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51
3 Retiradas
placas franquistas

Empieza la campaña
de sensibilización
medioambiental
‘Viu al Parc 2008’

de viviendas de
protección oficial

La Biblioteca Can Peixauet imparte sesiones formativas de navegación por Internet para personas adultas o de la tercera edad que se quieran iniciar en la
utilización de la
red y del correo
electrónico.
Más información, en la avenida de la Generalitat,
98-100 y en el
teléfono 93 466
52 70.

La nostra ciutat continuarà sent la seu dels síndics catalans

Santa Coloma acull la signatura d'un
conveni entre les associacions de
municipis i els síndics locals de Catalunya
La sala de plens de l’Ajuntament va ser escenari dimecres passat de la signatura de dos convenis de
col•laboració destinats a fomentar i enfortir la figura
del defensor local. L’acte va ser presidit per l’alcalde, Bartomeu Muñoz, i va comptar amb la participació de Manuel Bustos, president de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC); Salvador Esteve, president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM);
Carles Dalmau, president de l’Associació de Síndics,
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD), i Fernando Oteros, defensor de la
Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Les dues
associacions municipalistes catalanes i el fòrum de
síndics han acordat promoure la implantació de la
institució de la Sindicatura Local als municipis de Catalunya que encara no la tenen, com un mecanisme
més de defensa, protecció i garantia dels drets de la
ciutadania en l’àmbit local.
El segon conveni que es va signar en l’acte, entre el
FòrumSD, l’Ajuntament de la nostra ciutat i el defensor local de la Ciutadania, té com a finalitat formalitzar i ratificar la ubicació de la seu social de
l’Associació de Síndics a Santa Coloma, així com el
suport ofert per aquest Ajuntament des de la crea-

ció de l’Associació de Síndics i Defensors.
Els objectius de FòrumSD són promoure el creixement i el desenvolupament de la institució als mu-

nicipis i desenvolupar models de treball i d'actuació conjunts. Hi ha més de 40 municipis catalans
que tenen un defensor o una defensora municipal.

Una vintena de comparses i més de mil figurants
participaran en la Gran Rua de Carnaval de demà dissabte
Sota el lema “Carnaval attack”, aquest cap de setmana té lloc aquesta gran
festa popular, que, enguany, s'inspira en l'imaginari de la mítica radiació
d'Orson Welles a La guerra dels móns, que va generar el 1938 una onada
de pànic a la costa est dels Estats Units, i en la pel•lícula Mars attacks!, de
Tim Burton. D'aquesta manera tan alienígena, el Carnaval arriba a Santa
Coloma amb un programa ple d'activitats festives. La festa dels instituts, el
carnaval infantil, la Gran Rua i el concert de Willy Fuego i 2 mini Djs són ci-

tes ineludibles per gaudir d'un cap de setmana de disbauxa. La gran festa
de Carnaval es preveu multitudinària. En la Gran Rua hi participaran unes
vint comparses i al voltant de mil figurants que, amb les disfresses més insòlites, acompanyaran Sa Majestat Carnestolstes en el seu tradicional recorregut pels carrers de la ciutat.
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Aula de la Gent Gran
“Treballem per la pau”. Aquest és el
títol de la propera xerrada de l’Aula
d’Extensió Universitària de la Gent
Gran, que organitza el Centre Excursionista Puigcastellar i que tindrà lloc
el 6 de febrer (17.30). El ponent serà Arcadi Oliveras, economista i president de l’entitat Justícia i Pau.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

L’Hora del Conte
6 de febrer (18.00), dins de la
secció L’Hora del Conte, Maite Donés narrarà El carrer de les bruixes.
A continuació hi haurà un taller de
manualitats.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet, avinguda de la Generalitat, 98-100.
 El dia 7 (18.00), a la Biblioteca
Central, Sílvia Barragán llegirà el
conte Històries de les mil i una nits:
les babutxes de la mala sort.
Lloc: jardí de Can Sisteré, s/n.
El dia 5 (18.30), la Biblioteca Singuerlín farà el primer conte dedicat
a les disfresses, ja que durant el febrer tots hi estaran dedicats. El títol
serà El gat amb botes, i anirà a càrrec d'Assumpció Espí.
Lloc: av. de Francesc Macià, 132.
 El

Esquiada a Vallnord
El Centre Excursionista Puigcastellar fa una esquiada a Vallnord (Andorra) els dies 9 i 10 de febrer.
Preus: adult soci,105 €; nen soci, 95
€; majors de 70 anys, 49 €, i menors de 6 anys, 49 €. El preu inclou
l'autocar, la mitja pensió i el forfet
de dos dies. També hi ha la possibilitat d’esquiar només un dia o fer raquetes de neu. Llavors el preu varia,
segons si no es vol forfet o se'n vol
un de sol.

Farmàcies
Divendres 1
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dissabte 2
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Diumenge 3
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dilluns 4
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
Dimarts 5
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil
Rossell, 40
Dimecres 6
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dijous 7
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
•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 Coloristes inauguren avui a
Can Sisteré la mostra ‘Reflexos’

A vui, 1 de febrer(20.00), s'inaugura al Centre d'Art Contemporani Can Sisteré l'exposició “Reflexos” del Grup d'Art Els
Coloristes, que gira, com el seu
nom indica, entorn del tema dels
reflexos en la natura, i els bodegons com a metàfora d'idees i
emocions.
Els Coloristes es defineixen com un
grup en aprenentatge, amb una
diversitat de posicionaments creatius i edats. A “Reflexos” hi participen divuit membres de l'entitat, alguns amb una llarga trajectòria i
d’altres nouvinguts al món de l'art.
És per això que un dels valors que
queda reflectit en l'exposició és
aquest aprenentatge col•lectiu i
continuat. Els Coloristes, amb una
implicació cultural de més de vinti-cinc anys, és avui una entitat de

Inscripcions: carrer de Sant Josep,
20 , de dilluns a dijous de 19.00 a
21.00 (tel. 93 385 99 41).

Excursiones
La Agrupación de Vecinos del Dis-

trito VI (Fondo) organiza una excursión a Alcover (Tarragona) el 2 de
marzo. Los participantes podrán visitar el Museu de Valls y degustar
una calçotada.
Precios: socios, 45 €; no socios, 50
€, y niños hasta 10 años, 40 €.
Información: en el Centre Cívic del
Fondo, calle de Wagner, 19, de

del Singuerlín, avenida de Catalunya, 41 (tel: 93 391 73 41) de 17.00
a 20 .00.

Automaquillatge
El Centre Infantil i Juvenil Rellotge
XXI ofereix les últimes places d'inscripció per al curs d'automaquillatge i estètica, que s’impartirà a partir
del 6 de febrer.
Horari: dimecres de 19.15 a 21.00.
Preu: 40 euros.
Informació: al carrer del Rellotge,
21, al tel. 93 392 10 46 i a www.rellotge21.com.

Activitats de l’Ateneu

referència a la ciutat.
L'exposició es podrà visitar fins al
17 de febrer de dimarts a dissabte
de 17.00 a 21.00 i dissabtes i diumenges d'11.00 a 13.30.

18.00 a 20.00.
Teléfono: 689 52 17 49.
La Agrupación de Vecinos de Can
Franquesa, por su parte, ha programado una excursión de Carnaval a
L’Escala y Empuriabrava los días 23
y 24 de febrero.
Precio: 65 euros.
Tel: 93 468 43 91 (de 18.00 a
20.00).
Finalmente, la Asociación de Vecinos de Singuerlín hace también una
excursión de Carnaval a Platja d’Aro los días 23 y 24 de febrero.
Precio: 78 euros.
Información y reservas: Centre Cívic

Matrícula als cursos de
català per a adults
A vui, 1 de febrer, el Centre de Normalització Lingüística L'Heura obre
el període d'inscripció als cursos de català per a adults que s'inicien en
breu. Els cursos, de 45 hores, s'adrecen tant a les persones que no entenen
el català i volen començar a parlar-lo, com a les que ja el parlen i volen
aprendre a escriure'l o bé a perfeccionar-ne l'escriptura. Les classes es fan
dos dies a la setmana en sessions d'hora i mitja cadascuna. El CNL L'Heura
ofereix també cursos a distància per als nivells d'aprenentatge de l'escriptura. Tant les titulacions dels cursos presencials com les dels cursos que es
fan a distància són equivalents a les que expedeix la Secretaria de Política
Lingüística (abans la Junta Permanent de Català).
La matrícula serà de l’1 al 8 de febrer i l'horari, de 9.00 a 13.00 als matins i,
de dilluns a dijous, a les tardes, de 15. 30 a 17.30. El dimecres 6 de febrer
l'horari serà de 15.30 a 19.30 i el dijous 7 de febrer de 15.30 a 20.00.
Per a més informació, podeu trucar al 93 385 14 61 o adreçar-vos personalment al CNL L'Heura, Rafael Casanova, 85-89, 3a planta.

Avui, 1 de febrer (20.00), tindrà lloc
l'assemblea mensual de l'Ateneu
Popular Julia Romera. Hi haurà servei de sopar i entrepans.
Lloc: carrer de Santa Rosa, 18 .

Concert
Dins de la programació Concerts de
Cicle, Ala Voronkova (violí) interpretarà avui, 1 de febrer (21.45), Els
24 capricis de Paganini.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres, carrer de Rafael Casanova, 5.

Feu-v
vos voluntaris
lingüíístics
del CNL L''Heura
Si parleu habitualment català i voleu ajudarnos a fomentar-ne l'ús o si teniu ganes de
perdre la vergonya, agafar fluïdesa i deixarvos anar quan el parleu, us necessitem per
poder endegar la desena edició del programa
Voluntariat per la Llengua. A través d'aquest
programa, posem en contacte persones que
volen practicar el català amb persones que
volen dedicar unes hores del seu temps a ajudar-les a practicar-lo. Els voluntaris lingüístics, que parlen habitualment català, han de
dedicar una hora setmanal durant 10 setmanes a conversar amb la persona o les persones assignades. Aquest programa, considerat
per la Comissió Europea com un dels millors
projectes europeus d'aprenentatge d'un idioma, es va endegar a Santa Coloma l'any
2003, i ja s'hi han inscrit més d'un miler de
persones. Truqueu al CNL L'Heura, al telèfon
93 385 14 61, de 9 a 13.30 h, envieu un correu a vxl.heura@cpnl.cat o entreu a la pàgina www.vxl.cat i us n'informarem.

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)
i 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura
DL B-38.194/91.
Paper ecològic 100%
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El Carnaval comença
avui divendres amb la
trobada dels instituts
al parc d’Europa

Segundo Diálogo por
los Derechos Humanos
y la inclusión Social

(VE DE LA PORTADA

El Carnaval comença avui divendres amb la trobada dels instituts al
parc d’Europa (12.00), on hi haurà
el concurs de disfresses individuals i
per a comparses.
El dissabte 2 de febrer, la Gran Rua
de Carnaval s'obre amb un Carnestoltes que aterra a Santa Coloma en
una gran nau marciana equipada
amb robots, rajos làser i música en
directe amb l'objectiu d'aconseguir
mitjançant la festa la rendició total
dels colomencs al rei Carnestoltes.
Les comparses es concentraran a la
plaça del Rellotge (17.30), des d'on
sortirà la Gran Rua una hora després. La desfilada anirà pels carrers
de Mn. Jacint Verdaguer i Sant Just i
l’avinguda de la Generalitat fins a
arribar a la plaça de la Vila (20.00).
En aquest punt, el rei Carnestoltes
serà rebut per les autoritats locals i,
amb la lectura del pregó, prendrà
possessió del seu mandat.
Finalment (21.00), un jurat constituït pels membres de la Comissió
de Festes decidirà els premis del
concurs a la comparsa més artística, la més original i la més marxosa.
El punt culminant serà un molt recomanable concert de final de festa
(23.00, poliesportiu de Can Sisteré)
amb Willy Fuego i 2 mini Djs.
Les comparses que participen en la
Gran Rua són: El loro molón, de la Escuela de Danzas Yolanda Valero;
Brindem amb el Rosselló, de l'AMPA
Roselló Pòrcel; Batucadavis, de la
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes; Les crispetes boges, de l'Associació de Dones de Can Mariner; El
gran rodeo de los Monegros, de la
Casa de Aragón; Damos la nota, de
l’IES Torrent de les Bruixes; Silentelisa, de Silentel; Les banyistes del Besòs, de l'Associació de Dones del Riu
Nord; Con un sorbito de champán,
de l'Escola de Dansa Los Muleros;
Don diablo se ha escapado, de l'Esplai Buenoyqué!; Indios, pingüinos
frescos de la nevera, de la Guinardera; El show carnívoro, del CIJ Rellotge
XXI; Fuego, fuego; Los amigos; Había
una vez, de la Colonia Egabrense; O
monte queimase, d’Airiños da Nosa
Galicia; La mujer al poder, i la comparsa de l'Associació Cultural Centre
de Bangladesh.
Finalment, el diumenge 3 de febrer
se celebrarà el Carnaval infantil. Els
més petits tenen una cita (12.00) a
la plaça de la Vila amb l'espectacle
Lluís Pinyol i la Tremenda Banda.

Comienza la campaña ‘Viu el Parc
2008’ en la serralada de Marina

L

a campaña “Viu el parc 2008”,
que se llevará a cabo en 10 espacios
de la Xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, está orientada
a todos los públicos, pero cuenta con
un programa escolar especialmente
dirigido a los alumnos de 5o de primaria. En la serralada de Marina este
programa se estructura en dos partes.
La primera consiste en una proyección en el aula dirigido por un monitor especializado, en la que los niños
toman conciencia de la importancia
que tiene la preservación del medio
ambiente. De una forma divertida los
escolares aprenden nuevos conceptos y adquieren hábitos y costumbres

para preservar estos espacios. La segunda fase consiste en una fiesta que
tiene lugar en un espacio emblemático de cada parque. En este caso, en
los alrededores del monasterio de
Sant Jeroni de la Murtra, donde los
alumnos conocen de primera mano el
espacio que los rodea.
El 14 de enero comenzó la primera
parte del programa escolar en Santa
Coloma, que continuará en Badalona,
Montcada i Reixac y Tiana durante el
mes de febrero. Los días 26 y 27 de febrero, Sant Jeroni de la Murtra acogerá casi un millar de niños que celebrarán su pertenencia al parque de una
forma lúdica y sostenible.

SABER
Darrera visita a l'exposició sobre
el ‘Guernica’, de Picasso, al Museu
El proper diumenge 17 de febrer, a les dotze del migdia, el Museu Torre
Balldovina farà la darrera visita guiada gratuïta adreçada al públic familiar
a l'exposició “Picasso pinta el Guernica”.
Basada en l'exhibició de les reproduccions dels dibuixos preparatoris del
Guernica i de moltes fotografies d'època, l'exposició vol contribuir a la divulgació de l'obra més famosa de Picasso, explicant el context històric en
què fou pintada, mostrant l'intens procés creatiu que va recórrer l'autor i
esbossant la gestació de la seva condició de símbol.
La profunda càrrega simbòlica del Guernica s'ha forjat amb el temps i per la
força dels esdeveniments. En l'Europa convulsa de final dels anys trenta i els
anys quaranta es va anar convertint en l'emblema de la lluita contra el feixisme, en un referent de la denúncia dels horrors de la guerra i, per contraposició, en un reclam de la pau. De llavors ençà, i amb plena vigència en aquesta
entrada del segle XXI, el significat del Guernica es revalida contínuament, de
manera que ha esdevingut per sempre més un símbol universal.
Aquesta mostra itinerant, promoguda per la Fundació Palau, la Caja de
Ahorros del Mediterráneo i la Diputació de Barcelona, es podrà veure fins
al 27 de febrer al Museu Torre Balldovina (plaça de Pau Casals, s/n) dintre
de l'horari habitual (tardes, de dimarts a dissabte de 18.00 a 20.30; matins,
dissabtes, diumenges i festius, d'11.00 a 14.00). Per a més informació, us
podeu adreçar al Museu, telèfon 93 385 71 42.

El lunes 4 de febrero (16.00), el
Centre d’Art Contemporani Can Sisteré acogerá el Diálogo “Voluntariado social e inclusión (II): las necesidades formativas del voluntariado
social”, una jornada organizada
por el Ayuntamiento de Santa Coloma en el marco de las “Jornadas de
Bienestar Social 2007-2008. Diálogos por los derechos humanos y la
inclusión social”.
Se trata del segundo diálogo del ciclo y su objetivo es analizar, mediante una dinámica participativa,
un dilema alrededor del voluntariado social: cómo hacer compatible la
acción voluntaria con la satisfacción
de las necesidades de las personas
más vulnerables. Además, durante
el acto, se hará un reconocimiento
público a las entidades fundadoras
del Punt del Voluntariat de Santa
Coloma de Gramenet y la acreditación formal de nuevas entidades
que se incorporan a este organismo
de la ciudad.

Millores a la
façana de la
Biblioteca Central
El servei de manteniment de l’Ajuntament està realitzant treballs de millora de la façana de la Biblioteca
Central, actuació que pertany al programa de manteniment dels equipaments municipals de la ciutat. En
aquest cas, es fa la fixació de les plaques, l’eliminació de les esquerdes i
també la pintada de tota la fusta, per
millorar l’aspecte d’aquest equipament i continuar garantint la seguretat dels vianants. Els treballs es perllongaran durant un mes.

Cursos monogràfics
d’anglès, àrab,
alemany, francès
i romanès
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) ofereix nous cursos monogràfics d’alemany, anglès, àrab, francès i romanès. Les persones interessades
poden informar-se fent una trucada
al telèfon 93 468 53 66 o fent una
visita a la pàgina web www.eoisantacoloma.org. Les matrícules es realitzaran els dies 11 i 12 de febrer.
Cal dir que la majoria dels cursos
són reconeguts com a activitat de
formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat.
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Retirades 51 plaques
anticonstitucionals d’habitatges
de protecció oficial

L

’Ajuntament ha retirat 51 plaques anticonstitucionals de les façanes de diversos habitatges protegits de la ciutat. Aquests
identificadors, amb simbologia
franquista, han estat substituïts per
uns altres de xapa galvanitzada
que segueixen el model normalitzat
de la Generalitat de Catalunya.
Aquests canvis de placa corresponen a la segona fase d’actuació de
l’Ajuntament en aquest tema; la primera es va fer el febrer de 2006,
quan es van substituir 143 dispositius amb el jou i les fletxes, també en
edificis d’habitatges de protecció oficial de Santa Coloma de Gramenet.
La iniciativa respon a la voluntat del
consistori d’eliminar tots el símbols
franquistes que romanen a la ciutat,

com succeeix en altres municipis de
Catalunya.
Les antigues plaques franquistes
estaven col•locades en edificis
d’habitatge protegit dels barris del
Singuerlín, el Raval, el Riu Sud, el
Llatí i la Guinardera.
Per poder realitzar les tasques de
retirada, l’Ajuntament colomenc ha
comptat amb la col•laboració del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat, amb
una subvenció per valor de
3.971,41 euros.
Un cop es retirin el últims dispositius anticonstitucionals que manquen —menys d’una desena—, la
ciutat s’haurà després, entre l’any
2006 i l’actualitat, d’unes 200 plaques.

Aprobada la subvención para
rehabilitar los edificios de trece
comunidades de vecinos

El club Satori Kyokushin compite en Japón
Los días 19 y 20 de enero se disputó en la ciudad de Okinawa (Japón) el torneo internacional II Copa del Mundo de Kárate Kyokushinkai con la participación de 200 competidores de 30 países. Satori Kyokushin de Santa Coloma de
Gramenet obtuvo unos resultados muy positivos. Jonathan Tineo se hizo con
el 5o puesto en la categoría Open y Francisco Álvarez, el 16o en la misma categoría. El trofeo al competidor más técnico fue para Jonathan Tineo, quien
demostró una vez más sus excelentes condiciones técnicas que hicieron vibrar a todos los presentes en el gran Budokan de Okinawa.

Nou grup de prevenció de la dependència
El 7 de febrer, a la sala d’actes del Museu Torre Balldovina (18.30), tindrà lloc
la presentació de l’associació AJUDAM i del projecte Predegent, adreçat a l’atenció de malalts que, després d’iniciar una alteració en les seves pautes de
conducta habitual, són diagnosticats d’un deteriorament cognitiu lleu (DCL).

L

a Junta de Govern Local
aprobó, en su sesión del pasado
martes, la subvención a trece comunidades de vecinos de los barrios del Fondo, Santa Rosa, El Raval y Safaretjos, para la
rehabilitación de sus edificios de
viviendas. El conjunto de estas comunidades recibirá 301.309 euros
del Ayuntamiento para arreglar las
fachadas y para la instalación de
ascensores. Estas ayudas se complementan con las previstas en el
Decreto 455/2004 de la Generalitat de Catalunya.
La subvención municipal se enmarca en el programa de actuaciones de la Llei de barris en nuestra ciudad que, en materia de
rehabilitación, destina hasta el año
2008 un total de 3,5 millones de
euros para los cuatro barrios mencionados de Santa Coloma.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento sigue apostando por la mejora
del entorno y las condiciones de
vida de esta amplia zona de la ciudad. Pero no son los únicos barrios
que podrán beneficiarse de ayudas para mejorar sus bloques de
pisos, ya que en los próximos meses se volverá a abrir el plazo de
las convocatorias del 2008 para la

BREUS

Misa en honor de la Virgen de la Sierra
El próximo domingo 3 de febrero (12.00) tendrá lugar en la iglesia Major una
misa oficiada por Mn. Salvador Bacardí y cantada por el coro romero de la
Colonia Egabrense, con motivo del treinta aniversario de la bendición de la
imagen de la Virgen de la Sierra.

Concert d’autor al CRIJ Rellotge XXI
Avui, 1 de febrer (22.00), el Centre de Recursos Infantil i Juvenil Rellotge XXI
ofereix un concert amb l’actuació d’El Sobrino del Diablo, que interpretarà temes plens d'acidesa del seu últim disc, El cuarto de las ratas. Rock d'autor
amb entrada gratuïta.
instalación de ascensores —el
consistorio se hace cargo de hasta
el 80 por ciento del coste de los
dispositivos— y otras obras de rehabilitación en el resto de los barrios de la ciudad.
Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a
la Oficina Local d’Habitatge, en la
avenida de la Generalitat, 112114, donde se ofrece asesoramiento y tramitación de las solicitudes de subvención, tanto las
procedentes del Ayuntamiento como de la Generalitat. Su horario es
de lunes a jueves de 9.00 a 19.00 y
los viernes de 9.00 a 14.00 (tel. 93
392 47 45).

Curso de relajación mental
La Associació Catalana de la Dona inicia un cursillo de relajación mental, que
impartirá Ramon Menal, autor de varios libros sobre este ámbito, en el Museu Torre Balldovina (plaza de Pau Casals, s/n). Más información, en el teléfono 93 391 03 55.

Oferta d’ocupació
ó a Gramepark
L’empresa municipal Gramepark, SA necessita incorporar a l’àrea econòmica un/una
administratiu/tiva comptable que, sota la direcció del responsable de Comptabilitat i Finances, s’encarregarà de revisar factures de proveïdors, reclamar deutes, revisar i conciliar comptes, donar suport en tots els processos comptables de la companyia i presentar impostos i altres tasques pròpies del departament.
Perfil: preferentment nou diplomat/da d’empresarials i amb domini d’informàtica.
La presentació de currículums romandrà oberta fins a les 19.00 hores del proper 18 de
febrer de 2008 i es farà a les oficines de l’empresa Gramepark, SA., situades a l’avinguda de la Generalitat, 112, de Santa Coloma de Gramenet.

