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JOVES PER UNA CAUSA JUSTA
“Situació del poble sahraui: camps de refugiats i territori ocupat”. Aquest és el tema d’una xerrada, que té
lloc avui divendres (19.00) al CRJ Mas Fonollar (Sant
Jeroni, 1-3), organizada pels col•lectius L’Espurna i
Jóvenes por una causa, Sáhara libre. El Mas Fonollar
col•labora en la recollida de material higiènic per a la
14a Caravana Solidària amb el Poble Sahrauí.
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Pròxima obertura
del nou Centre
d’Informació i Recursos
per a les Dones

inicial
3 Aprovació
de les bases que

regulen les ajudes per
als llibres de text

Los colegios electorales abrirán a las nueve de la mañana y cerrarán a las ocho de la tarde

Más de ochenta mil colomenses están
convocados a las urnas en las elecciones
generales del próximo 9 de marzo
El próximo domingo, 9 de marzo, se celebrarán las elecciones generales que han de
renovar la composición de las Cortes
—Congreso de los Diputados y Senado—
para los próximos cuatro años. En Santa
Coloma de Gramenet toda la maquinaria
legal y administrativa está ya en marcha y
perfectamente dispuesta para que la jornada se celebre con la normalidad habitual.
El total de electores colomenses —hombres y mujeres mayores de 18 años— es de 80.763. Los 24
colegios electorales abrirán a las nueve de la mañana y cerrarán sus puertas a las ocho de la tarde.
A partir de ese momento comenzará el escrutinio
de los sufragios emitidos, que se podrá seguir en
directo a través de la página web municipal
(www.gramenet.cat). Las candidaturas que se
presentarán al Congreso son 32, mientras que al
Senado lo harán 29.
Los dispositivos de seguridad están garantizados
gracias a la presencia continuada durante toda la
jornada electoral de efectivos de la Policía Local y
de los Mossos d’Esquadra.
Los colegios contarán con equipos de informadores que, debidamente acreditados, resolverán las
dudas que los electores puedan plantear sobre el
ejercicio de su voto.
Por otra parte, habrá un servicio de transporte
adaptado para trasladar desde su domicilio hasta
el colegio electoral a los ciudadanos que tengan
problemas de movilidad. Las personas que necesiten de este servicio han de llamar al Departament d'Assumptes Generals del Ayuntamiento
(teléfonos: 93 462 40 17 y 93 462 40 16).
Diputados y senadores
El Congreso es la Cámara Baja de las Cortes Generales. Está compuesto por 350 diputados que

Los 24 colegios electorales de la ciudad abrirán sus puertas a las nueve de la mañana del próximo domingo.

son elegidos con arreglo a criterios de representación proporcional. La circunscripción electoral
es la provincia. En las elecciones del próximo domingo, a la circunscripción de Barcelona corresponden 31 representantes.
El Congreso constituye el centro de la vida pública
española y el escenario donde se protagonizan
los debates y votaciones más importantes. Uno de
ellos es la elección del presidente del Gobierno,
que tendrá lugar tras los comicios, una vez sean

asignados oficialmente los escaños.
Por su parte, el Senado es un órgano de representación territorial. Los senadores son elegidos por
un sistema mixto: a través de las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma y, de manera directa, por sufragio universal, a razón de cuatro senadores por provincia.
El mandato de diputados y senadores termina
cuatro años después de su elección o si se produce una disolución anticipada de las cámaras.

ACTUALITAT
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Jornades de la Dona: el dia 13 obre les seves portes
el nou Centre d’Informació i Recursos per a Dones

E

l 13 de març (19.15), tindrà
lloc la presentació de les noves instal•lacions del Centre d’Informació i
Recursos per a Dones (CIRD), ubicades a la plaça de Montserrat Roig, 1.
A més dels serveis assistencials,
d'assessorament i d’atenció jurídica
i psicològica —s’hi van atendre 402
dones durant el 2007—, el nou CIRD
es converteix en centre neuràlgic
per a sensibilització i prevenció, un
espai per captar i conèixer a fons les
necessitats expressades per les dones. Aquesta presentació és un dels
actes més destacats de les Jornades
de la Dona que continuen celebrant-se a la ciutat. A cadascun dels
actes està present la importància de
fer prevenció i denunciar la violència de gènere mitjançant una campanya informativa que arribarà als
instituts els propers mesos. Aquests
són els actes del propers dies:
7 de març (21.00). Poliesportiu Can
Sisteré. Sopar de dones. Organització:
Coordinadora de Grups i Associacions de Dones. A mitjanit, començarà un ball al poliesportiu Can Sisteré.
10 de març (18.00). Centre Cívic de
Can Mariner. Homenatge a la sòcia
més gran. Organització: Grup de Dones de Can Mariner. A les 19.00 hi
haurà la xerrada “Situació econòmica, social i legal del col•lectiu de dones vídues", a càrrec d'Isabel López,
diputada al Congrés, i Lourdes Argudo, membre de l'Associació de Dones Juristes. Organització: Associació de Dones Vídues de Santa
Coloma de Gramenet i Associació
Catalana de la Dona.
11 de març (18.00). Museu Torre
Balldovina. “Mujeres y trabajo a lo

El nou Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD).

largo de la historia”, conferència a
càrrec de la vicepresidenta del PSC i
diputada al Parlament de Catalunya
Manuela de Madre. Organització:
PSC. A les 20.00, a la seu de l’ACI
(Sant Carles, 10), hi ha una altra xerrada: “Conciliació de la vida familiar
i laboral”, amb Marta Cases, experta
en assessorament i comunicació per
a empreses. Organització: ESCIBNA.
12 de març (18.00). Casal del Barri
Llatí. Lliurament del VI Guardó 8 de
Març a Celes Ramírez. Organització:
Grup de Dones del Barri Llatí. A les
19.00, al Museu , hi haurà la conferència ”La Llei de dependència”,
amb Esperança Esteve, diputada al
Congrés. Organització: Grup de Dones del Riu Sud.
13 de març (17.30). Casal de les Oliveres. Cafè tertúlia d’homenatge a la
sòcia més gran. Organització: Grup
de Dones Onze de Novembre. A les

La empresa municipal Gramepark SA pone
a la venta diversas plazas de aparcamiento
La empresa municipal Gramepark, SA pone a la venta diversas plazas de aparcamiento para coches y motos, en varias zonas de la ciudad. Estas plazas están situadas en los siguientes puntos:
PLAZAS PARA COCHE
—Parking Aragón (Aragón esquina Balears): 9 plazas. Precios: 16.686,76 euros en primera
planta y 15.646,76 euros en segunda. Impuestos incluidos.
—Parking Rambla del Fondo (Rambla del Fondo, 9): 1 plaza. Precio: 10.993,60 euros. Impuestos incluidos.
—Parking La Sara (Mn Jacint Verdaguer, 118): 1 plaza. Precio: 17.166,76 euros. Impuestos incluidos.
—Parking La Guinardera (Romaní, 1-5): 47 plazas. Precios: 18.560 euros en primera planta y
17.400 euros en segunda. IVA incluido.
PLAZAS PARA MOTO
—Parking Irlanda (entre rambla de Sant Sebastià i Mn Jacint Verdaguer): 4 plazas de moto.
Precio: 6.960 euros. IVA incluido.
—Parking Sant Joaquim (av. de Santa Coloma, 60): 7 plazas + 1 bis. Precios: 2.221,94 euros en
primera planta, 1.859,42 euros en segunda y 4.034,60 euros la plaza bis. Impuestos incluidos.
—Parking Vilaseca (pl. d’en Vilaseca , 87): 14 plazas de moto. Precios: 1.609,39 euros en primera planta y 1.296,86 euros en segunda. Impuestos incluidos.
En todos los aparcamientos, la venta será en régimen de concesión/cesión de uso.
Todas las personas interesadas pueden dirigirse a las oficinas de Gramepark, en la av. de la
Generalitat, 112, de 9 .00 a 19 .00 horas de lunes a jueves y los viernes de 9.00 a 14 .00 horas.

18.00, al Centre Cívic del Singuerlín,
tindrà lloc la xerrada “Dones silenciades”, amb M. Pau Tranyer, antropòloga social. Organització: Associació de Dones del Singuerlín. A les
19.15 hi haurà la ja esmentada posada en marxa del CIRD, i a les 20.00,
s’inaugurarà a la Biblioteca Central
l’exposició “Dones de ciència”. Organització: Institut Català de les Dones. La mostra pretén reconèixer les
aportacions que han fet les primeres
dones científiques i tècniques, que,
des de les seves posicions, van transformar i transformen les fronteres
dels espais tradicionalment assignats a dones i homes.
Hi ha finalment dues activitats més el
8 de març: l’actuació de varietats
(17.00) de l'Associació de Dones Riu
Nord al casal del barri i el sopar ball
(21.30) de l’Associació de Veïns del
Centre (c. Pedrera, 1).

Propera canonada
d’aigua a la font
de Sant Roc per a
diferents regs
Aigües Ter Llobregat (ATLL), en coordinació amb l’Ajuntament, inicia
la propera setmana l’obra de construcció d’una canonada d’aigua a la
font de Sant Roc, que s’utilitzarà
per al reg del parc d’Europa, del
proper camp de futbol de Can Zam i
per a la neteja de carrers de la ciutat, entre altres usos.
Aquesta infraestructura funcionarà
fins que l’Agència Catalana d’Aigua
(ACA), propietària de les infraestructures de subministrament d’aigua al
Barcelonès, construeixi la nova canonada que abastarà d’aigua les poblacions de l’àrea metropolitana.
La nova canonada a la font de Sant
Roc s’uneix a l’actual aprofitament
que fa l’Ajuntament d’aquesta aigua per al reg de la serralada de
Marina, per omplir un dels dipòsits
que s’utilitzen per a la prevenció
d’incendis de la ciutat i per cuidar el
medi ambient.

Sergio Mora expone
en Can Sisteré
El 14 de marzo (20.00) se inaugurará
en el Centre d’Art Contemporani Can
Sisteré la exposición “Si vuelas, vuelo”, de Sergio Mora. Pese a su juventud, Mora tiene un largo curriculum
de exposiciones, libros, colaboraciones en prensa y premios. Con “Si vuelas, vuelo”, exploramos su universo
visual y multidisciplinar. Se trata de un
trabajo hecho con gran dosis de sensibilidad, misterio y oficio, y donde
conviven la pintura con dibujos, tatuajes y otros medios de expresión.

Tres mil escolars participen en el
7è parc infantil municipal de karts

U

n total de 2.998 escolars, de 3r,
4t i 5è de primària, de 28 col•legis
participen en l’activitat d’educació
viària, amb vehicles karts, que imparteix la Policia Local al circuit de
l’antiga escola Can Zam. Aquestes
classes pràctiques de circulació formen part del XXVII Programa d’activitats educatives complementàries.
L’objectiu és aconseguir que els
alumnes coneguin la importància
d’utilitzar correctament el pas de vianants i els semàfors, les normes bàsiques com a usuaris de bicicletes i els
hàbits de comportament i prudència.
També es vol que comencin a assu-

mir responsabilitats en el manteniment d’elements públics i de mobiliari urbà. A l’inici del curs es lliura a
cada alumne un dossier de treball
previ, làmines d’errades, un qüestionari amb exercicis d’entreteniment,
jocs, tríptics i adhesius. Al parc infantil s’utilitzen karts de pedals per als
alumnes del cicle mitjà de primària i
de motor per als alumnes del cicle superior. Les sessions son d’una hora.
La Policia Local col•labora amb el
Programa de dinàmica educativa
des de 1993. Enguany, les seves
classes formen part del bloc de mobilitat i sostenibilitat segura.

ACTUALITAT
L’Ajuntament posa en marxa la
segona campanya d’ajudes per
als llibres de text dels escolars

P

er segon any consecutiu, l’Ajuntament de Santa Coloma ha posat en marxa la campanya d’ajudes per a l’adquisició dels llibres
de text a la ciutat per al curs 20082009. L’objectiu del programa municipal “Universalització dels llibres de text” és garantir que tota
la població en edat escolar obligatòria disposi dels mateixos recursos educatius, ajudar les famílies
en la despesa econòmica per a l’educació dels seus fills i fomentar
l’estimació pels llibres per part
dels infants i els joves.
Com l’any passat, l’Ajuntament es
farà càrrec de la despesa dels llibres de text de tots els alumnes
que realitzin la seva formació entre els 3 i els 16 anys (des de P3 a
4t d’ESO), uns 13.000 alumnes de
les 48 escoles públiques i concertades de la ciutat, cosa que suposa una inversió d’1,8 milions d’euros. El consistori torna a comptar
amb l’estreta col•laboració dels
equips directius de les escoles, les
AMPA i les llibreries de la ciutat
perquè la iniciativa tingui èxit de
nou.
Reutilització
La principal novetat d’enguany és
la planificació, per part de les escoles, d’un calendari on es determini la reutilització dels llibres i el
material didàctic complementari
que serà necessari durant el curs
2008-2009, amb l’objectiu de pro-
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Viatge de l'IES Ramon Berenguer a Dajla
El 8 de març, un nombrós grup de joves colomencs viatja als campaments
sahrauís de Tindouf, concretament, a Dajla. El viatge és un projecte educatiu
de l'IES Ramon Berenguer IV i compta amb el suport de l'Ajuntament. Des de
fa vuit anys es realitza aquesta estada. Els nois i les noies conviuen amb les
famílies sahrauís, donen suport als centres educatius infantils i coneixen les
dures condicions de vida d’aquest poble. Enguany, el viatge comptarà amb la
presència de representants del consistori per tal de refermar l'agermanament de la nostra ciutat amb el campament sahrauí d'Edchera i promoure-hi
un projecte de cooperació conjunt.

Cursos de català per a adults
El 13 de març començarà la matrícula de nous cursos de català de nivell inicial i
bàsic. El curs inicial va adreçat a totes aquelles persones que no entenen el català, i el bàsic, a les que l'entenen però no el parlen. Els dies de matriculació són
el 13, 14, 25, 26 i 27 de març i l'horari és de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30
i de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30. Els dies 13 i 26 la matrícula s'allarga fins a
les 19.30. Per a més informació, us heu d'adreçar al CNL L'Heura, al carrer de
Rafael Casanova, 85-89, 3a planta, o bé trucar al telèfon 93 38514 61.

Nou èxit dels karatekes colomencs

moure valors de corresponsabilitat, solidaritat i ecologia. D’aquesta manera, es continuarà fomentant als centres educatius la
reutilització dels llibres i materials
didàctics complementaris, el programa d’universalització dels llibres de text al qual l’any passat es
van adherir cinc escoles. Enguany
s’ha arribat als 11 centres escolars
i l’objectiu és que s’afegeixin a la
reutilització la totalitat de les escoles de Santa Coloma.
Les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes, aprovades al
Ple municipal del passat dia 28 de
febrer amb el vot favorable del
grup socialista i l’abstenció de la
resta de grups municipals, ja es
poden consultar a la pàgina web
de l’Ajuntament (www.gramenet.cat).

Obras de mejora en la calle
de Mossèn Jacint Verdaguer
l 11 de marzo comienzan un
conjunto de obras en la calle de Mn.
Jacint Verdaguer, entre Doctor Pagès e Irlanda. Se hará una mejora
de las tapas y rejas del alcantarillado, una revisión del mismo, el saneamiento de la capa base de la calzada y la pavimentación de los dos
tramos con asfalto sonoreductor.
Para ejecutar estas obras es necesario el corte de la circulación de
vehículos en este tramo, así como el
estacionamiento, desde el día 11
hasta el 13 de marzo (ambos inclusive). La circulación se derivará por
la misma calle de Mossèn Jacint

BREUS

Verdaguer (en sentido opuesto)
desde Doctor Pagès hasta Dalmau.
Se Instalarán plafones informativos
con las modificaciones puntuales
del tráfico. En todo momento se garantizará la circulación de personas
por las aceras del tramo de obras.
El Ayuntamiento, desde la tenencia
de alcaldía de Vía Pública, pide disculpas por las posibles molestias e
informa también al vecindario que
en los próximos meses se realizará
la adjudicación de las obras de la
segunda fase de mejora del alumbrado y de la pavimentación de
otros tramos de la calle.

A les intal•lacions del poliesportiu Marina Besòs de Sant Adrià es va celebrar el
cap de setmana passat el Campionat de Catalunya de Karate Kyokushinkai de
les categories juvenil, cadet, sènior kyus i sènior absolut. Amb un ple fins a la
bandera i una total esportivitat., hi van participar tretze clubs. El colomenc Gimnàs Dojo Satori va obtenir 5 medalles d’or, 5 de plata i 7 de bronze.

Taller de tai-ttxi per a la gent gran
Han sortit les últimes places del taller de tai-txi per a la gent gran que es fa els
dimecres de 16.30 a 17.30 al Club Sant Jordi de la Fundació Viure i Conviure de
Caixa Catalunya, a l'avinguda dels Banús, 110. Preus: socis, 8 € el trimestre; no
socis, 10 € el trimestre. Inscripcions: al mateix centre. Telèfon: 93 386 82 46.

Talleres de habilidades sociales
La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED) recuerda que las dos
últimas sesiones del taller de habilidades sociales, que dirige la psicóloga Maite
Xarrié, tendrán lugar los días 7 y 14 de marzo (18.00), en los nuevos locales del
Centre Cívic del Riu, en la calle de Lluís Companys, 9.

Obra literària de Rodolfo del Hoyo
El Centre Excursionista Puigcastellar (Sant Josep, 20) farà el 13 de març (20.30)
una presentació de l'obra literària de Rodolfo del Hoyo, amb la interpretació
d’un poema d’aquest autor colomenc.

Tallers artístics al Mas Fonollar
El CRJ Mas Fonollar obre les preinscripcions de dos tallers artístics. L’11 d’abril
comença el de treball corporal d´harmonització, 10 sessions que s’impartiran
els divendres de 17.00 a 18.00. D’altra banda, els dies 22 i 29 d’abril i 6 i13 de
maig (de 18.00 a 19.30) hi haurà un taller de treball amb el Fimo. Més informació, al carrer de Sant Jeroni, 1-3.

Cursos en el nuevo Centre Cívic del Riu
El Centre Cívic de Riu Sud tiene abierta la inscripción de los cursos de yoga
(lunes y martes), salsa (martes) y danza del vientre (miércoles) . Más información, en la calle de Lluís Companys, 9 en horario de tarde (tel. 93 385 03 79).

Comienzan los actos de Semana Santa
Este fin de semana la Cofradía de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores comienza el programa de actos religiosos vinculados a la celebración
de la Semana Santa en nuestra ciudad. Los días 7 y 8 de marzo (20.30) y el
9 de marzo (20.00) tendrá lugar el triduo, en honor de los titulares de la cofradía, en la iglesia Major.

Concert familiar a l’Auditori
El proper dels anomenats concerts familiars de l’Auditori Can Roig i Torres
(carrer de Rafael Casanova, 5) tindrà lloc el diumenge 9 de març (12.00). Es
tracta de Nora i el jazz, un espectacle per a big band amb suport gràfic animat, on es mostra aquesta formació instrumental de manera didàctica, entretinguda i participativa. El preu de les entrades és de 3 euros.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
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L’Hora del Conte

(de 20.00 a 22.00) un seminari d'orientació professional destinat a pares i mares de nens i joves en edat
escolar totalment gratuït.
Informació: rambla de Sant Sebastià, 38-40.
Telèfon: 93 386 26 97.

El 12 de març (18.00), a la Biblioteca Can Peixauet (av. de la Generalitat, 98-100), Alfonso Ruiz narrarà el
conte Per determinar i a continuació hi haurà un taller de manualitats. A la Biblioteca Central (jardí de
Can Sisteré, s/n), el dia 13 (18.00),
Lídia Rubies llegirà un conte popular, El pastor mentider. Finalment, a
la Biblioteca Singuerlín (av. de Francesc Macià, 132), el dia 11 (18.30),
Assumpció Espí explicarà un conte
popular.

Sardana i dona
En aquest any de Santa Coloma com
a ciutat pubilla, Amics de la Sardana
i el Patronat pro Aplec, amb la
col•laboració de la comissió organitzadora del pubillatge colomenc, han
programat ballades per homenatjar
la ciutat o folkloristes colomencs. En
aquest context, el diumenge 9 de
març (12.00), dins dels actes commemoratius del Dia de la Dona, hi
haurà una nova audició a càrrec de
la Cobla Ciutat de Terrassa. Totes les
sardanes que es tocaran són de dones compositores.
Lloc: plaça de Montserrat Roig.

Excursión
La Agrupación de Vecinos del Distrito VI (Fondo) celebrará una calçotada en Alcover (Tarragona) el
30 de marzo.
Precios: socios , 45 €; no socios, 48
€, y niños hasta 10 años, 43 €.
Reservas: en el centro cívico, en la
calle de Wagner, 19 (teléfonos: 93
462 40 67 y 689 52 17 49).

Assemblea de l’Ateneu
Avui, 7 de març (20.30), tindrà lloc

Farmàcies
Divendres 7
•D
Passatge d’en Caralt, 22 / Perú, 28
Dissabte 8
•D
Av. dels Banús, 34 / Sant Carles, 42
Diumenge 9
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Dilluns 10
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dimarts 11
•D
Valentí Escalas, 7 / Còrdova, 47
Dimecres 12
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dijous 13
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
•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.

Àrea Cultural Oriol

El Ayuntamiento organiza una
visita a la planta de recuperación
de envases de Gavà

E

l Ayuntamiento y la Entitat Metropolitana del Medi Ambient han organizado una visita en autocar, completamente gratuita, a la planta de recuperación de envases de Gavà, que tendrá lugar el día 5 de abril. La finalidad
es dar a conocer el trabajo que se hace con los residuos del contenedor
amarillo, desde la separación manual en el punto de inicio hasta el prensado y empaquetado. Las personas que deseen asistir han de inscribirse llamando al teléfono 93 462 40 51 (de 9.00 a 13.00) antes del 28 de marzo.

 Dirigida per Carme Catà i amb
l’actriu Maife Gil com a convidada
especial, el 10 de març (21.00) tindrà lloc una nova tertúlia literària a
l’Àrea Cultural Oriol.
Preu: 5 euros.
Telèfon: 93 385 30 05.
L’Àrea acull també l’exposició de
pintures de Josep Maria Jodar. El
vernissatge serà el dia 12 (21.00).
Finalment, el dia 14 (21.00) hi haurà
la presentació del disc Brillo, de Guillermo Rizzotto i David de Gregorio.
Lloc: carrer Nou, 4.

Gramepark: locals
comercials en venda
i lloguer
L’empresa municipal Gramepark, SA dis-

l'assemblea mensual de l'Ateneu
Popular Julia Romera.
Lloc: carrer de Santa Rosa, 18.

Aula de la Gent Gran
“Audiovisual d’Andrea Bocelli”.
Aquest és el títol de l’última xerrada
d’aquest trimestre de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, que
organitza el Centre Excursionista
Puigcastellar i que tindrà lloc el 12 de
març (17.30). El ponent serà Josep
Martinell, enginyer industrial.
Lloc: Museu Torre Balldovina, plaça
de Pau Casals, s/n.

Fiala, A. Borodin i S. Raxhmàninnov.
Francisco Jesús Díaz García (primera guitarra), Daniel Silva Grilo (segona guitarra) i Javi Malaguilla
(percussió flamenca) protagonitzaran el concert “Músiques del flamenc” per mostrar al públic la musicalitat i la tècnica de la guitarra
flamenca mitjançant les composicions dels guitarristes més avantguardistes.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres, carrer de Rafael Casanova, 5.

posa de diversos locals comercials, per llogar i vendre, a diferents zones de la ciutat.
Estan situats als punts següents:
PER LLOGAR
—Local núm. 5 de l'avinguda de Catalunya, 32-34.
—Rambla del Fondo, núm. 13 (antigues
oficines de Gramepark).
PER VENDRE
—Local núm. 1 de l'avinguda de Catalunya, 48-50.
—Carrer de Verdi, núm. 5.
—Carrer dels Pirineus, 32-62 (10 nous locals).
Totes les persones interessades poden
adreçar-se a les oficines de Gramepark, situades a l'avinguda de la Generalitat, 112,
de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 hores i
divendres de 9.00 a 14 .00 hores.

Formació

Anunci

iniciarà properament un curs
de legislació i normativa del nou Pla
general comptable subvencionat
per a treballadors en actiu.
Horari: dimarts i dijous de 20.15 a
22.15.
 TAU durà a terme el 10 de març

S'informa, a tots els ciutadans i les ciutadanes que hagin d'utilitzar el servei de transport adaptat durant la jornada electoral
del proper dia 9 de març d'enguany, que
poden trucar al Servei d'Assumptes Generals (93 462 40 17 i 93 462 40 16) d'aquest Ajuntament.

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 19 de febrer de 2008, s'obre la
convocatòria de presentació de sol•licituds per a la concessió de subvencions per part de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a projectes de cooperació al desenvolupament i activitats de sensibilització corresponents a l'any 2008, d'acord amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província número 272, de 12 de novembre de 2004.
Les sol•licituds es poden presentar des de l'1 fins al 30 d'abril de 2008 a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en horari de dilluns a
dijous de 8.30 a 17.30 hores i el divendres de 8.30 a 14.30 hores, telèfon 93 462 40 40.
Per a qualsevol consulta sobre l'expedient podeu adreçar-vos a l'Àrea de Serveis a la
Persona, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament o trucar al telèfon 93 462 40 63.
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Concert
Dins del cicle Concerts de Joves Intèrprets, avui, 7 de març (21.45),
Blai Navarro (acordió) interpretarà
obres de B. Lorentzen, J. S. Bach, P.

TAU

Anunci

