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TRIOMF D’UN BALLARÍ DE LA
COMPANYIA COLOMENCA
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Ismael Serrano, La
Locomotora Negra i
Pascal Comelade, estrelles
de la Temporada Musical

Colonia
3 La
Egabrense presenta

un llibre sobre els 30
anys de romeria

L’alumne i ballarí de la Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet-David
Campos, Aleix Martínez
Juan, de 15 anys, ha guanyat
la Medalla d’Or del Concurs
Internacional de Ballarins Prix
de Lausanne (Suïssa).
Aquest certamen és
el més prestigiós
d’Europa i un dels
més importants del
món.

Los cinco alcaldes de la zona piden participar en el proceso de construcción

Santa Coloma apuesta por la nueva gran
centralidad que la estación de La Sagrera
supone para el Barcelonès Nord
Un importante
eslabón para el
progreso de todos

nès. Con esta voluntad común, los cinco alcaldes
El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, firmó
han reclamado poder participar en la planificael martes 5 de febrero un manifiesto donde pide parción, ejecución y seguimiento de los trabajos vinticipar del proyecto de creación de una gran estaculados al desarrollo de esa infraestructura, tanto
ción ferroviaria prevista en la barcelonesa zona de
en lo referente a la conexión entre estaciones coLa Sagrera, debido a la enorme influencia que ésta
mo en las obras de la nueva estación de La Satendrá en su entorno, del que forma parte nuestra
grera y de su entorno. Como legítimos represenciudad. Bartomeu Muñoz también ha dado su apoyo
tantes de los cinco municipios cercanos, los cinco
al trazado del tren de alta velocidad, AVE, que discualcaldes piden también que La Sagrera sea la
rre desde la estación de Sants hasta La Sagrera.
gran estación intermodal del norte de Barcelona,
El alcalde colomense comparte, junto con los aly quieren que su conscaldes de Barcelona,
trucción se lleve a cabo
Sant Adrià del Besòs, BaLa estación ferroviaria de La
con todo el rigor y la
dalona y Montcada, que
máxima agilidad, con
la ubicación en La SaSagrera será un lugar de
plenas garantías de segrera de un nuevo y
referencia de primer orden:
gran centro de comuniademás del AVE, acogerá trenes guridad y atendiendo a
las necesidades del encaciones ferroviario ha
de cercanías, de largo recorrido torno urbano y metrode favorecer el progreso
y de las líneas 4 y 9 de metro
politano en el que estade toda la zona norte de
rá situada.
la comarca del Barcelo-

Los municipios del Barcelonès Nord trabajamos hace años para la consolidación de un
área metropolitana compacta, fuerte y cohesionada. Una región metropolitana que rentabilice las potencialidades individuales de cada
una de nuestras ciudades en un proyecto común sólido y eficaz para sus ciudadanos y ciudadanas. Esta área dispone de potentes infraestructuras tanto al sur como en el centro.
La nueva estación de La Sagrera va a suponer
el impulso imprescindible para que el Barcelonès Nord genere una nueva centralidad y se
articule de forma definitiva en el conjunto metropolitano.
Que en Santa Coloma venimos trabajando en
esta dirección no es una novedad para nadie.
Muchos de nuestros proyectos estratégicos en
materia de movilidad, de cultura y formación,
de medio ambiente y sostenibilidad, de servicios a las personas y a las familias tienen vocación de referencia metropolitana. La nueva
centralidad de La Sagrera es una buena noticia para los ciudadanos de Santa Coloma y para sus posibilidades de progreso, y es por ello
que queremos participar en todo momento de
este proceso transformador con nuestra experiencia y con nuestras opiniones.
Bartomeu Muñoz Calvet
Alcalde de Santa Coloma
de Gramenet

ACTUALITAT
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La Locomotora Negra, Ismael
Serrano, Carles Benavent i Pascal
Comelade actuaran a l’Auditori
Són algunes de les estrelles que protagonitzaran
la Temporada Musical els propers mesos

I

smael Serrano, Pascal Comelade, La Locomotora Negra i Carles
Benavent són alguns dels noms
propis que conformen la Temporada Musical de l’Auditori Can Roig i
Torres, que es posa en marxa a partir del dia 15. Són concerts que protagonitzaran músics i formacions
de reconegut prestigi i que, juntament amb les habituals sessions de
música clàssica dels divendres i els
anomenats concerts de família,
completaran l’oferta de la sala colomenca durant el primer semestre
d’aquest any.
La Locomotora Negra obrirà la
Temporada Musical el proper dia
16 (21.00). Es tracta d’una de les
formacions de jazz més antigues a
casa nostra. Actualment la formen
16 components, i el seu estil s’orienta al jazz negre en les seves
vessants més populars.
Mes tard (2 de març), serà el torn
del popular cantautor madrileny Ismael Serrano, que farà escala a
Santa Coloma amb la seva gira
“Sueños de un hombre despierto”.
Aquest és també el títol del seu darrer disc, inspirat en la màxima d’Aristòtil “l’esperança és el somni de
l’home despert”. Per al concert

d’Ismael estan totes les entrades
exhaurides.
Altres músiques
Mahler escriu la partitura de “La cançó de la Terra” a principi del segle
XX. Se’ns presenten sis cançons de
poetes xinesos de la dinastia Tang.
L’obra s’estrenà a Munich el novembre de 1911. Murtra Ensemble us la
presentarà a l’Auditori en l’exquisida versió del compositor vienès Arnold Schönberg. Serà el 15 de març.
I el 5 d’abril, Montserrat Gascón i
Xavier Coll presentaran el seu sisè
CD, Brasiliana, dedicat lògicament a
la música brasilera, la qual ha inspi-

La Locomotora Negra actuarà el dia 15 a l’Auditori.

rat, amb la seva excepcional riquesa, molts compositors.
El 18,19 i 20 d’abril hi haurà sarsuela a l’Auditori. El conjunt instrumental Can Roig i Torres i l’Orfeó Tanit
interpretaran Cançó d’amor i de
guerra. Aquesta és l’única audició

Aquest diumenge comencen
els concerts familiars
L’Auditori és un equipament obert a tota la família, de trobada i aprenentatge.
Els quatre concerts que formen el cicle familiar combinen amb cura i sensibilitat la música i la fantasia narrativa, amb peces escollides del repertori clàssic i
les noves creacions. Els concerts familiars tindran lloc en diumenge, i el preu de
les entrades serà només de 3 euros. El primer serà el 10 de febrer (12.00) i duu
per títol El teatret d’en Bernat. Estem davant un piano que, al mateix temps, és
un bonic teatre on s’escenifiquen peces musicals i es conten contes. Bernat Bofarull s’encarrega de la música i Osmani Pérez Lopez és el narrador. La idea original i la direcció corresponen a Enrique Lanz.

amb entrada lliure; per a la resta, les
localitats costen 15 euros.
El 17 de maig, Pascal Comelade
protagonitzarà una funció intel•ligent i avantguardista: La manera
més salvatge. Els instruments de joguina són la marca de fàbrica de Comelade, músic rossellonès que ja fa
temps que lidera una de les propostes més atractives de l’escena catalana.
La Temporada acabarà el 21 de juny
amb un concert de Carles Benavent i
la seva nova banda.
Les localitats estan a la venda a les taquilles de l’Auditori dues hores abans
de cada representació, i de manera
anticipada, a les oficines de Caixa Catalunya, al Tel-entrada (902 10 12 12)
i a www.telentrada.com. Hi ha descomptes per a joves, discapacitats, jubilats i alumnes de l’Escola de Música.

El Carnaval va repartir els premis
en un ambient festiu i de disbauxa

E

l cap de setmana passat, els
colomencs van gaudir d'un Carnaval multitudinari en què la pluja va
respectar que tothom sortís a divertir-se. El Carnaval dels instituts, la
Gran Rua, el ball final i el Carnaval
infantil es van desenvolupar sense
incidents, amb el bon humor, l'esperit festiu i la disbauxa que caracteritzen aquesta festa popular. El
lliurament dels premis a les millors
disfresses va ser un dels moments
més destacats.
Dissabte, una comparsa oficial alienígena, plena de marcians, amb rajos làser i música en directe, va obrir
la Gran Rua, en què vint comparses i
al voltant de 1.000 persones van
ser les veritables protagonistes.
La Comissió de Festes va atorgar el
premi a la comparsa més artística a
“El show carnívoro”, del Centre In-

fantil i Juvenil Rellotge XXI; el premi
a la comparsa més original va ser
per a “Les crispetes boges”, de
l'Associació de Dones de Can Mariner, i el premi a la comparsa més
marxosa va anar a parar a “Pingüinos freskos de la nevera”, de la Associació de Veïns de la Guinardera.
En l'entrega de premis, el jurat també va destacar la qualitat que enguany han tigut les comparses
participants.
El concert de Willy Fuego i los Rigodones i 2 mini Djs no va defraudar a
ningú. De la mateixa manera, l'espectacle de Lluís Pinyol i la Tremenda Banda del Carnaval infantil va
aconseguir complir les expectatives
dels més petits.
La festa va començar divendres
amb la trobada dels instituts al
parc d’Europa.

La comparsa oficial plena de marcians amb rajos làser.

Anunci
Per Decret de la Tinència d'Alcaldia delegada de l'Àrea de Serveis a la Persona, de data
4 de febrer de 2008, s'ha resolt aprovar els nous criteris reguladors dels casals infantils
d'estiu i obrir convocatòria pública per a la presentació de sol•licituds, per a l'any 2008,
des de l'11 de febrer fins al 10 de març de 2008.
Les persones interessades poden adreçar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
en horari de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 i els divendres de 8.30 a 14.30 hores.

ACTUALITAT
El Ayuntamiento aprueba el proyecto de
restauración del medio natural en Can Franquesa

L

a Junta de Govern Local aprobó el pasado martes el proyecto de
restauración y mejora paisajística
del barrio de Can Franquesa. Esta
iniciativa contempla la reforestación del área periurbana ubicada
en la parte superior de la calle de
Mallorca para mejorar el medio natural de transición entre la serralada de Marina y la trama urbana. Se
plantarán especies de gran altura
—pinos, encinas, algarrobos y olivos, entre otras— y se añadirán
plantas de reforestación a las ya
existentes.
Este proyecto supone la restauración ecológica, medioambiental y
paisajística de una zona que sufrió
un incendio el 2 de julio de 2006, y
dará como resultado una nueva
perspectiva, de mucha más calidad
visual y medioambiental, a este
frente de la ciudad.
La inversión es de 99.681 euros,
sufragados por la Fundació Territori i Paissatge de la Obra Social de
Caixa Catalunya.
Áreas periurbanas
La reforestación de esta zona del

Este proyecto supone la restauración medioambiental y paisajística de la zona.

barrio de Can Franquesa pertenece
al Programa de Restauración de
Áreas Periurbanas que el Ayuntamiento puso en marcha en el año
1994 y que, desde su inicio, ha hecho realidad proyectos como la rehabilitación de la font de l’Alsina y
de su área de pic-nic, la construcción del parque de Can Calvet o la
recuperación del entorno del poblado íbero del Puig Castellar, entre otras actuaciones.

BREUS
Jornada de rehabilitació a Torribera
El 14 de febrer, de 8.30 a 18.00, tindrà lloc a la Masia del Recinte Torribera la
quarta jornada de rehabilitació psicosocial, amb el títol “Rehabilitació i reinserció laboral: una difícil realitat”. Les persones interessades a assistir-hi poden informar-se al telèfon 93 462 89 25 i a www.diba.cat/jornades/rehabilitacio fins al 8 de febrer. El preu de la inscripció és de 60 euros.

Nou curs de sardanes
Del 16 de febrer al 12 d'abril hi haurà un altre curset de sardanes, que tindrà
lloc tots els dissabtes d’11.30 a 13.00 a la plaça de la Vila. La inscripció ,gratuïta i oberta a tots els públics, s’ha de fer al Centre Excursionista Puigcastellar (carrer de Sant Josep, 20), de dilluns a divendres de 19.00 a 21.00. Més
informació, al telèfon 93 385 99 41.

Comisión de fiestas
La Comisión de Fiestas del Distrito III vuelve a retomar sus reuniones con el fin
de elaborar el programa de fiestas de este año. Las entidades que quieran
colaborar puede pasarse el miércoles, día 13, por el Centre Cívic del Singuerlín, en la avenida de Catalunya, 41.

Voluntaris lingüístics
Si parleu habitualment català i voleu ajudar-nos a fomentar-ne l'ús o si teniu
ganes de perdre la vergonya, agafar fluïdesa i deixar-vos anar quan el parleu, us necessitem per poder endegar la desena edició del programa Voluntariat per la Llengua. Els voluntaris lingüístics, que parlen habitualment català, han de dedicar una hora setmanal durant 10 setmanes a conversar amb la
persona o persones assignades. Truqueu al CNL L'Heura, al telèfon 93
3851461, de 9.00 a 13.30, envieu un correu a vxl.heura@cpnl.cat o entreu a
la pàgina www.vxl.cat i us n'informarem.
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Obres de millora
de la conducció
de l’aigua al
carrer del Nord
El dilluns 11 de febrer, la companyia Aigües de Barcelona començarà unes obres de millora de la conducció d’aigua a la cruïlla del
carrer del Nord amb Cristòfor Colom. Aquests treballs afectaran
provisionalment, amb restriccions
puntuals durant uns quinze dies, la
circulació de vehicles i les línies
d’autobusos 800, 801 i 803 patiran
modificacions en el seu recorregut
habitual, per la qual cosa l’Ajuntament de Santa Coloma demana
precaució i disculpes els veïns per
les possibles molèsties.

Renovación del asfaltado
en la avenida de la Pallaresa

E

l lunes 18 de febrero, el Ayuntamiento comienza las obras de renovación
del asfalto de la avenida de la Pallaresa, en el tramo que comprende la avenida
de Francesc Macià y la calle de Gaspar. El proceso de pavimentación, que durará hasta el 22 de febrero, de 8.00 a 18.00, incluye la instalación de asfalto sonoreductor. Mientras duren las obras se garantizará la circulación de vehículos en ese tramo, pero no se podrá aparcar desde las 14.00 horas del domingo
17 de febrero hasta la finalización del asfaltado, y quedará anulada la parada
de autobús. La recogida de basuras se desarrollará con total normalidad.

La Colonia Egabrense recoge en
un libro sus 30 años de romerías

H

oy viernes 8 de febrero
(21.00), la sede social de la CCA
Colonia Egabrense, en la calle de
Sicília, 11, será el escenario de la
presentación del libro Cobre: 30
años de romería. Este libro recoge
de forma gráfica la evolución anual
de la romería de la Virgen de la Sierra, patrona de Cabra, pueblo de
origen de los egabrenses, a lo largo de ese período de tiempo. Las
imágenes muestran momentos del
tradicional recorrido de la romería,
desde la calle de Sicília de Santa
Coloma hasta el cercano monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, y en
ellas puede apreciarse la creciente
popularidad de esta actividad que
tradicionalmente se lleva a cabo el
último domingo de mayo. La imagen de la Virgen de la Sierra, muy
venerada por colomenses de origen andaluz, tiene su propia capilla
en la iglesia Mayor.
Como resultado de la implantación
de la Colonia Egabrense en la ciudad, como entidad social y cultural,

cabe recordar que el pleno del
Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet acordó hermanarse oficialmente con la localidad de Cabra (Córdoba) en el año 1998.
El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el presidente de la
Colonia Egabrense, Joaquín Moreno, son las personas que intervendrán en la presentación del libro
esta tarde. En el mismo acto se proyectará un audiovisual conmemorativo del treinta aniversario de la
romería.

 NOVA ENTITAT JUVENIL. Avui divendres, 8 de febrer (20.30), l’Entitat Colomenca d’Oci (ECO) farà la
seva presentació al CRJ Mas Fonollar (carrer de Sant Jeroni, 1-3). A
més d’explicar el seu programa
d’activitats, ECO obre les inscripcions als joves de qualsevol edat
que vulguin participar-hi. L’acte estarà amenitzat per diverses actuacions musicals.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Àrea Cultural Oriol
El dissabte 9 de febrer comença, a
l’Àrea Cultural Oriol, un curs de taitxi, dirigit per Elena Wang. Les classes s’impartiran a les 16.30. D’altra
banda, el dia 10 hi haurà un videofòrum (17.00) i el 13 de febrer tindrà lloc el vernissatge de l’exposició de pintures de Montserrat
Martínez.
Lloc: carrer Nou, 4-6.

L’Hora del Conte
sessió de L’Hora del Conte a
la Biblioteca Can Peixauet (av. de la
Generalitat, 98-100): el 13 de febrer
(18.00), Carmen Uroz narrarà La petita salvatge i, a continuació, hi haurà un taller de manualitats.
 A la Biblioteca Central (jardí de
Can Sisteré, s/n), Sílvia Barragán
llegirà Històries de les mil i una nits:
Alí Babà i els 40 lladres el dia 14
(18.00).
Finalment, a la Biblioteca Singuerlín (av. de Francesc Macià, 132), dimarts 12 (18.30) hi haurà L’Hora
del Conte, amb Ivana Ares i el títol El
sastre valent.

Els trastorns del son, tema de
debat de la propera Aula de Salut

D

ins del programa de taules rodones Aula de Salut Segle XXI, que organitza l’Ajuntament a través del seu Servei de Salut Pública i Consum, el
proper 12 de febrer (18.30) tindrà lloc a la sala d’actes del Museu Torre
Balldovina la sessió titulada “Trastorns del son”. El doctor Jordi Milottzi
Berrocal, coordinador mèdic de l’ABS del barri del Fondo, i Maribel Martín
Sánchez, infermera de la mateixa Àrea Bàsica de Salut, exposaran les possibles causes dels trastorns del son i les normes higièniques que poden
ajudar a mantenir un bon hàbit a l’hora de dormir.

Nova

Exposició de pintura
Del 15 al 29 de febrer, la Biblioteca
Can Peixauet acull una exposició de
pintura contemporània de Sheila
Mesas.
Lloc: avinguda de la Generalitat, 98100.

Inscripciones: los martes, de 19.30 a
20.30, en la calle de Monturiol, 20.

Aula de la Gent Gran
“Etiquetatge alimentari i malalties relacionades amb l’alimentació”.
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 13 de febrer (17.30). La
ponent serà Montse Rubio, química.
Lloc: Museu Torre Balldovina, plaça
de Pau Casals, s/n.

Matinal flamenca
Dentro del programa de actividades
del Día de Andalucía, el domingo 10
de febrero (12.00) la Casa de Málaga celebra un espectáculo matinal
que lleva por título “El flamenco en

nuestras vidas”. Al cante estarán
Sebastián el Minero, Juan Antonio
Moreno, J. Miguel el Rus y Pepe Rey,
y a la guitarra, Luis Quirós.
Lugar: calle del Mestre Martorell, 5.

Concert
Dins de la programació Concerts de
Cicle, avui divendres, 8 de febrer
(21.45), Nabí Cabestany (violoncel)
i Heidi Tsai (pianoforte) protagonitzaran l’espectacle “El despuntar del
pianoforte i el violoncell), amb
obres de Beethoven, Heidi Tsai, J. S.
Bach, Emanuel Bach i Liebmann.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres, carrer de Rafael Casanova, 5.

‘Construint biblioteques’

Cursos en Can Mariner
La Asociación de Vecinos y el Grupo de Mujeres de Can Mariner organizan cursos de guitarra, cocina,
pintura al óleo, bailes de salón, sevillanas, pintura sobre tela, gimnasia de mantenimiento, alfabetización y corte y confección. Además,
ponen a disposición de los vecinos
una asesoría jurídica y psicológica.
Información: de 19.00 a 21.00, en la
calle de Milà i Fontanals, 14-18.
Teléfono: 93 466 32 87.

Anunci
Sorteig per a la formació
de meses electorals
Un cop convocades les eleccions a les
Corts Generals pel Decret 33/2008 de 14
de gener, de conformitat amb allò que preveu l’article 26.2 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
general, es fa públic que el sorteig per a la
formació de les meses electorals corresponents a les eleccions a les Corts Generals,
que tindran lloc el dia 9 de març, es realitzarà el proper dia 11 de febrer a les 11 hores pel Ple de l’Ajuntament.

La Biblioteca Singuerlín acull, fins al
26 de febrer, l’exposició “Construint

Dies festius del 2008
amb
b comerços ob
berts

Excursión
Organizada por la Asociación de
Vecinos del Raval, los días 29 y 30
de marzo habrá una excursión a la
Costa Brava en régimen de pensión
completa. Plazas limitadas.
Precios: socios, 65 €; no socios, 70 €.

Atesa l'Ordre IUE/428/2007, de 13 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials
els diumenges i dies festius per a l'any
2008 i on es preveu la possibilitat que els
ajuntaments puguin substituir un o dos
dels dies d'obertura autoritzada per una o
dues de les seves festes locals, en el Decret
d'alcaldia de data 24 de gener, ratificat en
la cessió del Ple de la corporació de data 4
de febrer, s’ha acordat la substitució del
dia 12 d'octubre pel dia 24 de setembre
del 2008 com a dia festiu en el qual els establiments comercials de Santa Coloma
podran romandre oberts al públic.

Farmàcies
Divendres 8
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dissabte 9
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de
Catalunya, 33
Diumenge 10
•D
Mn. Jacint Verdaguer, 107 / Major, 46
Dilluns 11
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dimarts 12
•D
Mas Marí, 56 / Mn. C. Rossell, 67-69
Dimecres 13
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dijous 14
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
•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.

biblioteques públiques: nous espais
per a la cultura”. Es tracta d’una
mostra sobre l’arquitectura de 13
centres de la Xarxa de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona construïts en els últims 5 anys.
Lloc: av. de Francesc Macià, 132 .

Debat sobre el model de ciutat

E

l proper dijous 14 de febrer (20.00), a la Biblioteca Central, Jordi Borja, director del projecte Gestió de la ciutat (UOC), pronunciarà la conferència “La ciutat com a àmbit de la vida de les persones”. A l’acte intervindran
també Carme Moraira, tinenta d’alcalde de Serveis Territorials, i Albert Noguera, relator de la diagnosi sobre Santa Coloma Debats 2008. Moderarà:
Manel Galgo. L’organització és a càrrec del Casal del Mestre, el Centre Excursionista Puigcastellar i Fòrum Grama.
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