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EL DIA DE L’INFANT,
AL JARDÍ DE CAN SISTERÉ
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Trobada de
científics colomencs
a la Biblioteca
Can Peixauet

mercats
3 Els
municipals posen en

marxa una campanya
de promoció comercial

El proper 20 de novembre es commemora el Dia
Internacional dels Drets dels Infants. A Santa Coloma, aquesta festa se celebrarà el diumenge 18 de
novembre, a
les 12 h, al
jardí de Can
Sisteré. Hi
actuarà el
grup d’animació Xip
Xap, que interpretarà
cançons i
balls.

La inversión en este tramo se ha elevado a 2,7 millones de euros

El próximo domingo se inaugura
la primera fase de la transformación
de la calle de la Circumval·lació
El próximo domingo, 18 de noviembre, se
celebrará el acto ciudadano de inauguración oficial de la primera fase de la reforma
de la calle de la Circumval•lació. Se trata de
la reurbanización del tramo que circula
desde la confluencia de la calle de Olot hasta el passatge d'en Parcerisas, que convierte este espacio en un nuevo paseo para
la ciudad.
Esta fase del proyecto, la primera de las dos que
están previstas, se inició en julio de 2006, ha dotado a esta importante arteria de dos aceras, de
un ancho mínimo de 2,40 metros, e incorpora zonas de servicios para las necesidades de los vecinos de la zona y de las actividades comerciales
(área de carga y descarga, paradas de autobús,
estacionamientos para personas con movilidad
reducida...).
La renovación de la calle ha afectado también, y
de manera especial, al mobiliario y equipamiento
urbanos: nuevos bancos y papeleras, nuevo
alumbrado y pilones de separación, así como un
sistema de riego por goteo al arbolado y a las zonas ajardinadas. En lo que se refiere a la circulación de vehículos, se han generado dos carriles
de tres metros de ancho en doble sentido. El estacionamiento, además del reservado para personas con movilidad reducida, se limita para los vecinos en horarios nocturnos y en festivos.
Esta intervención forma parte del proceso de
transformación de los barrios de la serra d'en Mena (Fondo, El Raval, Santa Rosa y Safaretjos) donde se están realizando más de 100 actuaciones
para la mejora social y urbana. Esta actuación, en
particular, se inscribe en el programa de mejoras
financiado por la Llei de barris de la Generalitat de
Catalunya y cofinanciado por el Consell Comarcal
del Barcelonès, que es el organismo que ha ejecu-

La intervención
ha transformado la calle
de la Circumval·lació
en un espacio central de
relación cívica

tado la obra.
La reforma total de la calle de la Circumval•lació
transformará un trazado urbano que hasta ahora
actuaba como frontera divisoria entre los municipios de Santa Coloma y Badalona en un espacio
ganado para el uso ciudadano y que —a modo de
bulevar— actuará como una nueva centralidad en
esta zona de la ciudad.

Fiesta ciudadana
Para celebrar este espacio ganado para las personas, durante la mañana del domingo se sucederán
diversas actividades lúdicas de carácter familiar. A partir de las 10.30 horas, una bulliciosa charanga
animará el tramo inaugurado y convocará a los asistentes en la zona del IES Terra Roja y de la plaza
de la Pipa, donde se ubicará un circuito de karts a pedales y juegos procedentes de todo el mundo. A
las 12. del mediodía está previsto el acto de inauguración oficial.

ACTUALITAT
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Próxima puesta en
marcha de dos
rampas mecánicas
en la calle de Aragón
El próximo viernes 23 de noviembre
es la fecha prevista para la puesta
en marcha de dos nuevas rampas
mecánicas destinadas a mejorar la
movilidad de los peatones en calles
con fuertes pendientes. Estas rampas, instaladas en la calle de Aragón, en el barrio de Singuerlín, entre la avenida de Ramon Berenguer
y la calle de Galícia, salvan un desnivel de más de trece metros. El entorno de las nuevas unidades mecánicas, unos mil metros
cuadrados, ha sido urbanizado, en
la misma línea de las actuaciones
del Pla de mobilitat que está llevando a cabo el Ayuntamiento. De esta
forma, se han renovado el pavimento, el alcantarillado, las cañerías de servicios, la iluminación, el
mobiliario urbano y el arbolado.
Nuevas escaleras mecánicas
Dentro del mismo Pla de mobilitat,
avanzan a buen ritmo las obras de
instalación de dos escaleras mecánicas en la calle de Génova y dos
escaleras más en la calle de Alps,
cuya puesta en funcionamiento se
prevé para el mes de diciembre
próximo.

Santa Coloma acull una jornada
del Congrés Mundial sobre Drets
de la Infància i l'Adolescència

A

vui, divendres 16
de novembre, la ciutat
de Santa Coloma és l'escenari d'excepció de la
primera trobada entre
adults i nens del III Congrés Mundial sobre
Drets de la Infància i l'Adolescència, que se celebra aquests dies a Barcelona, ciutat que pren
relleu a Veneçuela i Perú, països organitzadors
del I i II Congrés.
L'acte, organitzat per
l'Ajuntament de Santa
Coloma, se celebra al Cd'hurnistdiaenls Ppiaqrulaém, eensttusdiniaanutgcuoralolsmdeenlcC, ohnagreésst.at l'encarregat
Recinte Torribera i aplelana a càrrec de les entitats tradicioga en un mateix espai més de 200
nals de Santa Coloma de Gramenet,
congressistes, entre secretaris d'esconvocades per l'Ajuntament .
tat, ministres i importants personaliSanta Coloma també ha estat pretats de més de 20 països de tot el
sent en l'acte inaugural del III Conmón, i uns 150 nens de diferents nagrés, amb el parlament de benvincionalitats.
guda de Christian Piqué, estudiant
Des de primera hora de la tarda, els
de 15 anys, i el proper dilluns, 19 de
nens del Congrés participaran en
novembre, l'estudiant María Garcia
diferents activitats i, juntament amb
serà l'encarregada del parlament
els congressistes adults i les persode cloenda, que tancarà aquest esnalitats polítiques assistents, gaudideveniment internacional.
ran d'una mostra de la cultura cata-

Trobada de científics colomencs
a la Biblioteca Can Peixauet

A

vui, 16 de novembre (18 h), la
Biblioteca Can Peixauet acollirà la
Trobada de Científics Colomencs,
una oportunitat per conèixer de
prop sis especialistes de prestigi
nascuts a Santa Coloma de Gramenet i que pertanyen a diferents àmbits. Aquest acte, organitzat per l’Ajuntament amb la col•laboració de
la Diputació, forma part de la celebració de la Setmana de la Ciència.
Els sis experts compartiran amb els
assistents les seves experiències i
les aportacions que han fet en els
respectius àmbits de coneixement.
La Trobada està integrada per:
! Antonio Armario, catedràtic del
Departament de Biologia Cel•lular,
Fisiologia i Immunologia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Premi Fundació Uriach de Ciències
de la Salut (2007).
!Josefina Enfedaque, agent científic
de la Comissió Europea, responsable de Comunicació dels Projectes
de recerca col•laboradora europea
de ciències de la salut.

! Manel Gené, metge especialista
en medicina del treball de l’Hospital
Universitari de Bellvitge, investigador especialitzat en polimorfismes
genètics humans.
! José Luis Martín, professor titular
de termodinànima del Departament
de Màquines i Motors Tèrmics de la
Universitat Politècnica de Catalunya, investigador especialitzat en el
camp de la calorimetria diferencial
DSC.
!Martín Rueda, responsable de podologia del Centre d’Alt Rendiment
de Sant Cugat. Ha publicat el llibre
Los desequilibrios del pie.
! Sebastià Sallent, director de la
Fundació i2CAT i catedràtic de la
Universitat Politècnica de Catalunya, finalista en el Premi
d’Excel•lència a la Innovació Tecnològica (2005).
D’altra banda, a la Biblioteca Singuerlín, avui, dia 16, hi haurà la conferència “L'astronàutica i la seva història: 50 anys de Sputnik”, a càrrec
d'Albert Pla.

El Col·legi Sagrat
Cor celebra
el 125è aniversari
El 23 de novembre s’inicien els actes
de celebració del 125è aniversari de
l’arribada de les Germanes Dominiques de l’Anunciata a Santa Coloma
de Gramenet. Amb aquest motiu, a
les 11 del matí, els alumnes del
Col•legi Sagrat Cor faran una cercavila pels voltants, i a les 7 de la tarda,
al pati de l’escola, hi haurà una trobada de tota la comunitat educativa.
Aquest acte és obert a tothom.

Exposició de tres
creadores contra
les guerres
“Deposeu les armes! Tres creadores
contra les guerres”. Aquest és el títol de l’exposició que, del 19 al 30
de novembre, hi haurà a la Biblioteca Can Peixauet per recordar a totes
les dones —la majoria anònimes—
que al llarg de la història han defensat la pau. Aquest homenatge es fa
a través de l’obra de Bertha von
Suttner, escriptora i primera dona
que va guanyar el Premi Nobel de la
Pau; Käte Kollwitz, artista que va ser
molt popular en la primera meitat
del segle XX, i Marga Ximénez, artista i galerista barcelonina.

SABER
Sobre las revisiones de
las instalaciones del gas
Últimamente la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha
detectado denuncias de ciudadanos contra empresas que ofrecen servicios
de revisión de las instalaciones de gas natural o de gas butano.
En muchas ocasiones estas empresas facilitan una información falsa , o como mínimo confusa, sobre la obligatoriedad de pasar estas revisiones a cargo del usuario.
Por ello, cabe recordar que, según la normativa, los usuarios están obligados a realizar una revisión periódica cada 5 años si se trata de suministro de
gas butano o cada 4 años si se trata de gas natural. Esta revisión la puede realizar la empresa suministradora o cualquiera instalador autorizado por la
Generalitat. El importe de la revisión es libre y el pago se realiza junto con la
factura si la revisión la hace la empresa suministradora o en efectivo si es un
instalador. En cualquier caso, es importante solicitar siempre el presupuesto antes de que se inicie el trabajo, ya que de esta forma se sabrá el importe
total que pueden cobrar.
Una vez realizada la revisión, se ha de entregar al cliente un certificado donde constará la fecha en que se debe pasar la siguiente revisión. Lógicamente, es importante conservar este documento.
Quien no sepa cuando le toca pasar el chequeo obligatorio del suministro,
puede llamar a su compañía y solicitar esa información.
Por cualquier incidencia con denuncias a este respeto, se puede llamar al teléfono directo 800 760 770 (Departament d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya).

ACTUALITAT
Nova plantada
d’arbres
El 17 de novembre, a partir de les
10 hores, l'IES Ramon Berenguer IV
organitza, juntament amb l'AMPA
del centre i l'Associació de Veïns
Serra de Marina i amb la col•laboració de l'Ajuntament, una plantada
d'arbres. Aquesta iniciativa forma
part del Projecte d'escola verda del
centre, per educar els alumnes en
valors socials i ambientals. Tothom
hi està convidat a participar-hi.

Torna el Bus
de les Professions
El Bus de les Professions serà al parc
d'Europa els dies 29 i 30 de novembre i 3 i 4 de desembre. Hi haurà visites per als centres educatius, per a
grups d'alumnes de 3r i 4t d'ESO
principalment, amb reserva prèvia,
de 9.30 a 12 i de 15 a 16.30 h. El Bus
romandrà obert al públic en general
entre les 18 i les 19 h els dies 29 i 3 .

25 anys del CEIP
Rosselló-P
Pòrcel
El 22 de novembre (19 h), tindrà
lloc la inauguració del programa
d’actes de commemoració del 25è
aniversari del CEIP Rosselló-Pòrcel.
La direcció del centre i l’AMPA conviden a participar en aquesta celebració els pares i mares dels actuals
alumnes i també els exalumnes.
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Els tres mercats municipals
posen en marxa una campanya
de promoció comercial conjunta

E

ls tres mercats municipals de
la nostra ciutat — Sagarra, Fondo i
Singuerlín— han engegat la primera
campanya conjunta de promoció i
imatge dels seus serveis.
La iniciativa ha arrencat amb la presentació del logotip i l'eslògan de la
campanya: Et coneixem bé, t'oferim
el millor. Una de les primeres accions és la instal•lació, durant tot
aquest mes de novembre, de banderoles identificatives dels mercats i
l'enganxada de cartells a totes les
parades de cadascun del tres mercats amb el logotip de l'associació i
l'eslògan de la campanya.
Aquesta campanya, que posen en
marxa per primera vegada i de forma
conjunta els tres mercats de la ciutat,
s'inclou dins el Projecte de dinamització dels mercats municipals de
Santa Coloma, l'objectiu del qual és
identificar els mercats com un espai
comercial de referència de producte
fresc, saludable i de qualitat i, alhora,
potenciar la proximitat, la convivència i el tracte amb el client, el valor afegit dels mercats municipals respecte
a altres tipus de comerços.
A més de l'enganxada de banderoles i cartells, els mercats municipals
tenen previstes altres accions per
difondre els seus serveis, entre les
quals destaca un programa televisiu de cuina a Tele Taxi Televisió.

LA FOTO

Sugerencias para el
Plan de Acción
Municipal 2008-2
2011
Hasta el 23 de noviembre está
abierto el plazo de presentación
de opiniones y sugerencias para
la elaboración del Plan de Acción
Municipal (PAM) del período
2008-2011. Los centros cívicos,
las bibliotecas Can Peixauet y
Central y la Oficina de Información
y Atención Ciudadana (OIAC) del
Ayuntamiento son los lugares de
recepción de esas propuestas.
Los impresos para cumplimentar
las sugerencias al PAM han sido
repartidos por todos los domicilios, pero también pueden obtenerse en centros cívicos y bibliotecas y a través de la página web
municipal: gramenet.cat.

BREUS
!Agenda Llatinoamericana 2008
El Comitè Óscar Romero, en col•laboració amb Gramenet Imatge Solidària, us
convida a la presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2008. Es tracta d’una
eina pedagògica solidària, i l'acte es durà a terme el proper dimecres, 21 de
novembre, a les vuit del vespre, a la Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré,
s/n). Hi participaran: Jordi Roig, secretari de la Comissió de l'Agenda; Joan
Guerrero, president de Gramenet Imatge Solidària; Emiliana Salinas, membre
del Comitè Óscar Romero, i Núria Parlón, regidora de Cooperació i Solidaritat.

!Videofòrum a l’Àrea Cultural Oriol
El diumenge 18 (17 h), l'Àrea Cultural Oriol (carrer Nou, 4) farà un videofòrum amb la projecció de la pel•lícula El perro mongol. Dirigida per Byambasuren Davaa, narra la història de l’antic vincle que existeix entre l’home i el gos
i el significat especial que té a Mongòlia per al cicle de la reencarnació.

!Acte informatiu d’Amnistia Internacional
El dijous 22 de novembre (19.30 h), el grup d’Amnistia Internacional de Santa Coloma organitza a Can Sisteré una sessió informativa sobre què fa i què
és Amnistia Internacional i com s’hi pot col•laborar. Es visionaran tres curts
de cinema de denúncia sobre violència de gènere, contra la pena de mort i
sobre el tràfic d'armes. Hi participaran Celia Ramón i Pep Parès, tots dos amb
responsabilitats a la secció d’Amnistia Internacional a Catalunya.

!25è aniversari del CDIAP
La fundació ASPANIDE ha organitzat una jornada per al 23 de novembre amb
motiu del 25è aniversari del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP). Serà a la sala d’actes del Museu Torre Balldovina. Per fer les
inscripcions, cal trucar al telèfon 93 391 15 60.

!Yoga, tai-cchi y manualidades en el Llatí
La Asociación de Vecinos del Barrio Llatí organiza clases de yoga y tai-chi (para hombres y mujeres) los martes y jueves, y manualidades, los lunes, miércoles y jueves de 17 a 19 h. Más información e inscripciones, en el casal del barrio, en la calle de Beethoven, 11-13.
LLIURAMENT DELS PREMIS CLIMENT MUR. El passat dia 10 es van lliurar, a
l’Auditori de Can Roig i Torres, els Premis Climent Mur a persones de la nostra ciutat i de l'àrea metropolitana que han destacat per la seva bonhomia i
el seu altruisme. A la foto, els guardonats —tots ells han estat proposats per
col•lectius ciutadans— amb la tinenta d’alcalde de Cultura, Montserrat Olivés.

!Aula de la Gent Gran
“Avis, els cangurs: responsabilitat i estrès”. Aquest és el títol de la propera
xerrada de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, que tindrà lloc el
dia 21(17.30 h) al Museu Torre Balldovina. La ponent serà M. Àngels Cosculluela, diplomada en gerontologia mèdica, clínica i psicosocial.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Sardanes
El diumenge 18 de novembre (12 h)
hi haurà una ballada de sardanes,
amenitzada per la Cobla Ressò.
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Patronat pro Aplec i
Amics de la Sardana del CEP.

Taller de ball
Dins de la programació Folk SC, el
18 de novembre se celebrarà un taller de ball a càrrec de Crescendo.
Lloc: pati del CRJ Mas Fonollar (Sant
Jeroni, 1-3).
Organització: Triballcoloma

En record de Xavier Valls
Amb el títol “Diàlegs a la ciutat
2007”, el Centre Excursionista Puigcastellar organitza un espectacle
poètic musical dedicat a Xavier Valls,
l’arquitecte de la solidaritat. Tindrà
lloc el diumenge 25 de novembre
(19 h) i comptarà amb l’actuació especial de l’actriu Anna Lizaran.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres. A
causa de l’aforament limitat, és
necessari confirmar l’assistència al
CEP, tel. 93 385 99 41.

Xerrada
Avui, 16 de novembre (19 h), tindrà
lloc una xerrada sobre un recorregut per les antigues mines de la
Martorellense, Castellví de Rosanes
i Martorell. El ponent serà Sergi Falguera.
Lloc: Centre d’Estudis de la Natura,
carrer de Sant Josep Oriol, 5.

Valors i ideals
Avui, 16 de novembre (18 h), la psi-

Farmàcies
Divendres 16
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència,
45
Dissabte 17
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Diumenge 18
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escales, 7
Dilluns 19
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dimarts 20
•D
Wagner, 7 / Rbla. Sant Sebastià, 24
Dimecres 21
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil
Rossell, 40
Dijous 22
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
•Aquestes quatre farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

Els infants ja es poden
inscriure a la Cavalcada de Reis

E

ls nens i les nenes que vulguin
participar a la Cavalcada de Reis
poden fer-ho formant part d'una
comparsa multitudinària que obrirà el pas dels Reis d'Orient.
Les famílies poden trucar al telèfon
93 462 40 53 de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, i se'ls informarà sobre aspectes com el vestuari, el punt de trobada, el
recorregut... L'edat mínima per poder participar són 10 anys. Les places són limitades i el termini per fer
la inscripció acaba el dia 5 de desembre. A causa de la quantitat de
propostes de participació com a figurants rebudes, l'organització es
reserva el dret de seleccionar les
persones adequades segons les

còloga Maite Xarrié ofereix un taller
sobre la importància dels valors i els
ideals obert a tothom.
Lloc: Centre Cívic del Riu, carrer de
Pompeu Fabra, 22-24.
Organització: Associació de Suport
Emocional en el Dol (ASED).

Casa de Málaga
La Casa de Málaga organiza una
matinal flamenca que tendrá lugar
el domingo, día 18 (12 h.), y en la
que actuarán el Ballet Flamenco de
Pepa Cancela y los cantaores Salvador de Antequera, Carmen Carrasco, Carlos Delgado y Federico el Alpujarreño; a la guitarra estará Luis
Quirós.
Lugar: calle del Mestre Martorell, 5.

Activitats de l’Ateneu
Avui divendres (20 h ) es farà una
xerrada debat sobre desobediència
a les fronteres, i a les 22 h, un sopar

Concert
El Centre de Creació Musical Molinet organitza un concert per a avui,
dia 16 (22.30 h), amb l’actuació del
grup de pop iX! Entrada gratuïta.
Lloc: av. de Mn. Pons i Rabadà, s/n.

Conferència
D'autors i personatges bojos o estigmatitzats pels seus trastorns mentals, la literatura en va plena. Sobre
aquest tema tracta la xerrada que
pronunciarà Ricard Ruiz el dia 22 (20
h), titulada “El boig i el negre: del Quixot a Stephen King”. Ruiz és l'autor
del llibre Las voces del laberinto: historias reales sobre la esquizofrenia.
Lloc: Biblioteca Central, jardí de Can
Sisteré, s/n.
mides (vestuari) i la disponibilitat
de places.

popular amb menjar senegalès.
L'endemà dissabte, a les 21 h, hi
haurà un sopar i una gran nit de
jocs. Per últim, el diumenge 18 de
novembre, a les 10 h, sortida des de
l'Ateneu a Llavaneres per visitar el
pagès que proveeix de fruita i verdura ecològiques la cooperativa de
consum El Cabàs. Tots els actes són
oberts i gratuïts.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Sant Carles, 18.

Trobada
El 29 de novembre (19 hores) hi
haurà una trobada sobre el tema
“Dones magribines: mites i realitats”, en què es qüestionaran els tòpics i els mites més arrelats sobre
les dones musulmanes i magribines,
per afavorir la comprensió i la reflexió conjunta entre dones autòctones i magribines.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet, avinguda de la Generalitat, 98-100.

Cursos de teatro y poesía
La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes abre el periodo de inscripciones para los cursos de teatro y
poesía dirigidos a la tercera edad.
Las plazas son limitadas.
Información: Centre Cívic del Riu,
calle de Pompeu Fabra, 22-24 (tel.
93 466 24 52) y Centre Cívic del
Fondo, calle de Wagner, 19 (tel. 93
462 40 67).

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 d'octubre de 2007, va
acordar aprovar inicialment la modificació puntual del PGM a la cantonada
dels carrers d'Amèrica, núm. 11 a 21, i
Prat de la Riba, núm. 43 a 47, d'aquesta
ciutat.
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article
83.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, per tal que en un termini D'UN
MES, comptat des del dia següent al de
l'última publicació obligatòria, hom pugui presentar les al•legacions que estimi
adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet
d'Acció Territorial (plaça d’en J. Manent
núm. 1, planta baixa, 08921 Santa Coloma de Gramenet) per a la seva consulta
i informació que preveu l'article 23 del
Reglament de la Llei d'urbanisme.

L’Aula de Salut Segle XXI debat
sobre alimentació i higiene

D ins del programa Aula de Salut Segle XXI, el Servei de Salut Pública i
Consum de l’Ajuntament organitza una taula rodona sobre alimentació sana i imatge corporal amb el títol “Iogurt bio, cafè amb fibra, llet amb calci...
ajuden al cos 10?”, que comptarà amb les intervencions d’Imma Palma Linares (doctora en biologia, dietista nutricionista) i M. Antònia Lizarraga Dallo (metgessa especialista en activitat física i esport), de la Universitat de Barcelona. Tindrà lloc el dijous 22 de novembre (18.30 hores) a la sala d’actes
del Museu Torre Balldovina.
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