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Els grups polítics
municipals opinen
sobre el Pla d’acció
municipal 2008-2011

2

El Ple de l’Ajuntament
aprova el Pla d’acció
municipal per a aquest
mandat polític

4

L’empresa municipal
Gramepark inaugura
les seves noves
dependències

6
El PAM, una gran notícia per acabar l’any

Bartomeu Muñoz i Calvet.
Alcalde de
Santa Coloma de Gramenet.

Les festes nadalenques i el canvi d’any són les dates del calendari que concentren més càrrega d’il•lusions, de bons desitjos i de renovació de projectes. A
l’Ajuntament acabem l'any amb una notícia important: l’aprovació del Pla
d’acció municipal 2008-2011. Aquest document recull no solament les línies
bàsiques en què volem estructurar l’acció de govern dels propers anys, sinó
també accions concretes adreçades a millorar la nostra ciutat i les condicions de
vida dels ciutadans. Es tracta de compromisos especialment orientats a oferir
més i millors serveis a les famílies, als joves, als més grans i als col•lectius que
necessiten atencions especials. El PAM 2008-2011 és, en definitiva, un conjunt
de projectes pensats per seguir avançant, decididament, cap a la Santa Coloma
activa i moderna que volem i, molt especialment, per millorar el benestar de les
persones. Vull agrair la bona acollida de la campanya de participació ciutadana
que, per primera vegada, hem articulat per tal que tothom tingui oportunitat
d’opinar sobre la ciutat. Gràcies per les vostres aportacions que ens ajudaran,
sens dubte, a sentir-nos més a prop i a millorar junts la nostra ciutat.
Vull aprofitar aquesta ocasió per desitjar-vos a tots els colomencs i les colomenques que gaudiu d’aquestes festes i que tingueu un molt bon any 2008.

La cavalcada de Reis i
la diada de Santa
Coloma centren l’atenció
de les Festes d’Hivern
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OPINIÓ

2
El Pla d'acció municipal
aprovat al darrer Ple posa
negre sobre blanc en les
actuacions concretes que l'equip de govern es
compromet a executar durant el període 20082011. Es tracta d'un recull d'accions que són l'expressió concreta dels criteris que marcaran el nostre treball en l'actual mandat.
En el PAM, principalment, es fa èmfasi en les propostes relacionades amb les persones, el benestar,
el medi ambient i, també, l'espai urbà, entre altres.
Cal tenir present, i és ben important, que aquests
àmbits no són compartiments estancs aïllats els
uns dels altres, sinó que estan relacionats i conformen un document estratègic i global. Això ens per-

El nuevo Plan de acción del
Mandato 2007/2011 que
ha aprobado el gobierno
socialista no contiene un
verdadero proyecto de ciudad ni tampoco lleva a
cabo un verdadero análisis del estado de la misma.
En cuanto a las propuestas del nuevo PAM, muchas
de las actuaciones que se contemplan en el mismo
son las mismas que estaban incluidas en el PAM de
2003 y provienen del mandato anterior, son muy
genéricas y difíciles de fiscalizar por parte de la ciudadanía y el gobierno socialista elude cualquier referencia temporal en cuanto a su fecha de finalización. Tampoco se concretan en la mayor parte de
las actuaciones previstas ni los costes ni la finan-

ICV-EUiA entén la participació ciutadana com el fet
de prendre part en l'acció
del govern municipal. I això
és el que hauria d'haver estat el debat sobre el
Pla d'acció municipal, el PAM, i no una plataforma publicitària per al govern municipal i poca
cosa més. L'elaboració d'aquest PAM ha tingut
molts handicaps, començant per la falta de
temps i acabant per la manca d'informació, coses que tampoc hem tingut els grups municipals
que no estem al govern de la ciutat.
Dilluns es va aprovar el PAM, on es diu que s'incorporaran moltes de les aportacions ciutadanes expressades en el Consell General de Ciutat,

Altre cop, aquest govern municipal s'equivoca: ara, amb el
Pla d'acció municipal (PAM).
Van dir que informarien del
pressupost i què han fet? Una única audiència per
anar passant les xifres. Volíem un debat, i què han
ofert? Un Consell de Ciutat descafeïnat i dirigit (ja no
hi van ni la meitat d'entitats) que va tenir només dues
hores per debatre un document de dues-centes pàgines. Demanàvem participació, i què hem trobat?
Tres setmanes de temps. Tot i així, i contra pronòstic,
s'han rebut milers d'aportacions de les quals, un cop
resumides, n'ensenyen només tres-centes. Si no han
acceptat cap de les aportacions dels grups municipals, algú encara creu que n'acceptaran alguna d'a-

Un bon PAM per
a la ciutat
met continuar avançant en la construcció de la ciutat de present i de futur per la qual treballem. El Pla
d'acció no és solament un punt de partida. És la
continuació de tot el que anem proposant a la ciutat des de fa anys.
L'anterior compromís d'actuació municipal, el
PAM 2004-2007, va ser acomplert en un percentatge elevadíssim —el 95%—, dada que ens permet
afrontar l'acció política dels propers anys amb la
il•lusió renovada. Continuem amb l'objectiu de
progressar en la consolidació social, econòmica i

Más de
lo mismo
ciación de las obras.
Por otra parte, el proceso participativo llevado a
cabo ha sido deficiente y no ha habido un verdadero debate ciudadano respecto a su redacción, además, las aportaciones realizadas por ciudadanos a
título particular y por el Consell de Ciutat no son
consideradas vinculantes por el gobierno local sino solo recomendaciones .
En definitiva el gobierno socialista vuelve a prometer a los ciudadanos prácticamente lo mismo que
les prometió en el 2003 y que no ha cumplido, ade-

Ja treballem en un nou
model de ciutat
però això no s'ha reflectit en el pressupost del
2008, que gairebé no ha variat. Com es pensen
pagar les actuacions suggerides per la ciutadania si no s'inclouen al pressupost?
Segons dades municipals, més d'un 25% de la
població local està en risc d'exclusió social. Estem parlant de moltes persones: gent gran, dones soles amb criatures, joves amb fracàs escolar, joves amb ocupació precària..., que
necessiten una actuació municipal responsable i
seriosa que redueixi aquest percentatge tan de-

Hi ha maneres millors
questes? Quina credibilitat té un PAM que ni tan sols
inclou un pla d'equipaments ni el projecte definitiu de
Can Zam ni que amb tantes obres previstes no prevegi revisar el catàleg de patrimoni arquitectònic i natural per blindar què cal conservar? És aquest el model
de ciutat que volen? Podien canviar d'actitud, però
no ho fan. Per què no volen deixar més temps de participació? El PAM hauria de tenir lloc per a noves propostes, però neix amb quatre despeses (s'han de pagar els crèdits de les escales i dels llibres escolars, del
mercat del Fondo i de la biblioteca de Singuerlín) que
deixen sense marge per modificar gairebé res... I les

urbanística de la ciutat.
Vull fer palès, també, el procés participatiu, mitjançant el qual s'han recollit molts suggeriments de
ciutadans i entitats. Des d'aquestes ratlles vull
agrair la col•laboració i l'interès de tots els colomencs i les colomenques que han donat la seva
opinió. Es el camí que hem de seguir.
I, com no, aprofitar el darrer número d'aquest any per desitjar a
tots els ciutadans i les ciutadanes unes bones festes i feliç any
2008.
Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

más este “nuevo” PAM no aporta soluciones a los
problemas reales de nuestra ciudad, la cual , tras
estos últimos 4 años continúa teniendo sólo 25 plazas de centro de día y dos guarderías públicas, no
es más segura que antes, la vivienda es mucho más
cara que en las ciudades vecinas, se construye poca vivienda protegida y no se ha conseguido frenar
la inmigración ilegal ni integrar
a la legal y este nuevo PAM
ofrece a los colomenses más de
lo mismo.

Ma. Carmen Sáez Belver. Presidenta del Grup Municipal Popular

solador. ICV-EUiA vol un nou Pla de la convivència, un nou Reglament de participació ciutadana, un Pla d'equipaments que reculli necessitats
com les escoles bressol, la recollida de la brossa
orgànica i la recollida pneumàtica de la brossa a
tots els carrers que s'arreglin; vol concretar el
futur de Can Zam i les actuacions a l'antic col•legi Miguel Hernández. Nosaltres ja estem treballant per un
nou model de ciutat.
Bones festes i feliç any nou!

Siscu Sánchez Traveria. Portaveu
del Grup Municipal d’ICV-EUiA

idees concretes que diuen recollir? Només tres
exemples: crear un carril i parades de bus i taxi? CiU
ho vam proposar i ens ho van negar. Fer servir les pistes esportives fora d'horari escolar? Ho han demanat
entitats com les de la Pallaresa, però ni cas, i fa més
d'un any que no existeix el Consell Escolar Municipal.
En resum, un Ajuntament massa burocràtic i hermètic, que no accepta idees noves i
que mana d'esquena al carrer. Ni
són maneres ni aquest és l'estil de
CiU, i per això tenim una manera
nova i diferent de fer ciutat.

Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU
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ACTUALITAT
Un conveni garanteix als propietaris un lloguer segur
en pisos gestionats per la Borsa Jove d’Habitatge

L

’Ajuntament de Santa Coloma
ha aprovat el conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a
la creació d'un Fons jove comarcal
de garanties al lloguer, que pretén
facilitar i fomentar l'emancipació juvenil mitjançant l'ampliació de garanties per als propietaris que lloguin els seus immobles als joves, a
través de la Xarxa Comarcal de Borses Joves d’Habitatge.
El Fons serà gestionat per la fundació privada Pisos de Lloguer i establirà una sèrie de garanties per als
propietaris. Hi haurà un finançament conjunt entre els diferents
ajuntaments, per tal de complementar les assegurances de caució que
actualment s’ofereixen als propietaris durant la primera anualitat de
vigència dels contractes. A partir del
2008, aquest Fons ampliarà les garanties durant tota la duració del
contracte de lloguer.
Aquest nou Fons comarcal de garantia al lloguer permetrà que els propietaris que no cobrin les rendes dels llo-

gaters puguin recuperar les mensualitats no percebudes dins els límits i els
requisits regulats pel mateix Fons, i a
més cobrirà totes les despeses jurídiques en el cas de qualsevol reclamació d'aquestes. Tot això sense cap
tipus de cost pel propietari.
En definitiva, el Fons s'establirà com
una assegurança jurídica i de cobrament de rendes per a tots
aquells que lloguin els seus pisos a

joves a través de la Xarxa Comarcal
de Borses Joves d’Habitatge, que
fins ara era només per a un any.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Santa Coloma continua
amb la seva política activa de promoció de l’accés dels joves a l’habitatge, juntament amb el Consell Comarcal del Barcelonès i els
ajuntaments de Badalona, l'Hospitalet i Sant Adrià de Besòs, per donar més garanties als propietaris,
que podran ampliar el nombre de
pisos disponibles a les borses joves
i així disposar de més eines per poder rebaixar el preu del pis de lloguer.
Els propietaris i joves que hi estiguin
interessats, es poden adreçar a la
Borsa Jove d’Habitatge, situada a
l’Oficina Local d’Habitatge, a l’avinguda de la Generalitat, 112. L’horari
d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9 a 19 hores i divendres de
9 a 14 hores, telèfon 933924745, o
a l’adreça de correu electrònic informació@gramepark.cat.

Santa Coloma dispondrá de más de un millón de
euros para mejorar la ocupación y la inserción social

E

l pasado 14 de diciembre, el
Servei d’Ocupació de Catalunya
aprobó un paquete de ayudas correspondientes al programa complementario de la Llei de barris en
materia sociolaboral. En concreto,
se ha otorgado al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Santa
Coloma
la
cantidad
de
1.064.647,50 €, de los 11,6 millones que se habían previsto para toda Catalunya.
Dado que se habían presentado 55
proyectos, el otorgamiento hecho a
nuestra ciudad representa un reconocimiento extraordinario al trabajo realizado en el ejercicio anterior
y a la calidad de lo presentado este
año. Este programa, que se desarrollará en el territorio de intervención de la Llei de barris (Fondo, El
Raval, Santa Rosa y Safaretjos), tiene por objetivo mejorar el empleo y
ofrecer nuevos instrumentos para
una mejor inserción social. Así, durante los próximos 12 meses se financiarán actuaciones de intermediación y orientación profesional,
de igualdad de oportunidades, talleres de ocupación para mayores
de 25 años y actuaciones para alcanzar experiencia laboral.

3
ESPORGA D’HIVERN
ESPECIE

UNITATS

Troanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489
Oms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Plàtans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
Pollancres del cotó . . . . . . . . . . . .24
Falses acàcies . . . . . . . . . . . . . . . .96
Moreres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Sòfores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Braquiquítons . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Tipuanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.460

Comença la campanya
anual d'esporga
Ha començat la campanya d'esporga
d'hivern de l'arbrat viari i dels parcs i
jardins. Aquesta tasca es fa aprofitant
el descans vegetatiu dels arbres. En el
cas dels oms, la finalitat és equilibrar
la capçada i eliminar el brancatge
mort o trencadís. En les espècies
al•lèrgenes o què el fruit provoca
molèsties, es fa una reducció de
capçada per disminuir el seu efecte.
Durant la campanya, se senyalitzen
amb antelació els carrers que requereixin la retirada dels vehicles, per la
qual cosa es demana la col•laboració ciutadana per facilitar la feina.
A part d'aquesta campanya d'hivern,
durant l'any es fan esporgues en
verd, que consisteixen en aixecaments i sanejaments del brancatge i
la formació de determinades espècies. Si l'arbrat provoca molèsties per
la proximitat a finestres i balcons,
s'esporga el brancatge. Els veïns poden trucar al 93 462 40 00, ext. 3080.
Campanya anual de reposició

An
nunci
El Ple de l'Ajuntament de data 26 de novembre de 2007 va prendre els acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació voluntària presentat per
l'IMPSOL, mitjançant escriptura pública, per tal de desenvolupar la unitat d'actuació núm. 12
Esperit Sant, delimitada en la modificació del PGM per a la millora urbanística del barri Sud i
desenvolupada pel Pla especial per a la concreció d'un habitatge protegit al c. Joan Ubach,
com a propietari únic de la superfície total de l'esmentat polígon d'actuació.
Segon.- Publicar aquest acord al DOGC, a un diari de gran difusió de la província, al full
informatiu, al tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal.
Tercer.- Un cop ferm aquest acord per via administrativa, emetre’n certificació per a la seva
inscripció al Registre de la Propietat.
Quart.- Delegar a la tinenta d'alcalde de l'Area de Serveis Territorials les competències
necessàries per signar els documents que calguin per impulsar i tramitar aquest expedient
fins a la seva finalització.

Al novembre va començar la reposició de l'arbrat viari i dels parcs i jardins, que consisteix en la plantació de
nou arbrat als escocells buits i en la
substitució dels arbres morts i malalts.
La causa principal de mort dels arbres
del carrer són els cops de cotxe produïts en gran part per l'aparcament
indegut i els actes vandàlics. Moltes
vegades els arbres són arrencats o
colpejats a la base del tronc, cosa que
els produeix ferides de les quals ja no
es poden recuperar, i acaben morint.
Aquests fets dificulten l'èxit de la plantació dels arbres joves durant la campanya de reposició. El criteri per a la
selecció de les espècies està en funció
de cada carrer o parc, i es continua
amb l'espècie existent. En determinats casos si l'espècie existent crea
molèsties per la seva grandària o per
processos al•lèrgens, se substitueix
per una altra que reuneixi totes les característiques necessàries. En total, es
preveu la reposició de 211 unitats repartides en 18 espècies diferents.
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El pleno del pasado día 17 aprobó el Plan de
Acción Municipal 2008-2011 (PAM), un conjunto de propuestas y líneas estratégicas, diseñadas para llevar a cabo en este mandato
político, que cumple con un objetivo primor-

dial: lograr una ciudad en la que se viva mejor. El PAM contó con el voto favorable del
Grupo Municipal Socialista, la abstención de
ICV-EUiA y el voto en contra de CiU y PP. Se
trata de actuaciones que ponen los cimientos

de la ciudad del futuro. El PAM ha sido objeto
de un amplio debate a través de una consulta
directa y una sesión monográfica del Consell
de Ciutat. Estas aportaciones son, en su mayoría,compatibles con los objetivos del Plan.

El pleno del Ayuntamiento aprueba el Plan de Acción Municipal 2008-2
2011

El PAM recoge propuestas de futuro para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
E

l PAM se centra en 125 grandes
actividades que ponen el acento en
mejorar las condiciones de vida de
los ciudadanos. Todas estas acciones están sistematizadas y afectan a
aspectos esenciales como la educación, la movilidad, el medio ambiente, la cultura, la vivienda, el comercio
o la remodelación urbanística.
UNA CIUDAD ACCESIBLE. La vida
diaria de las personas depende, en
gran medida, de las buenas condiciones de movilidad y circulación. El desarrollo y consolidación del Plan de
Accesibilidad —con la instalación de
unos 70 tramos de escaleras y rampas mecánicas en las calles de especial desnivel— es un gran paso adelante, puesto que beneficiará a todos
los vecinos y, de forma particular, a las
personas mayores. El Plan establecerá diversas fases para la eliminación
de barreras arquitectónicas.
Las buenas condiciones de movilidad no tienen que limitarse al espacio público. Un acceso confortable al
entorno privado es igualmente importante. Por ello, existe la voluntad
de atender todas las solicitudes de
ascensores que cumplan los requisitos establecidos en las normas de las
convocatorias.

El barrio del Fondo
dispondrá de un nuevo
poliequipamiento:
mercado, biblioteca y
guardería

El PAM plantea la
creación de cinco
guarderías con
capacidad para unas
400 plazas

400 plazas. Son las siguientes: L’Esquirol (passatge d’en Salvatella), La
Plata, Sant Carles (CEIP Sant Just),
Fondo y Amèrica / Prat de la Riba.
Facilitar las previsiones de escolarización pública suficiente y garantizar
al máximo la escolarización cerca
del domicilio de cada alumno son
otros objetivos remarcados en el
PAM. Santa Coloma se dotará así de
un proyecto educativo de ciudad, de
carácter global, que incluye, entre
otros aspectos, la rehabilitación y
mejora de los edificios escolares. Este objetivo, que ya fue una prioridad
en el anterior mandato, continuará
ahora: existe la voluntad de interve-

nir anualmente en 24 centros.
En este apartado hay que resaltar
también el papel de las nuevas tecnologías como herramientas que facilitan el conocimiento y la socialización. Es preciso desplegar recursos
para evitar el riesgo de exclusión de
determinados sectores, especialmente las mujeres y la tercera edad,
del uso de estos avances científicos.
Para evitar la fractura digital, cinco
centros públicos se dotarán con salas de ordenadores y con acceso
gratuito a Internet.

UNA CIUDAD EDUCADORA. El PAM

contempla la educación como una de
las inversiones de futuro de mayor eficacia. Por esta razón se dan prioridad
a las acciones que faciliten la calidad
de nuestras infraestructuras y del sistema educativo. Así, conscientes del
gran impacto que supone para las familias el acceso a los libros de texto
durante todo el periodo de la educación obligatoria —primaria y secundaria—, se pretende consolidar la universalización de la gratuidad de estos
libros de texto durante este periodo
del currículum escolar.
El Ayuntamiento, por otra parte, establece la previsión de crear cinco
guarderías, con capacidad para unas

LA REMODELACIÓN URBANA. Uno
de los grandes apartados del PAM

está relacionado con la transformación de la trama urbana. Entre los
grandes proyectos de futuros, destaca el Front Fluvial de Safaretjos. Este
proyecto urbanístico es la continuación del Front Fluvial del Raval, y ultimaría esta fachada de la ciudad que
da al río Besòs.
Se plantea otro proyecto urbanístico
que concluye el espacio de la antigua fábrica CIBA (la tercera fase).
El Ayuntamiento pretende avanzar
en un diseño urbano que minimice
los desequilibrios territoriales. Por
ello se propone la creación y urbanización de nuevas plazas y espacios
verdes, la reurbanización y mejora
de calles y la ampliación de los parques públicos.
La disponibilidad de plazas y jardines
es uno de los mejores indicadores de
la calidad de vida. Las diversas actuaciones urbanas realizadas y las que
están en proyecto permiten aprovechar espacios públicos para este fin.
Ahora, la intervención está orientada
a la creación, ampliación o remodelación de 16 plazas, repartidas por la
mayoría de los barrios de la ciudad.
Se continuará con la renovación de
las calles, priorizando el espacio para
los peatones: se ampliarán aceras, se
eliminarán barreras arquitectónicas,
se mejorará el alumbrado y se instalará mobiliario urbano adecuado.
El despliegue de nuevas zonas verdes
afectará a unos 50.000 m2. Aquí se hace hincapié en la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico de la segunda fase de Can Zam.
Por último, y de acuerdo con la Autoritat del Transport Metropolità, se
pondrán en servicio seis nuevas estaciones de la línea 9 de metro.
 VIVIENDA. Y APARCAMIENTO. La

dificultad en el acceso a la vivienda
es una de las problemáticas que más
afectan a la ciudadanía, muy especialmente a la gente joven, a la tercePASA A LA PÁGINA SIGUIENTE )
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El PAM propone acciones en áreas vitales
como la educación, el urbanismo o la cultura
(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ra edad y a colectivos de bajos recursos económicos. Todo ello comporta
problemas familiares o la descapitalización de la población joven de la
ciudad. El PAM lo afronta con la propuesta de creación de 1.075 viviendas públicas de venta y en alquiler.
En cuanto a los aparcamientos, en
este cuatrienio se prevé construir
2.500 nuevas plazas. En el anterior
mandato ya se iniciaron actuaciones,
que continúan ahora de manera decidida, para hacer frente a la lógica
conflictividad que implica un parque
automovilístico tan denso.
LA CULTURA.. El fomento y la pro-

moción de servicios y recursos que
pongan la cultura al alcance de todo
el mundo es una garantía de progreso, de cohesión social, de innovación
y de riqueza colectiva. En el anterior
mandato se aprobó el Plan de Acción Cultural (PAC), y sobre esta base, es preciso avanzar en la generación
de
equipamientos
y
actuaciones.
En este sentido, destaca la ampliación de la red de bibliotecas, con dos
nuevos centros en los barrios del
Fondo y Singuerlín, y la próxima
apertura de la Sala Miquel Saladrigas
del Teatro Sagarra. En este mandato
se trabajará en un plan de remodelación integral del Teatro y se pondrá
en funcionamiento un nuevo centro
sociocultural de proximidad en la calle de Lluís Companys.
En el ámbito de la divulgación del patrimonio, hay que citar dos medidas
muy importantes: la puesta en marcha del centro de interpretación del
poblado ibérico del Puig Castellar y la
protección de los restos arqueológicos del Molí d’en Ribé.
EL COMERCIO. Es uno de los secto-

res económicos más importantes de
Santa Coloma. La política de impulso
comercial sirve para profundizar en el
desarrollo de instrumentos de apoyo
y en la creación de nuevas empresas.
Para los próximos años se plantea
una remodelación del mercado del
Fondo, que significará una fuerte innovación del equipamiento, y un estudio de remodelación del mercado
Sagarra. Además, se realizará un
proyecto urbanístico que contemple
la ampliación del polígono del Bosc
Llarg.

Para este mandato se
han previsto 1.075
viviendas públicas y
2.500 plazas de
aparcamiento

El PAM recoge la
idea de crear un
foro metropolitano
contra el cambio
climático

 BIENESTAR SOCIAL. Las interven-

do al máximo para conseguir un despliegue óptimo de recursos y para
lograr estos objetivos: aumentar
gradualmente la cobertura de servicios domiciliarios y, de manera prioritaria a las personas mayores de 75
años, hasta el 7% de su conjunto;
ampliar la dotación de plazas asistenciales (residencia y centro de día),
en 320, y promover viviendas en alquiler con servicios comunitarios para la tercera edad.

EL MEDIO AMBIENTE. El PAM recoge la idea del foro metropolitano
contra el cambio climático, que se
complementa con la creación del observatorio local.
Santa Coloma, que forma parte de la
Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, siempre ha mostrado una
sensibilidad especial hacia los temas
del medio ambiente, como ocurre
por ejemplo con el aprovechamiento
de energía solar. En los próximos
años se construirá una planta fotovoltaica en el cementerio y se aprobará un plan de instalaciones solares
fotovoltaicas en toda la ciudad.
En cuanto a educación ambiental,
destaca, por su importancia, la creación del nuevo centro de interpretación del medio Eco Metròpoli, en el
Recinte Torribera, que además servirá de puerta de entrada a una mayor
comprensión de la serra de Marina.
A todo ello hay que añadir otras acciones pensadas para mejorar la
movilidad de las personas, como los
planes de zonas 30 km/hora, de circulación en bicicleta y de itinerarios
escolares seguros.
LAS PERSONAS. El resto de capítu-

ciones que se realizan desde los servicios de bienestar municipales tienen como objetivo mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos y toman la familia como punto
básico de referencia. El contexto que
ofrecen la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia y la Ley de Servicios Sociales de
Catalunya tiene que ser rentabiliza-

Hi haurà Campus de l'Alimentació
a la Torribera i millores a la B-20

R

ecentment es va aprovar un
conveni entre la Diputació i la Universitat de Barcelona per crear al Recinte Torribera el Campus de l'Alimentació. La ciutat entra a formar part
d'aquelles poblacions universitàries
que esdevenen punteres en recerca i
transferència de coneixements.
Juntament amb l’ampliació de
l’oferta d'estudis universitaris actuals, impartits per la UNED i el
CESNID, la posada en marxa del
Campus de l'Alimentació implicarà

que, quan estigui plenament incorporat, cap al 2010, seran uns 8.000
els alumnes que realitzaran estudis
superiors a la ciutat. Per aquest
motiu es farà un estudi i s’aprovarà
un conjunt de millores en la connectivitat i l’accés al Recinte Torribera.
El PAM preveu el cobriment parcial
i la instal•lació de pantalles acústiques esmorteïdores del soroll al
pas de la B-20 per cel obert, en
col•laboració amb el Ministeri de
Foment.

los del PAM están dedicados a las
políticas que se dirigen directamente
a las personas. Éste es el caso de la
igualdad de géneros (se redactará
un nuevo Plan para la Igualdad de
Oportunidades), la participación ciudadana (se consolidarán los procesos participativos con un protagonismo de primera línea para el Consell
de Ciutat) y la convivencia vecinal
(se actualizarán las políticas y los
proyectos de ciudadanía y una ordenanza de civismo).
Por lo que respecta a la práctica del
deporte, hay que señalar el proyecto
de un palacio de deportes en Can
Zam y la creación de dos nuevos pabellones cubiertos: Els Pins y La Colina (en la zona fronteriza con Badalona). Además se modernizarán los
campos de fútbol.
La actuación central en materia de
seguridad es la nueva construcción
para la comisaría de la Policía Local,
que redundará en beneficio de la seguridad ciudadana.
El PAM acaba con varias propuestas
para lograr una administración más
cercana a las personas a través del
uso de las nuevas tecnologías. Una
de ellas es la edición digital de este
boletín informativo.
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La empresa municipal Gramepark
inaugura sus nuevas oficinas

E

l pasado 19 de diciembre tuvo
lugar la inauguración de las nuevas
oficinas de la empresa municipal
Gramepark. En el acto, el alcalde,
Bartomeu Muñoz, remarcó la calidad y amplitud de las instalaciones
y, especialmente, la mejora en el
servicio que representa para los
ciudadanos, ya que unifican en un
solo espacio las prestaciones que
ha ido asumiendo Gramepark desde su creación en 1988.
Los nuevos locales, de casi mil metros cuadrados, están situados en
las plantas bajas del edificio situado
en la avenida de la Generalitat, 112.

Aquí, en dos niveles, se distribuyen
las oficinas destinadas a la gestión
de aparcamientos, las zonas azules,
las grúas municipales y la promoción de vivienda pública. Asimismo,
este espacio ofrece los servicios de
la Oficina Local d’Habitatge, que informa y tramita de todos los temas
relacionados con la vivienda pública, la rehabilitación de edificios o la
mediación en viviendas de alquiler.
Gramepark tiene sus oficinas abiertas de lunes a jueves de 9 a 19 horas y los viernes de 9 a 14 horas. Su
teléfono de atención telefónica sigue siendo el 93 392 47 45.

II Trobada de Joves
i Cooperació

El voluntariado
social, a debate

Els dies 21 i 22 de desembre, el
Mas Fonollar (Sant Jeroni, 1-3)
acull la II Trobada de Joves i Cooperació, que està dedicada al tema “Drets humans, solidaritat i cooperació internacional”. Hi haurà
una xerrada sobre el compromís
solidari, un altra sobre la situació
de Palestina i un taller impartit per
SOS Racisme. La finalitat és potenciar el protagonisme dels joves,
amb fórmules i espais que els siguin atractius i els permetin canalitzar les seves inquietuds davant
d’aquests temes.

El día 19 se inauguraron a Can Sisteré las jornadas “Diàlegs pels
drets humans i la inclusió social',
organizadas por el Ayuntamiento,
que suponen un punto reflexión
sobre el papel del voluntario social
en la lucha contra las desigualdades. Santa Coloma cuenta con más
de 350 voluntarios que pertenecen a entidades del Punt del Voluntariat. Su tarea se encuadra en
el Programa Local contra la Exclusión Social, una de las herramientas municipales para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.

LA FOTO

De izquierda a derecha en el acto de inauguración, Joaquim Gascó, director general de Promoció
d’Habitatge; Manuel Dobarco, presidente de Gramepark; Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa
Coloma, y Manuel Sierra, gerente de la citada empresa municipal.

BREUS
Nou premi per a Vicenç Llorca
L’escriptor colomenc Vicenç Llorca ha estat guanyador del premi de poesia
Vicent Andrés Estellés de Burjassot amb el llibre L'últim nord. Al certamen
han concorregut 52 obres de tots els Païssos Catalans. El llibre de Llorca apareixerà al llarg del mes d’abril i el publicarà l'editorial Bromera.

Concurs de fotografia Josep M. Miejimolle
El CEP organitza el 1r Concurs de Fotografia Josep M. Miejimolle sobre el tema
“La sardana i les tradicions populars catalanes”. La inauguració i el lliurament
de premis tindrà lloc el dia 29, a les 20.30 h, al carrer de Sant Josep, 20. Les
obres estaran exposades fins al 17 de gener, de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.

Ganadores de los XIII Juegos Florales
El día 16 se entregaron los galardones de la XIII edición de los Juegos Florales
que patrocina la empresa PASCSA. Resultaron premiados Sergi García, de Cabrera; Carmina Boix, de Sabadell, y Jordi Boladeras, de Sant Vicenç dels Horts.
El premio al mejor poeta colomense recayó en Roser Vicente. Destacar el acto
el homenaje que se hizo a todos los poetas, hombres y mujeres de la tercera
edad, que con fidelidad participan en los juegos florales desde la primera edición, agradecimiento que se personalizó en la colomense, Hortensia Fernández.

Taller de conversa d’anglès
Del 10 de gener al 26 de juny el Centre Europa Jove ofereix un curs gratuït
d’iniciació a l’anglès, que té l’objectiu que els participants puguin mantenir
una conversa bàsica en aquesta llengua. Les sessions seran els dijous de
18.30 a 20 hores. S’adreça a gent jove entre 15 i 30 anys, i les inscripcions
s’han de fer aquest mes de desembre al CEJ, al carrer del Rellotge, 21.

Concurso Exposición de Canaricultura
El Club Ornitológico Santa Coloma celebrará el día 26 (18 h.) el XXXVI Concurso Exposición de Canaricultura en el Centre Cívic de Can Franquesa (Menorca, s/n). Esta certamen es puntuable para la Liga Catalana, y estará abierto al público los días 27, 28 y 29 de 10 a 13 y de 17 a 20 h.

Festa de Cap d’Any al barri del Centre
BUENOS DESEOS PARA LOS COLOMENSES. Alumnos de cuarto de primaria del
colegio Rosselló Porcel visitaron el día 18 las dependencias municipales y entregaron al alcalde, Bartomeu Muñoz, un paquete de cartas donde expresaban sus
deseos para que en 2008 Santa Coloma sea una ciudad mejor. Desde más limpieza en las calles o nuevas salas de cine hasta más montañas o un mar limpio,
estos niños y niñas fueron el reflejo de muchas de las ilusiones de los colomenses.

L’Associació de Veïns del Centre organitza una festa de Cap d’Any, que començarà a la una de la matinada, a la seva seu del carrer de la Pedrera, 1.
Més informació al tel. 93 392 26 26.

Sala d'estudis nocturna al Mas Fonollar
Del 7 de gener al 7 de febrer, de dilluns a dijous i de 21 a 01 h s'obrirà una
sala d'estudi al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar (c. Sant Jeroni, 1-3)
per a tots els estudiants que hagin de preparar el seus exàmens.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Vetllada d’art

Aula de la Gent Gran

L’Aula de la Gent Gran del Centre
Excursionista Puigcastellar organitza una vetllada d’art avui, 21 de
desembre, a les18.30 h. L’acte
s’obrirà amb un recital de poesia i
continuarà amb la interpretació de
música i cançons nadalenques.
Lloc: Museu Torre Balldovina, plaça
de Pau Casals, s/n.

“La força creativa de l’art”. Aquest
és el títol de la propera xerrada de
l’Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran —amb què comença un
nou cicle—, que organitza el Centre
Excursionista Puigcastellar i que
tindrà lloc el 9 de gener (17.30 h). El
ponent serà Francesc Lozano, professor de la Universitat Ramon Llull i
màster en humanitats.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Fires de l’Arbre i de Reis

Excursión

La plaça del Rellotge acull en aquestes dates les fires de l’Arbre i de Reis.
La primera hi romandrà fins al diumenge 23 de desembre i la segona
(entre Dalmau i Bruc) fins al 5 de gener. L’organització és a càrrec dels
gremis de floristes i d’encantistes i
marxants, respectivament.

El 29 de diciembre, el Casal d’Avis
del Singuerlín organiza una excursión a Santa Coloma de Farnés para
visitar una fábrica de galletas.
Precio: 30 euros.
Información: avenida de Catalunya,
41 (teléfono: 93 391 71 10).

Activitats de l’Ateneu
Avui, 21 de desembre, a les 19 h,
s’inaugura l'exposició fotogràfica
“La geografia humana del gran
drac”, de Sergi Bernal, que mostra
una part de la Xina actual, la més
amagada i amable del país. Després,
sopar i entrepans. L'altre divendres,
el 28 de desembre, a les 20 h, actuació de la coral Tanit; a les 20.30 h,
presentació del vídeo L’Ateneu és
teu, i a les 21 h, sopar comunitari de
festes, que acabarà amb l'actuació,
a les 22.30 h, d'un grup de música
funky. Per últim, a la matinada de l'1
de gener, a partir de les 00.30 h,
gran festa de Cap d'Any organitzada
per l’Assemblea de Joves de Grame-

Farmàcies
Divendres 21
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dissabte 22
•D
Perú, 28 / Ptge. d’en Caralt, 22
Diumenge 23
•D
Av. dels Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dilluns 24
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència 45
Dimarts 25
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dimecres 26
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Dijous 27
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa
Coloma, 95
Divendres 28
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
Dissabte 29
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil
Rossell, 40
Diumenge 30
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dilluns 31
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Aquestes
quatre farmàcies obren ca•
da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

7

XII TROBADA DE GEGANTS. El dia 29 tindrà lloc la XII Trobada de Gegants.
La festa començarà (17 h) amb una plantada a la plaça de l’Abat Escarré.
Després hi haurà una cercavila pels carrers més cèntrics de la ciutat fins a
arribar a la plaça de la Vila (20 h). El recorregut s’illuminarà amb torxes i pirotècnia, per la qual cosa, els geganters conviden a tothom a portar un fanalet. Està prevista la participació de les colles d’Alella, Malgrat, Santpedor,
Argentona, la Garriga, Sitges, els Monjos, Moià, Ripollet, Sant Julià de Lòria,
Esplugues de Llobregat, Manlleu, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Premià
de Dalt, Gegants de la Casa d’Aragó, Capgrossos del Raval i Gegants i Capgrossos de Santa Coloma. Hi col•labora la Colla Vella de Diables.

net del Besòs, L’Espurna i la Brigada
J.A.Mella amb el lema “Reivindiquem el nostre espai”.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

Orfeó Tanit

Horari especial de
l’OIAC durant les
festes de Nadal
L’Oficina d’Informació i Atenció al
Ciutadà (OIAC), ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament (edifici
de la plaça de la Vila), farà un horari especial durant les festes de
Nadal. Del 24 de desembre al 7
de gener, aquest servei obrirà al
públic de 8.30 a 14.30 h.
Els dies 24 i 31 de desembre, les
oficines tancaran a les 13.30 hores. El telèfon de l’OIAC és 93 462
40 40.

L’Orfeó Tanit oferirà un concert de
Nadal el diumenge 23 (18.30 h).
Lloc: església de Sant Josep Oriol.

BON NADAL I FELIÇ ANY 2008!
L'AJUNTAMENT INFORMA s'acomiada dels seus lectors fins al proper 11 de
gener. Volem aprofitar aquesta oportunitat per agrair la col•laboració que
presten els establiments comercials que, setmana rere setmana, fan de punt
de distribució d'aquest butlletí municipal. A tothom, lectors i comerciants, us
desitgem un bon Nadal i un feliç i pròsper 2008.

Fiestas locales
de 2008
Las fiestas locales de 2008, establecidas por el pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet serán los días 12 de mayo
(Segona Pàsqua) y 24 de septiembre (diada de la Mercè).

An
nunci
Per resolució del president de l'Institut Municipal d'Esports de Santa Coloma de
Gramenet, de data 6 de novembre de 2007, s'aprovaren les Bases específiques que
han de regir la convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de Departament
d'Activitats, en règim laboral temporal, grup A/B, vacant per excedència forçosa, a la
plantilla de l'Institut Municipal d'Esports, publicades al BOP de 27 de novembre de
2007.
Termini i presentació d'instàncies: el proper dia 27 de desembre de 2007 (fins a les 14
hores) a les oficines de l'IME.
Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament o bé adreçar-vos a les oficines de l'Institut Municipal d'Esports (c.
Rafael Casanova, 85-89 (tel. 93 385 33 22).

Publicació setmanal
Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Realitza i imprimeix: Servei de Premsa i
Comunicació
http://www.gramenet.cat
Adreça electrònica: morilloga@gramenet.diba.es
Adreça: plaça de la Vila, 1
Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
Tel. 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura
DL B-38.194/91
Paper ecològic 100%
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La diada de Santa Coloma i la cavalcada
de Reis, plats forts de les Festes d’Hivern
L

a diada de Santa Coloma (31
de desembre) i la cavalcada són els
dos plats forts de les Festes d’Hivern. Altres actes, que barregen la
tradició nadalenca i els continguts
culturals, completen aquesta programació lúdica.
La festa de la patrona se celebra
l’últim dia de l’any. Començarà amb
la xocolatada (11 h) que organitzen
els comerciants dels carrers Major,
Anselm Clavé i Sant Jeroni, i continuarà amb l’ofici a l’església Major
(11 h) i la ballada de sardanes (12
h): la Cobla Contemporània actuarà
al carrer Major. L’audició està organitzada pel Patronat pro Aplec i
Amics de la Sardana del CEP.
A la tarda, la diada continuarà amb
una cercavila pels carrers més cèntrics, oganitzada per les colles de
gegants i capgrossos, trabucaires i
draconaires.
L’any acabarà amb el tradicional
correfoc de la Colla Vella de Diables, que s’iniciarà (20 h) a l’Auditori Can Roig i Torres i anirà pels carrers Major, Sant Carles, Sant Jeroni,
Santa Coloma i Sant Domènec i el
jardí de Can Sisteré.

La cavalcada i el concert de Nadal

Recollida solidària de joguines
La Creu Roja duu a terme l’habitual campanya solidària de recollida de joguines, que han de ser noves, no bèl•liques, educatives, no sexistes i adequades per a l’edat dels infants que les reben. Aquest any, Creu Roja fa, a
més, la campanya de la joguina educativa. Més informació, a les oficines
d’aquesta entitat, a la plaça de la Vila, i al telèfon 93 464 06 09.
Al barri del Fondo i en col•laboració amb la Creu Roja, l’Agrupació de
Veïns del Districte VI farà una recollida de joguines a la plaça del Rellotge
del 30 de desembre al 5 de gener, ambdós inclosos, de 18 a 22 hores (el 5
de gener, fins a les 23 h).

SM els Reis d’Orient arribaran a les
pistes d’atletisme en helicòpter,
com mana la tradició colomenca, el
5 de gener a les 16.30 h. Des
d’aquest punt aniran al mercat del
Singuerlín per començar una espectacular cavalcada, que culminarà a
les 21 h a la plaça de la Vila amb la
lectura del pregó adreçat als més
petits. L’tinerari que faran les carrosses és el següent: c. Aragó, c. Balears, c. Santiago Rusiñol, av. d’Anselm de Riu, av. de Francesc Macià,
pg. de Llorenç Serra, rbla. de Sant
Sebastià, rbla. del Fondo, c. Mozart,
c. Wagner, c. Jacint Verdaguer, c.
Sant Just, av. de la Generalitat i pl.
de la Vila.
D’altra banda, avui, 21 de desembre
(20 h), a l’Auditori Can Roig i Torres,
es farà el tradicional Concert de Nadal a càrrec de grups de cambra,
grups instrumentals i l’Orquestra de
l’Escola Municipal de Música Can
Roig i Torres. L’entrada és gratuïta.
El concert de jazz de Pere Ferré Trio,
previst per al dia 22 de desembre a
l’Auditori, s’ha ajornat fins al 26 de
gener.

