NÚM. 1.080 - 28è ANY • BUTLLETÍ SETMANAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET • 29 DE FEBRER DE 2008

Els grups municipals
parlen del paper de
l’Ajuntament a Internet
i de les opcions de futur
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Les dones reclamen
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Jornades que
s’inauguren dilluns
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Un instrumento esencial de comunicación

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

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación hace
posible el progreso y transformación de las relaciones entre las administraciones y los
ciudadanos. Internet y el resto de plataformas y recursos digitales se han consolidado
como instrumentos esenciales de información, comunicación y expresión. El portal
web de nuestro Ayuntamiento ha experimentado en los últimos meses una evolución
significativa tanto en su diseño como en sus contenidos. Con la intención de convertirlo en uno de los medios más eficaces de comunicación entre los colomenses y su ciudad, ampliamos día a día sus recursos y contenidos. La aplicación de dispositivos para
una correcta accesibilidad de personas con déficits visuales o la disponibilidad de un
buen número de trámites administrativos en línea son algunos de estos recursos;
mientras que la información puntual de lo más importante de los servicios y de la actividad municipal pretende que los contenidos sean útiles para el conjunto de los visitantes de la web. Estamos trabajando para seguir dando nuevas prestaciones y por la
más amplia implantación de las nuevas tecnologías en nuestra ciudad.

Entrevista amb el
ballarí Aleix
Martínez, or al certemen
Prix de Laussanne
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OPINIÓ
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L'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet ha
fet una aposta decidida
amb relació a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, les anomenades TIC. Ja ho
hem comentant altres vegades. Continuem en un
doble objectiu. Apropar-les als ciutadans colomencs per fer més eficaces les relacions entre els
ciutadans i l'Administració.
El mes de març de 2007 vàrem renovar la web
municipal www.gramenet.cat i l'actualitzem a diari amb noves seccions i notícies. La resposta ha estat espectacular. Quasi 150.000 visitants s'hi han
connectat per informar-se, participar amb opinions o resoldre un tràmit. Una gran acceptació.

Tras la irrupción de las
nuevas tecnologías la administración pública local
ha modernizado y transformado sus procesos de trabajo , destacando entre sus obligaciones la de ofrecer a los ciudadanos
los instrumentos que les permitan disfrutar de unos
servicios públicos más sencillos rápidos y cómodos. Los Ayuntamientos constituyen la Administración más cercana al ciudadano y por ello sus sitios
web deben ofrecer tanto contenidos informativos
acerca de servicios, convocatorias, etc., como la
posibilidad de realizar trámites administrativos a
través de la red.
Una web municipal debe ser accesible para todos

El que abans anomenàvem
noves tecnologies ara ja són
una realitat àmpliament acceptada i amb un ús, especialment per al jovent, molt estès. L'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet s'ha fet ressò d'aquesta situació i ha ampliat els serveis que es donen des
de la web municipal. Val a dir que l'actual web ha
millorat força. Però encara té moltes mancances
derivades del tarannà de l'actual govern municipal. Com pot ser que qualsevol ciutadà pugui escriure abans un correu electrònic al director de Comunicació o a la cap del Servei de Premsa que a un
regidor? Per què els grups municipals no tenim
adreça electrònica pròpia ni es dóna cap informa-

“La web, més a prop“ havia
de ser el títol d'aquest text. Títol suggerit per qui decideix el
tema que toca., és a dir, el
grup socialista, que controla tots els mitjans municipals o semipúblics locals. Aquest és el gran mal.
Però, ves per on, es diu “20 línies”, just les que ens
permeten per parlar de les possibilitats del nou portal web. A CiU ho celebraríem si no fos pel que té
d'autopropaganda socialista. És poc informatiu i
menys interactiu. Es poden fer pocs tràmits. Les entitats que volen ser-hi han d'acceptar les normes estrictes d'un càrrec polític municipal que diu què hi
entra i què no, i els ciutadans que hi vulguin participar o tenir correu s'exposen que els passi el mateix

Eines per a una major
eficàcia
Cal destacar, en la web, els Blocs Ciutadans i el
Portal d'Entitats. Els primers permeten la participació i interacció directa dels ciutadans, amb un espai propi on manifestar opinions i inquietuds. Els
segons, per a col•lectius de la ciutat, és una eina
destacada que enforteix el teixit associatiu colomenc i el dota d'eines de progrés.
Respecte als tràmits de l'Administració municipal a
la xarxa, ara ja funcionen un gran nombre de circuits informatitzats per a la relació administrativa
electrònica amb els ciutadans, i volem implemen-

Una web más
accesible
los colectivos, para ello, debe carecer de barreras
de acceso para que absolutamente todos los ciudadanos puedan disfrutar de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.
Lamentablemente la página web de nuestro Ayuntamiento no cumple requisitos tan importantes para la accesibilidad como el poder configurar el tamaño de los textos para las personas con
discapacidad visual, o la existencia de subtítulos en
los contenidos que tengan sonidos para las personas con discapacidades auditivas por lo que a los

Comunicar o fer
propaganda?
ció sobre ells? No estem demanant la lluna; molts
ajuntaments ho tenen. S'ha ampliat l'espai dedicat
a les entitats, amb el Portal d'Entitats, però s'ha fet
prou per ajudar-les a fer la seva pàgina particular?
ICV-EUiA entenem que no, atès que hi ha enllaços
que no funcionen, entitats que ja no existeixen i
moltes altres que no hi són. S'ha fet una bona promoció d'aquesta web i de les possibilitats que obre
als estudiants de secundària? Aquest col•lectiu, el
futur de la nostra ciutat, hauria de conèixer-la per
sentir l'Ajuntament com quelcom proper i obert. A

20 línies / 1.500
caràcters
que als milers que van signar un manifest per Can
Zam (recordeu que des d'Alcaldia es van utilitzar
les dades personals per enviar una carta a cadascun?). A Santa Coloma, qualsevol mitjà no afí o fora
del control del govern municipal és sistemàticament
ignorat o sotmès a traves sibil•lines (cal citar FòrumGrama, Àgora, El Mirall.net o la censura que va patir
l'Ateneu?). Els afins, és clar, tenen via lliure. Heu sentit mai a la ràdio municipal algun regidor que no fos
socialista? O a la revista SC? I a la web actual? Heu
vist mai al full informatiu les propostes o activitats de

tar-los al màxim per reforçar els recursos de
l'OIAC. Més eficàcia i més comoditat en la relació
ciutadà-Administració.
Des de l'Ajuntament preparem altres novetats.
Aviat posarem en marxa un butlletí informatiu digital —newsletter— per incorporar imatges de vídeo del més destacat de l'actualitat municipal. Són
només uns exemples d'una
llarga llista d'innovacions que
aportarem per facilitar als
ciutadans la relació amb la
ciutat.
Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

colectivos de discapacitados se les está dificultando el uso de la misma.
Gracias a un ruego presentado por el Grupo Popular en el año 2004 se han incorporado a la web de
nuestro Ayuntamiento las actas de los Plenos y de
las Juntas de Gobierno , ahora , pensamos que es
necesario remodelar la web municipal con objeto
de ofrecer una mayor y mejor
accesibilidad eliminando cualquier barrera que se puedan
encontrar las personas disminuidas.

Ma. Carmen Sáez Belver. Presidenta del Grup Municipal Popular

l'apartat de Blocs, tenim com a destacat el de Bartomeu. És curiós que ningú ens hagués comunicat
que teníem aquesta possibilitat. Es garanteix la privacitat en les opinions als blocs? Es pot escriure
amb llibertat i sense por? La nova web serà una eina per fer més fluïda la comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania? Aquest és el desig d'ICV-EUiA.
Però feu una prova: intenteu
contactar amb mi o amb el meu
grup municipal a través de la
web.

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

l'oposició o dels partits sense representació? O que
expliqui els debats en un Ple?... Tot el que tenim els
grups municipals són 20 línies (1.500 espais) un cop
al mes i sobre un tema suggerit! Des de CiU volem
una pàgina només per a entitats, que la web sigui
d'accés lliure i un replantejament de la ràdio, de la
revista SC i de les notes de premsa oficials. Mentre
els mitjans estiguin sota el control polític, no hi haurà ni llibertat
ni pluralitat. He d'acabar aquí. Si
ens passem de les 20 línies, ens
tallen l'article.
Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU

ACTUALITAT
L’Auditori acull una
important trobada
de fisioterapeutes i
d’infermers catalans
Avui, 29 de febrer, a l’Auditori Can
Roig i Torres tindran lloc les Cinquenes Jornades Catalanes de Fisioteràpia Postquirúrgica en Traumatologia
i Ortopèdia & Segones d’Infermeria.
Aquesta trobada bianual, organitzada per La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) i el Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb la
col•laboració de la Mutualitat de Futbolistes de Catalunya i l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, reuneix especialistes en traumatologia,
fisioteràpia i infermeria per posar en
comú tècniques, procediments i protocols d’actuació.
L’edició d’avui vol constatar la importància de la tasca multidisciplinar; és a dir, que en el tractament
d’una recuperació posterior a una
intervenció hi intervinguin diferents
professionals de diverses àrees, com
traumatòlegs, cirurgians, fisioterapeutes, infermers/es, psicòlegs, etc.
Cal destacar també la col•laboració
de la Mutualitat Catalana de Futbolistes de Catalunya, en especial, en la
taula de treball multidisciplinar amb
l’esportista d’alt nivell, que tractarà
la readaptació d’un esportista d’elit
després d’una lesió important.
Les Jornades es completen amb dues
taules més: “Pròtesis articulars: nous
dissenys” i “Atenció domiciliària”. La
primera és pròpiament de temàtica
assistencial i la segona fa referència
a l’assistència domiciliària.
Santa Coloma és amfitriona de les
Jornades des del seu naixement gràcies al prestigi dels metges traumatòlegs i especialistes en rehabilitació que treballen a l’Esperit Sant.

Convocat el Premi Joan
Gomis per a treballs de
recerca de solidaritat
El proper 20 de març és la data límit
per presentar els treballs de recerca de batxillerat al Premi Joan Gomis. El Premi Joan Gomis és un certamen de treballs de recerca de
batxillerat on es poden presentar
els treballs de joves de la ciutat que
tinguin com a tema la solidaritat, la
cooperació, els drets humans o la
pau. Els treballs poden presentarse directament al Departament de
Cooperació de l'Ajuntament (plaça
de la Vila, 1). Més informació, al
telèfon 93 462 40 00, ext. 3002, i a
l’adreça electrònica terolls@gramenet.cat.

Se aplica un tratamiento
en las aceras para evitar que
los peatones resbalen

E l Ayuntamiento ha comenzado esta semana a aplicar en algunas aceras con fuerte desnivel de
la ciudad un tratamiento líquido
que al entrar en contacto con el
pavimento lo pone rugoso y, de
esta forma, impide que el suelo
sea resbaladizo por un plazo
aproximado de cuatro años. Los
trabajos, que se hacen de noche
para minimizar las molestias a los
peatones, se van a desarrollar es-

tos días en tramos de acera de las
siguientes calles: Gaspar, Wilson,
Dalt de la Ciutadella, Sagarra, Angel Guimerà, Núria y Pirineus.
El presupuesto previsto para esta
primera fase de actuaciones en
aceras con gran desnivel para evitar que sean resbaladizas, asciende a unos siete mil euros. Después
del verano continuarán este tipo
de trabajos en otras calles de la
ciudad.

La vessant del Puig Castellar,
escenari del II Open Internacional
de velers radiocontrolats

E

ls dies 1 i 2 de març, el Grup de
Velers RC IKARUS de Santa Coloma
de Gramenet (www.Ikarusrc.com)
organitza la segona edició d'aquesta competició d'aeromodelisme,
que assoleix dimensió internacional
amb la seva incorporació en el calendari de la Federació Aèria Internacional (FAI). Els aficionants tindran l'oportunitat única de veure en
acció els millors pilots de l'especialitat vinguts d'Europa i de la resta de
l'Estat, que es concentraran a la
vessant del Puig Castellar.
Els avions radiocontrolats, anomenats velers per la gran envergadura

de les seves ales, no disposen de cap
mitjà de propulsió i se sustenten a l'aire gràcies al component ascendent
que adquireix el vent en incidir perpendicularment contra el pendent. La
força ascendent del corrent d'aire i
l'habilitat de pilot mantenen el model
en vol i li permeten evolucionar, en
molts casos, a grans velocitats.
La competició d’aquest cap de setmana —des de les 10.00 de dissabte a les 15.00 de diumenge— consisteix a fer un recorregut de 1.000
metres fent llargs d'anada i tornada
delimitats per unes bases situades a
100 metres de distància.
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Dilluns comencen
unes obres
d’urbanització
a l’avinguda
de Santa Rosa
El dilluns 3 de març està previst que
s’inicíin les obres d’urbanització de
la primera fase de l’avinguda de
Santa Rosa, en el tram situat entre
els carrers de la Sardana i d’Àngel
Guimerà. Aquests treballs, que es
preveu que tinguin una durada
d’uns tres mesos, comportaran el
tall de la circulació de vehicles en
aquest tram de carrer i també el
canvi de sentit del carrer de la Ginesta i el carrer de Monturiol,
aquest últim entre el carrer de la Ginesta i el carrer d’Àngel Guimerà.
Les obres que es duran a terme seran de renovació de les voreres,
que s’amplien a 2,75 cm, l’eliminació d’una banda d’aparcaments de
vehicles, la renovació del paviment,
la instal•lació de nou enllumenat i
mobiliari urbà i la plantació d’arbrat a les dues bandes.
En conjunt, es tracta d’unes obres
similars a les de la segona fase
d’urbanització del mateix carrer,
entre el carrer d’Àngel Guimerà i
l’avinguda de la Generalitat, ja finalitzades.
 RECOLLIDA

DE LLIBRES AL CRJ
MAS FONOLLAR. Si teniu llibres a
casa que no voleu, porteu-los al
CRJ Mas Fonollar (carrer de Sant
Jeroni, 1-3), de dilluns a divendres
de 17.00 a 21.00. Així, ajudareu a
dotar de continguts la biblioteca
d’aquest centre.

Santa Coloma explica a Finlàndia la seva experiència
en la gestió dels jocs lúdics per a gent gran

L

a setmana passada, representants de l’Ajuntament van exposar en unes jornades de treball,

que van tenir lloc a Rovaniemi
(Finlàndia) els dies 18, 19 i 20 de
febrer, la seva experiència amb els

equips lúdics per a la gent gran
(“Jocs de 0 a 100 anys”).
Cal recordar que Santa Coloma de
Gramenet va ser la primera ciutat
d’Espanya a instal•lar un equipament d’aquestes característiques i a
concebre la seva utilització de forma dirigida, amb professionals especialitzats, per possibilitar l’exercici a l’aire lliure en un entorn amable
i saludable a persones grans o amb
mobilitat reduïda.
Després de dos anys de l’inici de
l’experiència, hi ha quatre instal•lacions d’aquestes característiques a
la nostra Ciutat: parc d’Europa,
plaça Olimpo, plaça de Xavier Valls i
plaça de Pau Casals .
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Les consultes que diàriament fan els internautes al portal www.gramenet.cat posen
en relleu que és una aposta de futur de l'Ajuntament de Santa Coloma. A mitjan mes de
març es complirà el primer any de la creació

de la nova web municipal, i els resultats són
satisfactoris. Els ciutadans hi poden trobar de
tot: des de notícies de l'actualitat colomenca
fins a programes d'actuació de gran relleu,
passant per un munt de serveis i dades d'in-

terès. La web facilita la possibilitat de realitzar tràmits administratius i obrir una finestra
al món d’opinions plurals a través dels blocs
ciutadans. La participació i la transparència
hi surten guanyant.

LA NOVA WEB MUNICIPAL COMPLEIX UN ANY AMB UNA TENDÈNCIA A L’ALÇA

El portal gramenet.cat va tancar l’any
passat amb més de 150.000 visites
A

ra fa gairebé un any, el 16 de
març de 2007, l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet va estrenar una pàgina web completament remodelada i un nou domini a
la xarxa. Des de llavors, el creixement de www.gramenet.cat ha estat una constant. L’exercici 2007 es
va tancar amb un total de 156.687
visites, de les quals 103.300 corresponien a visitants diferents. A
aquestes dades s’han d’afegir les
36.833 visites dels dos primers mesos del 2008 (24.837 diferents). A
més, l’any passat es varen consultar 1.277.545 pàgines de la web
colomenca.
Les dades estadístiques certifiquen
que l’aposta de l’Ajuntament a Internet és una realitat consolidada i
amb una gran projecció de futur. La
generalització de l’ús d’ordinadors
a la nostra societat i la implantació,
cada cop més universal, de les connexions a Internet a les llars colomenques faran que s’incrementin
encara més aquestes xifres a mitjà i
llarg termini.
La utilitat de la web municipal com
a eina de comunicació —gràcies sobretot a la seva immediatesa— està
generant alguns fenòmens interessants. Per exemple, les consultes
dels internautes es disparen al voltant de grans esdeveniments ciutadans com el Carnestoltes, la Cavalcada de Reis o la Festa Major
d’Estiu. Molts colomencs i molts
ciutadans d’altres localitats entren
a gramenet.cat a la recerca d’informació sobre els programes o el recorregut d’aquestes desfilades populars, tot i que aquestes notícies
les poden trobar en altres mitjans
convencionals siguin municipals o
no. El mateix es pot dir de les tramitacions i els blocs ciutadans (vegeu
requadre a part).
El major nombre de visites es registra els dilluns, i l’hora de més afluència se situa cap als volts del migdia.
El 63% dels visitants es connecten

de manera directa o a través del
menú “Preferits”, la qual cosa mostra una fidelització molt alta.
Estem davant d’un nou llenguatge i
una manera més ràpida i àgil de comunicar-se, que facilita la relació
entre l’Administració i els ciutadans.
En aquest sentit, l’Ajuntament treballa per fer possibles noves eines

que facilitin la relació amb els colomencs. És el cas de l’edició digital
del butlletí municipal —projecte en
què s’està treballant— , amb la incorporació de vídeos sobre temes
d’actualitat local.
Un món de possibilitats
“Us dono la benvinguda al nou por-
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La web municipal ofereix
informació d’actes, serveis
municipals i actualitat local
(VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

nou disseny, els continguts i les possibilitats que aquesta eina posa a
l’abast de tothom, volem enfortir, en
última instància, l’empenta emprenedora, oberta i transformadora de
la nostra ciutat”. Així s’expressa
l’alcalde, Bartomeu Muñoz, en un
article de benvinguda als internautes a la pàgina d’inici. El nou portal
incorpora els elements d'imatge
corporativa del consistori, com són
el color taronja i el logotip SC+.
S'han reestructurat els continguts
per facilitar la navegació, tot incorporant els estàndards d'accessibilitat per a persones amb dificultats de
visió. La web té una secció de notícies que s'actualitza diàriament.
Les persones que la visiten poden
trobar informació permanent i d’utilitat de tota mena (plànol de la ciutat, xarxa de transport públic, dades
estadístiques, festivitats, composició de l’Ajuntament, agenda d’activitats, etc.). Cada cop són més els
enllaços que ens adrecen a departaments o programes de gran relleu, com el Pla d’acció municipal, el
Fem barri, l’OMIC, l’OIAC, el Voluntariat per la Llengua, etc. Els colomencs poden fer tramitacions, consultar acords del Ple, veure les
novetats en matèria d’habitatge o

Se ampliarán los
trámites a través
de Internet
La legislación vigente en materia
de atención por parte de las administraciones marca el 2009 como
el horizonte para completar todos
los canales de relación administrativa con los ciudadanos. Así, a
partir de esta fecha se podrán realizar trámites de manera presencial, telefónica o telemática. El
Ayuntamiento de Santa Coloma
ha sido pionero y uno de los más
avanzados en el tema de la atención al público. La OIAC es un modelo de atención presencial que
ha sido estudiado y adaptado por
otros ayuntamientos. En este
mandato se reforzará la atención
telefónica y se ampliarán los trámites que se pueden realizar a
través de la web, con o sin firma
electrónica. En este sentido, hay
que señalar que el sistema local
está preparado para aceptar el
nuevo "chip" que lleva incluido el
nuevo DNI electrónico.

accedir als diferents serveis municipals, entre moltes altres coses. I
compta, finalment, amb un portal
d’entitats que té com a objectiu fo-

mentar la comunicació i l'intercanvi
i donar a conèixer el moviment associatiu local.
Les noves tecnologies
La web colomenca és una acció
més del Pla director d'implantació
de les noves tecnologies d’informació i comunicació (TIC), aprovat el
2003, que preveu diverses iniciatives, com els telecentres, la xarxa
Wi-Fi i l'extensió de la signatura
electrònica. L’objectiu d’aquest Pla
és apropar les TIC als colomencs,
per tal que esdevinguin un mitjà
d’interrelació i participació ciutadana. Però també han de servir per
promoure el comerç electrònic i la

Más de 90 blogs creados por los internautas
D e las 146 ciudades españolas
que participan en el programa
Blogs Ciudadanos (BC), Santa Coloma se encuentra en la posición 24,
con más de 90 cuadernos creados.
El programa BC realizado por la
agencia de noticias Europa Press
permite a cualquier usuario crear
su propio blog personal dentro de
un espacio común, en este caso las
bitácoras colomenses. Los blogs se
han convertido en un medio dinámico de difusión de opiniones y comentarios personales en los que todo ciudadano puede reflejar sus
inquietudes y puntos de vista sobre
cualquier tema que le preocupe.
Actualmente se está trabajando en
la mejora de este servicio para dotarlo de más posibilidades gráficas.

realització de tràmits municipals
mitjançant la xarxa. En aquest sentit,
Santa Coloma va ser el primer Ajuntament català a oferir la signatura
digital, un servei per donar seguretat i fiabilitat als tràmits administratius que es puguin fer en línia. La
ciutat té una xarxa de telecentres en
diversos casals i centres cívics, on
els ciutadans disposen de l’equipament i la formació necessària per
accedir a Internet.
El sistema de gestió de la web es
basa en el gestor de continguts
(CMS) Typo3, un programari de codi obert i gratuït que permet una
gran flexibilitat a l'hora de fer canvis
al portal.

Varias zonas Wi-Fi
para conectar
con la web municipal
Los colomenses que dispongan
del equipo adecuado (ordenador
portátil o pda con conexión
inalámbrica) pueden conectarse
a la web municipal de forma gratuita en diversos puntos de la ciudad. Actualmente existen "Zonas
Wi-Fi" en la plaza de la Vila, la zona central del parque Europa, los
jardines de Can Sisteré, la plaza
Vilaseca y la plaza Manent.
La conexión sólo permite acceder
a los contenidos alojados en los
servidores municipales, como la
web del Ayuntamiento, el Portal
d'Entitats, etc. Ofrecer una conexión wi-fi gratuita y sin restricciones supone actualmente infringir
la ordenación jurídica sobre telecomunicaciones.

ACTUALITAT
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Les Jornades de la Dona posen l’accent en el
paper destacat que té la dona a la nostra societat

E

l dia 3 (18.00) tindrà lloc, al
Museu Torre Balldovina, la inauguració de les Jornades de la Dona, un
programa de conferències, debats,
recitals de poesia i altres activitats
que fan èmfasi en el destacat paper
de les dones a la nostra societat.
L’alcalde, Bartomeu Muñoz; la regidora ponent de Dona, Salut i Consum, Ángeles Peláez, i la presidenta
de la Coordinadora d'Associacions
de Dones, Marina Noriega, presidiran aquest acte. Després, l’exdiputada i expresidenta de la Internacional Socialista de Dones, Dolors
Renau, parlarà del tema “Dona i
compromís polític”.
Les Jornades se celebren al voltant
de la data del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i
estan organitzades per l’Ajuntament i el Consell i les entitats de
Dones de la ciutat. Al llarg de les
properes edicions anirem informnant de tots els actes. El més propers, al marge de la inauguració,
són aquests:
 4 de març (20.00). Auditori Can
Roig i Torres. Recital de poesia:
“Mujeres en el tiempo”, a càrrec de
Petry Jiménez i Lídia Montero, del
Grup de Teatre Lauta. Organitza-

Driss Lakhouaja s'endú
el seu sisè cros Amorós

cions de Dones. A mitjanit començarà el tradicional ball.
Altres activitats

ció: Consell de les Dones.
de març (18.00). Can Sisteré.
Presentació del recull de relats Premi Isabel Alonso, a càrrec d’Ángeles Peláez i Marina Noriega. A les
18.30, hi haurà la conferència “El
lideratge de les dones”, amb Sara
Berbel, directora general d'Igualtat
d'Oportunitats en el Treball. Organització: Consell de les Dones.
 7 de març (21.00). Poliesportiu
Can Sisteré. Sopar de dones. Les
reserves s’han de fer als grups de
dones de la ciutat.Organització:
Coordinadora de Grups i Associa5

Hi ha altres activitats programades,
com la xerrada “Diálogo entre géneros: ¿qué es la igualdad?”, que
organiza avui, dia 29, la Colonia
Egabrense a la seva seu social (c.
Sicília, 11), o el sopar ball de la Casa Regional Extremenya (c. Sant Ignasi, 34) del dia 1 (21.00).
Organitzat per l’Associació de Dones Riu Nord, el dia 4 (18.00), al casal del barri (c. Safareig, 3), hi
haurà la conferència “La malaltia
d'Alzheimer”, a càrrec de Pilar Gaya, psicòloga, i Anna Utset, responsable del Centre d'Acollida de Familiars de Malalts d'Alzheimer del
Barcelonès Nord.
Aquesta entitat fa també un sopar
el dia 7 (21.00), per al qual s’han
de fer les reserves (tel. 93 386 36
65).
El dia 6 (18.30), al Foc Nou (plaça
de l'Església, s/n) i organitzat pel
Grup de Dones Petra Kelly, representants de partits polítics respondran a la pregunta “Té Santa Coloma infraestructures per posar en
marxa la Llei de dependència?”.

LA FOTO

L'atleta de nacionalitat marroquina
i veí de Santa Coloma Driss Lakhouaja (Blanc i Blau) va imposar-se
en el 38è Cros Amorós, amb un espectacular esprint final, davant els
corredors Mohammed Benhmbarka (Califòrnia Esports) i Abdelghani
El Hassany (Esp. Lleida). La prova es
va disputar el passat dia 24 a Can
Zam davant uns 2.000 espectadors.
En categoria femenina, la primera a
arribar a meta va ser l'atleta del FC
Barcelona Meritxell Caduch.

La millora de la consciència ciutadana pel medi ambient ha fet que a
Santa Coloma la recollida selectiva
d’envasos hagi augmentat en els
darrers anys de forma considerable. De 200 tones anuals de recollida d’envasos l’any 2000 s’ha passat a gairebé 700 tones l’any 2007.
No obstant això, per tal de continuar amb aquesta ascensió, a partir
d’aquesta setmana s’amplia en un
torn més el servei de recollida d’envasos. L’objectiu és evitar vessaments en determinats contenidors
molt utilitzats.
Aquesta nova ruta de recollida, els
dimecres, passarà exclusivament
pels 65 contenidors que s’omplen
més de la ciutat (Santa Coloma disposa d’un total de 237), com és el
cas del contenidor del Mercat del
Fondo, al carrer de Mossèn Jacint
Verdaguer, 137.

Curs sobre la
nova normativa
de les comunitats
de propietaris
La Federació d'Associacions de
Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM) ofereix a tota la ciutadania
un curs sobre la nova normativa de
les comunitats de propietaris. Les
classes seran totalment gratuïtes i
s’impartiran els dies 5, 6, 12 i 13 de
març de 19.00 a 21.00 hores. El ponent serà Francisco Valle, advocat,
especialista en aquest tema, i tindrà
lloc al Casal del Riu Nord, carrer
dels Safaretjos, 1-3.

Termini de
cob
brament d’impostos

Concierto en
el Mas Fonollar
Dentro del ciclo de conciertos Mas
Unplugged del CRJ Mas fonollar
(Sant Jeroni,1-3), hoy, 29 de febrero (22.30), tendrá lugar la actuación de Los Barrankillos, un grupo
que fusiona estilos tan diversos como la rumba con estilos como el
reggae o el funky. Entrada gratuita.

S’amplia en un
torn el servei de
recollida selectiva
d’envasos

EXPOSICIÓN SOBRE LA FECAC El pasado 21 de febrero el alcalde, Bartomeu
Muñoz, presidió la inauguración en Can Sisteré de la muestra “25 años de
FECAC”, una exposición que recoge la trayectoria de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña desde su nacimiento en 1972 y de
la que forman parte un buen número de las peñas y entidades andaluzas de
Santa Coloma. En el acto estuvo también presente el presidente de la FECAC
Francisco García Prieto. La muestra forma parte de las actividades que tienen
lugar en la ciudad en torno a la celebración del Día de Andalucía.

El termini de pagament en període voluntari de
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la
Taxa per l'ocupació i l'aprofitament de la via pública i la Taxa per la prestació dels serveis de
mercat començarà el 3 de març i finalitzarà el 5
de maig. Rebreu al vostre domicili l'avís per poder fer el pagament en el termini voluntari a
qualsevol oficina de les entitats següents: Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona
“la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Caixa Manlleu i
Caixa Manresa. A partir de l’11 d’abril, si no heu
rebut l'avís, podeu fer el pagament a Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat. El càrrec en compte corresponent als rebuts domiciliats s'efectuarà l’1 d'abril. Si, finalitzat el termini
voluntari, no heu realitzat els vostres pagaments, podeu fer-los efectius amb el 5% de
recàrrec amb el mateix avís i a les mateixes entitats, o bé demanant un duplicat a Caixa Catalunya del 6 de maig al 5 de juny.
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Mostra de pintures

L’Hora del Conte

La Biblioteca Can Peixauet ha programat, del 3 al 31 de març, la mostra de pintures dels alumnes de batxillerat de l’IES Ramon Berenguer IV
“Devorant art”.
Lloc: avinguda de la Generalitat,
98-100.

La Biblioteca Can Peixauet (av. de la
Generalitat, 98-100) fa una nova sessió de L’Hora del Conte el 5 de març
(18.00). Francisco Marques narrarà
Perdido en la nieve i, tot seguit, hi
haurà un taller de manualitats. A la Biblioteca Singuerlín (av. de Francesc
Macià, 132) el dia 4 (18.30) s’explicaran contes populars.

Exalumnes del Sagrat Cor
Dintre dels actes de commemoració
dels 125 anys de l’arribada a Santa
Coloma de les germanes dominiques, demà 1 de març (18.00)
tindrà lloc una trobada d’exalumnes al col•legi situat a la plaça d’en
Ferran de Sagarra.

Taller social
La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED) organiza un
taller de habilidades sociales de
tres días, el 29 de febrero, 7 y 14 de
marzo (18.00), que estará dirigido
por la psicóloga Maite Xarrié.
Lugar: Centre Cívic del Riu, calle de
Lluís Companys, 9.

Aula de la Gent Gran
“Lilith, memòria del matriarcat”.
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 5 de març (17.30). La ponent serà M. Àngels Cosculluela, diplomada en teologia i gerontologia.
Lloc: Museu Torre Balldovina, plaça
de Pau Casals, s/n.

Casa de Aragón
La Casa de Aragón está organizando un viaje a la Expo de Zaragoza
para los días 28 y 29 de junio.

Farmàcies
Divendres 29
•D
Major, 46 /Mn. J. Verdaguer, 107
Dissabte1
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Diumenge 2
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
Dilluns 3
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dimarts 4
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dimecres 5
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
Dijous 6
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
•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.

Natación

Exhaurides les entrades del concert
d’Ismael Serrano a l’Auditori

E

l cantautor Ismael Serrano protagonitzarà un recital el diumenge 2 de
març (20.00) a l’Auditori Can Roig i Torres (c. Rafael Casanova, 5), per al
qual estan totes les localitats exhaurides. Ismael Serrano presentarà al públic colomenc el seu darrer treball discogràfic, Sueños de un hombre despierto, títol inspirat en un sentència aristotèlica. Aquest és ja el setè disc de
la seva carrera i parla de temes com l’esperança o redimir les persones.

Inscripciones: en la sede de la entidad, calle de Sant Josep, 30.
Horario: de 18.00 a 20.00.

Día de Andalucía
La peña cultural andaluza Gente del
Pueblo celebra con diversos actos
el Día de Andalucia. Hoy, 29 de febrero (22.00), tendrá lugar en el
Centre Cívic de Can Franquesa un

concierto de Rafael Calderón, Niño
de Olivares, lámpara minera en el
Festival de Las Minas de 2001. Estará acompañado a la guitarra por
Manuel Herrera. Además, el día 2
(8.00) la entidad participará en la
jornada de convivencia que se celebrará en Rubí.
Precios: socios, 6 euros; no socios,
12 euros.
Información: calle de Menorca, s/n.

Sevillanas
El Club de Patinatge Artístic Santa
Coloma mantiene abierto el plazo
de inscripción para clases de sevillanas para adultos.
Horario: martes de 20.00 a 21.30.
Precio: 20 euros mensuales.
Teléfono: 600 78 28 84.
Lugar: poliesportiu Nou.

Charla
El 5 de marzo (17.15), tendrá lugar en
el Centre Cívic del Fondo una charla
sobre sensibilización ambiental a
cargo del Área de Medi Ambient.
Lloc: calle de Wagner, 19.

Cursos
En El Fondo continúan abiertas las

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dimarts 19 de febrer de 2008 va aprovar el Text
refós de les Bases reguladores específiques, l'autorització de la despesa global i la convocatòria per
a l'atorgament de subvencions per a activitats socioculturals per a l'any 2008.
El termini per a la presentació de sol•licituds serà d'un mes, a comptar des del dimarts 25 de març de
2008 fins al divendres 25 d'abril de 2008, ambdós inclosos.
Segons l'article 3 i) no es concediran subvencions a les entitats que no hagin justificat la subvenció
de l'any anterior.
Segons l'article 7 de les esmentades Bases, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament aprovà el total
de la despesa. Els imports màxims assignats a cada àmbit seran els següents:
Funcional Econòmic
45101 48903
Transferències entitats (Cultura) Cultura i Joventut
46304 48901 Altres transferències (Participació Ciutadana) Cultura de Proximitat
44401 48901
Altres transferències (Medi Ambient) Medi Ambient i Higiene
Ambiental
46401 48901
Altres transferències (Dona) Dona
31304 48903
Transferències entitats (Discapacitats) Atenció a la Dependència
i a la Gent Gran
42203 48901
Altres transferències (Educació) Educació i Infància
41302 48903
Transferències entitats (Salut Pública) Salut Pública i Consum
31307 48002
Transferències Serveis Socials a Institucions Benestar Social
44402 48903
Transferències entitats (Zoonosi) Zoonosi i Protecció d'Animals
31308 48903
Transferències entitats (Pla Convivència) Promoció de
Participació i Ciutadania

El Club Natació Gramenet organiza el
1 de marzo (16.00) una competición
de natación alevín e infantil. Participarán más de 120 niños y niñas de los
clubes Badia, Caldes, Cerdanyola, Pinetons de Cardedeu, Parets, Rubí,
Santa Perpetua y Gramenet.
Lugar: piscinas de Can Zam,

Euros
91.992,04
31.086,26

inscripciones para los cursos de yoga, esmalte al fuego (con horno) y
patchwork.
Información: calle de Wagner, 19.
Teléfono: 93 462 40 67.
En Riu Sud está abierta la inscripción
para el último trimestre de los cursos
de yoga, danza del vientre y salsa.
Información: calle de Lluís Companys, 9.
Teléfono: 93 385 03 79.

2.400,00
4.070,00
41.845,70
18.307,00
31.650,00
60.000,00
700,00
4.750,00

TOTAL
286.801,00
Les esmentades Bases, així com la resta de documentació, es troben exposades al públic, i es poden
examinar al Gabinet de Gestió Administrativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, situada a la 1a planta de l'Ajuntament (plaça de la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores, telèfon 93
462 40 00, per un termini de 20 dies a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci.

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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El alumno y bailarín de la Compañía de Ballet
de Santa Coloma de Gramenet-David Campos, Aleix Martínez Juan (Barcelona, 1992),
ha sido el ganador de la medalla de oro del
Concurso Internacional de bailarines Prix de
Lausanne (Suiza). El premio obtenido en este
certamen, el más prestigioso de Europa en la

modalidad de ballet, sitúa al joven bailarín en
un trampolín que lo becará durante un año
en una de las más importantes escuelas de
danza del mundo. Aún no ha decidido si será
el Royal Ballet Shool de Londres, la American
Ballet Shool de Nueva York o la escuela de
ballet de la Opera de País, por citar algunas.

En septiembre sabremos su destino. Lo que
ahora está claro es que si su nivel de dedicación y disciplina continúa ascendente, como
viene siendo desde que tenía seis años, no es
arriesgado decir que Aleix Martínez puede
llegar a ser un referente entre los pocos bailarines de ballet clásico de nuestro país.

ALEIX MARTINEZ, ALUMNO DE LA COMPAÑIA DE BALLET DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET-D
DAVID CAMPOS, ORO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL PRIX DE LAUSANNE

“La danza es arte en directo”
En noviembre de 2004, un joven
Aleix Martínez de tan sólo doce
años debutó como bailarín en el Teatro Sagarra, el escenario estable de
la Compañía de Ballet de Santa Coloma de Gramenet-David Campos.
Fue en el espectáculo El trencanous.
Meses después pudimos volver a
verlo participando en otra producción de la compañía colomense,
Turn Me On. En ambas ocasiones,
de entre las bambalinas, sobresalía
la mirada expectante de quienes
han sido sus maestros desde que
tenía seis años, los bailarines y coreógrafos David Campos e Irene Sabas. Sus padres, en el patio de butacas,
con
toda
seguridad
comenzaban a ver hacerse realidad
el poco frecuente deseo que su hijo
expresó con cinco años, cuando,
tras ver una actuación de ballet de
David Campos les dijo aquello de
“yo quiero bailar así”.
—Dicen de ti que eres como el protagonista de la película Quiero bailar, un chico de una zona minera del
norte de Inglaterra, que su padre
quería que hiciera boxeo y él, a escondidas, recibía clases de ballet,
porque era lo que le gustaba y no
podía hacerlo abiertamente porque
en su entorno hacer ballet era cosa
de niñas, un “Billy Elliot” en potencia. ¿Tú qué opinas?
—Pues que yo no me siento así, porque he visto la película muchas veces, muchísimas, porque me encanta, pero no he tenido las dificultades
de Billy para hacer ballet. Mis padres no me pusieron ningún problema, me llevaron a la escuela de
danza de David Campos igual que a
otros niños los llevan a jugar al fútbol o a estudiar música. No veían
que fuera raro que su hijo quisiera
hacer ballet, aunque he de reconocer que he tenido suerte, porque en
este país todavía falta un poquito de
mentalidad en alguna gente, que
aún piensa que si un chico hace ballet es porque tiene una tendencia

homosexual. Y eso no es así. Afortunadamente el tiempo y el lugar que
me ha tocado vivir a mí no es el de
la película Billy Elliot. Se ha evolucionado, hay más igualdad para poder hacer cada uno lo que prefiere,
y ahora tampoco es raro que una
chica diga que le gusta, por ejemplo, jugar al fútbol. Si tiene condiciones, ¿por qué no?
Aleix Martínez es actualmente uno
de los pocos bailarines becados por
la Generalitat para ampliar sus estudios de baile en el extranjero. Lleva
más de un año viviendo en Marsella
para, precisamente, preparar la que
ya ha sido su exitosa participación
en el Prix de Lausanne. No podía
presentarse a ese premio si no tenía
quince años. Simultáneamente ha

seguido sus estudios de cuarto de
ESO. Sus padres se lo han dejado
muy claro desde el principio: “si no
estudias no bailas”. Y el resultado, al
menos de momento, ha sido bueno.
—Dicen que los jóvenes sabéis poco
de sacrificio, de esfuerzo, de renuncia, que se os da todo hecho, que
vais a lo fácil, aunque no parece ser
tu caso.
—Reconozco que yo he tenido un
camino diferente y quizá más rápido que muchos jóvenes de mi edad
por querer ser bailarín, y no estoy
de acuerdo en que no nos esforcemos. Hay de todo como en todas
partes. Yo ensayo todos los días tres
o cuatro horas y a veces más si tengo que aprender un repertorio o
tengo ensayo, sólo descanso los do-

mingos si no tengo actuación, pero
no lo veo como una cosa rara o que
me esté perdiendo algo, lo paso
bien así. Y también estudio y salgo
con mis amigos. No soy un bicho raro, pero quiero vivir de esto y quiero
ser de los pocos que no se quedan
en el cuerpo de baile. Para eso tengo que estar en forma y desarrollar
las cualidades que creo que tengo
para el ballet. No tengo miedo de lo
que los otros piensen, soy muy cabezota y nunca me rindo.
Dice que el hecho de ser chico le ha
beneficiado a la hora de tener más
protagonismo en las coreografías.
Que las chicas que hacen ballet, como son muchas, lo tienen más difícil
para destacar y viven en una mayor
competencia. Es el caso de su hermana, de nueve años, que también
es alumna de la escuela de David
Campos.
Aleix Martínez, que se expresa con
un aplomo, un vocabulario y una
madurez por encima de su media
de edad, dice que sus bailarines favoritos son Tamara Rojo, del Royal
Ballet, el cubano Carlos Acosta y
Angel Corella. Define su estilo ideal
de baile como clásico, pero con
nuevas maneras de expresión. Su
sueño es bailar alguna vez en el Liceu, aunque dice que no entiende
que un teatro de esta categoría no
tenga una compañía de danza y sí
la tenga una ciudad como Santa Coloma de Gramenet. Según él, en España no tenemos una cultura que
dé valor a la importancia de la danza o del teatro como medios de expresión artísticos y que es una suerte que el Ayuntamiento de Santa
Coloma sí demuestre tener una sensibilidad especial apoyando a una
compañía de ballet, que está haciendo algo que ninguna institución
hace en nuestro país, acercar la
danza a los escolares, como un elemento de elección más para decidir
con mayor amplitud qué camino desean seguir cuando sean adultos.

