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Cinema a la fresca
El Centre de Recursos per a Joves
Mas Fonollar projecta avui, dia 6
(22 h), la pel•lícula Ice Age 2. És una
producció de 2006 dirigida per Carlos Saldanha. Davant l’imminent
amenaça que suposa el desglaç
dels alts murs que envolten la vall,
Manny, Diego i Sid han de fugir amb
l'esperança de salvar-se d'una
mort segura. El viatge serà una autèntica aventura.
Lloc: carrer de Sant Jeroni, 1-3.

Les nits de Torribera
El Complex Esportiu de Torribera
obre la piscina d'estiu les nits dels
divendres i dissabtes del mes de juliol (de 23 a 1.30 h). Per només 3
euros que val l’entrada, tothom pot
gaudir de la piscina, la música, el
ball i el servei de bar restaurant per
sopar en un entorn de natura ideal.

Baremoto
La terrassa Baremoto continua amb
la seva programació cultural d’estiu. Tots els dimecres del mes de juliol (19 h) hi haurà un taller de circ.
A més el dia 8 (22 h) es projectarà
la pel•lícula American splendor. Es
tracta d’una cinta independent, filmada el 2003 per Shari Springer
Berman i Robert Pulcini, en què una

Farmàcies
•Divendres 6
Sant Carles, 42 / Av. Banús, 34
•Dissabte 7
Wilson, 43 / Av. Catalunya, 33
•Diumenge 8
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
•Dilluns 9
Juli Garreta, 14 / Florència, 45
•Dimarts 10
Mn. Jaume Gordi, 8 / Ptge. d’en Caralt, 22
•Dimecres 11
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
•Dijous 12
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
•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.

El día 12 (20 h.) tendrá lugar en Can Sisteré la
presentación de las bases del XVII Concurso Nacional de Cante Yunque Flamenco y un nuevo
CD que recoge algunos temas interpretados por
participantes de certámenes anteriores.

Rumbas

Yoga
El Grupo de Mujeres Yoga Kundalini
imparte clases de yoga de manera
gratuita durante el mes de julio.
Horario: los martes de 19.30 a 20.30
h. Los jueves (19 h.) las clases de
yoga se combinarán con tai-chi y se
llevarán a cabo en la playa.
Teléfono: 93 468 05 88.

PRESENTACIÓN DEL
YUNQUE FLAMENCO

barreja de ficció i realitat succeeix a
la vida de l’heroi de còmic Harvey
Pekar.
Lloc: parc d’Europa.

Aquest dissabte comencen
les ballades nocturnes de
sardanes a la plaça de la Vila

D

emà, dia 7 (22.30 h) comença una programació de ballades
nocturnes de sardanes que es duran
a terme a la plaça de la Vila i continuaran els dos dissabtes següents.
Les cobles convidades són Ciutat de
Terrassa (dia 7), Thermalenca (dia
14) i La Nova del Vallès (dia 21).
L’organització d’aquestes audicions, que tindran lloc en el marc
de l’any del pubillatge, és a càrrec
del Patronat pro Aplec i d’Amics
de la Sardana del CEP, amb la
col•laboració de l’Ajuntament.
Olot, amb el pubillatge colomenc
D’altra banda, l’Agrupació Sardanista d’Olot organitza el diumenge
8 de juliol un aplec de reconeixement a Santa Coloma com a Ciutat

Pubilla de la Sardana. L’acte se celebrarà a partir de les 19 hores al
parc municipal d’aquella localitat i
comptarà amb la presència dels
sardanistes d’honor, representants de la Comissió Organitzadora del Pubillatge i de l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet.
Com se sap, la nostra ciutat va ser
proclamada oficialment Ciutat Pubilla de la Sardana el 21 d’abril. La
proclamació significa gaudir de
l’honor de promoure durant un any
la cultura popular tradicional, en
particular la dansa de la sardana.
Santa Coloma Ciutat Pubilla 2007
compta amb un ampli suport ciutadà. La participació és fonamental
per dur a terme aquest projecte
cultural que durarà tot l’any.

Nuevas rutas para los peatones
debido a obras en La Pallaresa

E

l Ayuntamiento informa que
durante unos días, debido a unas
obras de mejora de instalaciones,
quedará cortado el paso para peatones en el tramo de la acera de la
avenida de Francesc Macià limítrofe con el recinto del colegio Salvatella, lo que obligará a las personas
a desplazarse de manera provisional a la acera de enfrente del mismo tramo de dicha avenida. Este
corte quedará debidamente señalizado.
Una vez finalicen dichas obras y se
normalice el paso por la acera

mencionada, se procederá al cierre del paso peatonal en la avenida
del Puig Castellar, entre la avenida
de la Pallaresa y las calles de América y Vinyals. Este cierre, que da
inicio a las obras del complejo Cubics y de un nuevo aparcamiento
de la empresa municipal Gramepark, obligará a los peatones durante unos meses a tener que utilizar itinerarios alternativos; esto es,
por la calle de Vinyals y el pasaje
de Salvatella o por la avenida de
Francesc Macià (carretera de la
Roca). Disculpen las molestias.

El sábado 7 de julio se celebrará el
décimo aniversario de la Assemblea de Joves Gramenet del Besòs
con una comida (14 horas, 5 €), un
taller sobre prevención y acción directa y un concierto de rumbas (22
h.). En primer lugar actuará el grupo
colomense Los Barrankillos. Después subirá al escenario el grupo
de Montcada i Reixac, La Pegatina,
música urbana y festiva, que presentará su nuevo disco, Al carrer!
Tiene 13 temas cargados de rumba
y reggae, y cuenta con las colaboraciones de Che Sudaka, Gambeat
(Radio Bemba) y Manu Chao entre
otros artistas. La Pegatina grabó
sus primeras dos canciones en la
edición del Cortocircuit de 2004.
Lloc: glorieta del parc d’Europa.

Horario de verano
de la OIAC
Este es el nuevo horario de verano la Oficina de Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC).
—Del 2 al 31 de julio: de 8.30 a
14.30 horas.
—Del 1 al 31 de agosto: de 8.30 a
13.30 horas.
—Del 3 al 10 de septiembre: de
8.30 a 14.30 horas.
La OIAC se halla situada en la
planta baja del Ayuntamiento, en
la plaza de la Vila, 1. El teléfono es
93 462 40 40.
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parc fluvial del
3 El
Besòs bat rècords

Els centres aquàtics
colomencs, amb la
campanya ‘Mulla’t per
l’esclerosi múltiple’

d’assistència,
especialment a l’estiu

L'Associació Centre Comerç es presenta amb un seguit d'activitats al carrer

Santa Coloma de Gramenet treballa
per a un comerç dinàmic i eficient
El comerç és el principal sector econòmic de la ciutat i, en conseqüència, un
pilar per al dinamisme de l'economia
local. El comerç a Santa Coloma genera
activitat econòmica, crea ocupació i
contribueix a estructurar un model de
convivència i civisme. Aquesta setmana
s'ha presentat la nova associació de comerciants Centre Comerç —la tercera de
la ciutat— i ho ha fet amb un seguit d'activitats lúdiques i culturals que acabaran
el proper divendres, dia 13.
Santa Coloma es caracteritza per tenir definides
determinades centralitats comercials i de serveis que s'articulen als voltants dels tres mercats municipals. L'Ajuntament dóna suport a les
associacions de comerciants del municipi —Singuerlín, Fondo i Centre— perquè, mitjançant els
projectes de dinamització, es pugui oferir un
model comercial integral a tot el municipi, i generar eixos comercials que millorin la continuïtat de la trama urbana de Santa Coloma. D'aquesta
forma es contribueix a satisfer les necessitats de
béns i de serveis dels ciutadans i a millorar la competitivitat de les estructures comercials locals.
Centre Comerç
L'associació de comerciants del Centre de Santa
Coloma (Centre Comerç), amb el suport de l'Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI), és l'encarregada de liderar i executar el Pla de dinamització
comercial del Centre. Recentment constituïda, l'associació ha volgut presentar-se en públic amb un
seguit d'activitats que recuperen el carrer com a
espai de convivència. Amb la convicció que el comerç fa ciutat, fins al proper 13 de juliol la cultura
envaeix el centre de la ciutat amb les companyies
de teatre colomenques englobades en el col•lectiu
DOSC (Carro de Baco, El que me Queda de Teatre,
Avalot Teatre i El Negro y El Flaco), mitjançant un

cial. El proppassat 29 de juny van celebrar la
seva festa d'estiu que va servir com a cloenda
al primer concurs “d'aparadors de paranys”
que s'ha fet mai a Santa Coloma.
Singuerlín Comerç
El primer Pla de dinamització comercial posat
en marxa a Santa Coloma de Gramenet, i també amb la col•laboració de l'Ajuntament i de
l'ACI, va ser al barri del Singuerlín. L'any 2002
l'associació de comerciants Singuerlín Comerç
va aplegar prop de 70 comerciants del barri
per tal de millorar-ne l’oferta comercial, fer-la
més variada i adaptar-la a les necessitats dels
seus clients.
Mercats municipals

espectacle infantil, que es va iniciar el passat dia 3 i
que es pot tornar a veure els propers 10,11 i 12 de
juliol. D'altra banda, avui divendres i els propers
díes 7 i 13 de juliol, una cercavila recorrerà els diferents carrers del barri.
Aquestes activitats s'acompanyen d'una àmplia
campanya de comunicació i d'una campanya de
promoció comercial adreçada a captar i fidelitzar
la seva clientela.
Fondo Comerç
L'any 2006 es van posar en marxa, amb el suport
de l'Ajuntament i l'ACI, les actuacions del Pla de
dinamització comercial del barri del Fondo que
gestiona la seva associació de comerciants Fondo
Comerç. Amb més de 125 socis, Fondo Comerç ha
aconseguit il•lusionar i cohesionar el teixit comercial del barri al voltant d'unes mesures que volen
promocionar-ne i modernitzar-ne l’oferta comer-

L'Ajuntament té l'objectiu, compartit amb els
concessionaris, de modernitzar els mercats
municipals i dotar-los d'un format actual i
competitiu, és a dir, passar del mercat municipal tradicional a un que tingui tots els serveis
que ofereixen actualment altres tipus de formats
comercials, amb l'atractiu afegit del comerç de
proximitat i la confiança del comerç alimentari de
tota la vida.
A la vegada que es treballa en la modernització
de les seves estructures, es treballa també en la
gestió de la dinamització comercial dels mercats
municipals per tal de modernitzar-ne l’oferta comercial, i adaptar-la a les necessitats dels colomencs i les colomenques, tot oferint-los un servei
eficient i imbrincant-los en l'entorn comercial on
desenvolupen la seva activitat.
En aquest sentit, els tres mercats municipals han
preparat un seguit d'actuacions de promoció i
animació de la seva oferta comercial, que posaran
en marxa a la tardor amb una àmplia campanya
de comunicació que vol difondre la imatge de
proximitat que els mercats municipals ofereixen
als ciutadans de Santa Coloma.
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Los centros acuáticos colomenses se suman
a la campaña ‘Mulla't per l'esclerosi múltiple’
S anta Coloma de Gramelidaridad con las personas que
net volverá a participar en la
campaña solidaria y de sensibilización “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. El 8 de julio (de
10 a 14 horas), los centros
acuáticos del Complex Esportiu de Can Zam y el Centre
d’Esports del Raval ofrecerán
a la población la posibilidad
de nadar y participar a las diferentes actividades lúdicas
preparadas.
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple” es una campaña de sensibilización social y de captación de fondos, organizada
por la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), en la que participan 600 piscinas de Catalunya
y más de 70.000 personas se
mojan nadando metros en so-

La joven premiada por
el Fondo Joan Gomis
viaja a Sarajevo
Recientemente se otorgó en la Biblioteca Central el Premio del Fondo
de Solidaridad Joan Gomis. Este año,
el trabajo seleccionado fue “Per ells,
per nosaltres. El Quart Món a Santa
Coloma”, escrito por Yaiza González Torres, alumna del IES Torrent de
les Bruixes. La joven colomense fue
galardonada con un viaje solidario a
Bosnia, organizado por la organización no gubernamental Grup de Estudis Pedagògics (GEP). Mañana sábado, Yaiza volará hacia Sarajevo
donde participará en diversos actos
y en un campo de trabajo durante
quince días.

Solicitudes de ayudas
para la instalación
de ascensores
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para la instalación de
ascensores en comunidades de vecinos finaliza el 31 de julio. Las personas interesadas han de dirigirse a
la Oficina Municipal de Rehabilitación, en la calle del Bruc, 21, de lunes a viernes de 9 a 13 y de lunes a
jueves de 16 a 18 h. Más información, en el teléfono 93 391 82 10 y en
la web www.gramenet.cat. La dirección de correo electrónico es la
siguiente: rehabilitació@gramepark.com.

sufren la enfermedad.
La captación de recursos se
realiza a través del material de
merchandising que la misma
Fundación suministra a las
piscinas para su venta: camisetas, gorras, toallas...
La FEM es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como
objetivos fomentar y apoyar a
la investigación científica,
ofrecer atención personalizada de información y asesoramiento, mejorar la atención
sociosanitaria de las personas
afectadas y sensibilizar y dar a
conocer a la sociedad el problema de la esclerosis múltiple.
Más información, en el teléfono 902 11 30 24.

SABER
Les rebaixes d’estiu
El Departament de Consum ha iniciat aquesta setmana la campanya d’informació sobre les rebaixes
que durant la temporada d’estiu és de l’1 de juliol
al 31 d’agost, ambdós inclosos. Les rebaixes són la
reducció del preu d’un producte en relació al seu
preu habitual i en cap cas implica una reducció de
la qualitat. Cada comerciant pot prendre la decisió
d’oferir rebaixes fins i tot la durada (mínima d’una
setmana i màxima de dos mesos). Els productes
han d’haver estat a la venda amb anterioritat. Els comerciants no poden adquirir-los especialment per a la venda en rebaixes. L’Oficina Munipal d’Informació al C onsumidor aconsella seguir aquestes recomanacions:
—Feu una llista d’allò que us interessa, d’acord amb el vostre pressupost.
—Compareu preus: el preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu
habitual, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
—Examineu el producte; ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a
preu no rebaixat, sense tares ni defectes.
—Diferencieu les vendes en rebaixes d’altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les liquidacions, els saldos i les ofertes.
—Fixeu-vos-hi: si un establiment admet habitualment les targetes de crèdit
com a manera de pagament, també ho ha de fer en època de rebaixes.
—Tingueu en compte que podeu trobar, al mateix comerç, els articles rebaixats juntament amb d’altres que no ho estan. Han d’estar ben diferenciats.
—Llegiu les etiquetes, les instruccions d’ús, les característiques del producte. Els productes han d’estar sempre etiquetats correctament.
—L’etiquetatge ha de ser en català i/o castellà.
—Heu de saber que la publicitat és vinculant, podeu exigir-ne el compliment.
—Conserveu els catàlegs comercials, la publicitat, les instruccions... amb els
preus i les característiques de l’article.
—Demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra, amb la referència
concreta de l’article que compreu, són la vostra garantia.
—Pregunteu si accepten canvis: no hi ha cap obligació de canviar un
producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï l’establiment comercial.

ACTUALITAT
Fiestas populares
en los barrios
de Can Mariner y Llatí

El parc fluvial del Besòs supera
les 600.000 visites anuals

Los barrios de Can Mariner y Llatí
celebran este fin de semana sus
fiestas. En Can Mariner el programa
se inicia esta tarde con un recital
poético para la tercera edad y la actuación de Los Jubilados Marchosos. El pregón (21 h.) lo pronunciará
la diputada socialista en el Congreso Esperança Esteve, y más tarde
habrá un baile amenizado por la orquesta Tritones.
Del sábado destacan las actividades lúdicas y deportivas de la mañana, la actuación de la Colla de
Castellers (19 h.), el concurso de repostería (20.30 h.) y un nuevo baile
con la orquesta Combo Grup.
Finalmente, del domingo hay que
subrayar la paella popular (14.30
h.), el espectáculo de danza de la
Escuela de Rosalía Mulero (18.45
h.) y el espectáculo de fin de fiesta
(22.30 h.).
En el barrio Llatí la fiesta se abre
con un pasacalle a cargo de la Banda de la Colonia Egabrense. El pregón irá a cargo del defensor de la
Ciutadania, Fernando Oteros (22.30
horas). La jornada acabará con un
baile.
Del sábado destaca la exhibición de
artes marciales y los juegos infantiles de la mañana, el homenaje a la
tercera edad y la muestra de baile
español (20 h.) de la tarde y el baile
de la noche.
El domingo, por último, habrá una
degustación de migas (12.30 h.),
sevillanas (18.30 h.) y un baile con
el Dúo Tritones.

Fins al 21 de setembre, al parc regeix l’horari d’estiu

Cena de solidaridad
con el pueblo saharaui
El 14 de julio tendrá lugar en el patio
de la escuela pública Les Palmeres
(Mn. Camil Rossell, 45) una cena de
solidaridad con el pueblo saharaui.
Los tiquets están ya a la venta al precio de 12 euros los adultos y 6 los niños. Este acto se celebra coinciediendo con la estancia en nuestra
ciudad de un grupo de niños y niñas
que proceden de los campamentos
de refugiados del sur de Argelia. Los
pequeños pasan sus vacaciones entre nosotros acogidos por familias
colomenses. El próximo martes se
les ofrecerá una recepción de bienvenida en el Ayuntamiento. Más información, en los teléfonos 93 468
02 15 u 676 77 90 01 o en el Departament de Solidaritat i Cooperació
(tel. 93 462 40 00, ext. 3002).
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l parc fluvial del Besòs, inaugurat l'any 2000, és un dels exponents
més emblemàtic de la transformació
de Santa Coloma de Gramenet. Cada any rep més de 600.000 visites.
El Projecte de recuperació del tram
final del Besòs al seu pas per Santa
Coloma ha acomplert els tres objectius del projecte inicial:
!Recuperar per a l'ús públic un espai que estava degradat i convertir
les vores del riu en un parc urbà.
! Millorar la qualitat de les aigües
del riu Besòs a través de la seva depuració i regeneració, tot incorporant zones d'aiguamoll a les dues
bandes del riu. Mitjançant aquestes
parcel•les de canyís es filtren les aigües de la Depuradora de Montcada i Reixac i n’augmenta la seva
qualitat.
!Un darrer objectiu ha estat garantir la seguretat de les persones que
utilitzen les instal•lacions del parc.
Un sofisticat sistema de control garanteix en tot moment aquest aspecte.
La llera del riu Besòs —en la dècada
dels 70 era el més contaminat de
Catalunya— és ara un parc al seu
pas per Santa Coloma de Gramenet.
S'ha trencat la barrera que existia
entre els ciutadans i el riu i s'ha creat un nou espai verd per a la ciutat
de més de 70 hectàrees.
Ús del parc fluvial del Besòs
Des del 21 de juny fins al 21 de setembre, el parc fluvial del Besòs
gaudeix de l'horari d'estiu, des de
les 10 del matí a les 9 del vespre.
Per tal de fer un ús correcte de la
instal•lació, cal que sempre tingueu
present aquestes recomanacions:
! Respecteu els avisos dels panells
electrònics.
—No hi entreu quan estigui TANCAT, ja que es tracta d'una situació
de prealerta en previsió de crescu-

El equipo de fútbol sala de la
AE Serra de Marina, campeón de
la Liga y de la Copa de Barcelona

E

da del riu.
—Si s'activa el sistema d'avís acústic i lluminós abandoneu el parc
tranquil•lament.
!Els gossos al parc fluvial
—Porteu els gossos sempre lligats i
no els deixeu que embrutin el parc.
—Recordeu que haureu de recollir
les seves deposicions i dipositar-les
en una paperera a la sortida del
parc.
!Esport i lleure
—Si sou ciclistes, utilitzeu el carril bici amb precaució.
—Si sou vianants, no envaïu el carril
de manera permanent, ja que
podríeu provocar un accident.

l equipo de fútbol sala de la
Associació Esportiva Serra de Marina, entidad formada por personas
discapacitadas psíquicas y que promueve la integración de sus asociados a través del deporte, se ha proclamado campeón de la Liga y la
Copa de Barcelona.
Para celebrar este éxito deportivo,
el pasado 28 de junio se les ofreció
una recepción en la sala de plenos

del Ayuntamiento a la que asistieron el presidente del IME, Antonio
Carmona, y la regidora de Dona i
Igualtat, Ángeles Peláez, los cuales
aparecen en la foto junto a Cala, el
capitán, y el resto del equipo.
La Associació Esportiva Marina acoge otros deportes, y todos sus equipos compiten en ligas organizadas
por la Federación de Discapacitados
(FEDIC).

LA FOTO

Control biològic dels mosquits
L'Ajuntament, en col•laboració amb
la Diputació de Barcelona, continua
realitzant les tasques de control
dels mosquits del parc, amb el tractament biològic de les larves i mantenint la situació controlada.
Activitats no permeses
Recordeu també les activitats que
no estan permeses al riu: no es pot
jugar amb vaixells de modelisme
naval i, evidentment, les aigües no
són aptes per el bany.

Concluye el ciclo inaugural
de conciertos del Auditori

E l sábado 7 de julio acaba el ciclo inaugural de conciertos del Auditori
Can Roig i Torres (Rafael Casanova, 5) con la actuación de la Big Band de
Badalona. El acto comenzará a las nueve de la noche, una hora antes de lo
previsto inicialmente. El acceso a la sala es libre, pero se tiene que hacer la
reserva de la localidad llamando al teléfono 616 30 29 93 de 16 a 20 h.

JÓVENES DE LA COMARCA VISITAN EL PARLAMENTO EUROPEO. Veintiún jóvenes visitaron los días 26 y 27 de junio el Parlamento Europeo, en Bruselas, donde tuvieron la oportunidad de conocer la institución y de compartir unas horas
con varios eurodiputados. El Consell Comarcal del Barcelonès ha sido el organizador de este viaje, de forma coordinada con los ayuntamientos de Badalona, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet y a través del Centre Europa Jove. Los expedicionarios pertenecen a diversas entidades juveniles de la
comarca y estuvieron acompañados por el regidor adjunto a la ponencia de
Cultura, Infància i Joventut de Santa Coloma, Raül Moreno. El grupo hizo una visita guiada a la Eurocámara y fue informado del programa Juventud en Acción.
Participaron en un debate con el eurodiputado Raimon Obiols y conversaron
sobre temas de juventud, diversidad, políticas de innovación e investigación
con los también eurodiputados Joan Calabuig, Irantxe García y Teresa Riera.

