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‘SI VUELAS, VUELO’ , DE
SERGIO MORA, A CAN SISTERÉ

2

Santa Coloma
viurà al carrer el
ritual litùrgic de la
Setmana Santa

3 L’Ajuntament
posa en marxa un

centre de control de
les escales mecàniques

Avui, dia 14 (20.00), tindrà
lloc,
al
Centre
d'Art
Contemporani Can Sisteré, la
inauguració de la mostra “Si
vuelas,
vuelo”,
de
Sergio Mora, un viatge
a través del seu univers
visual i multidisciplinari,
una obra feta amb una
gran
dosi
de
sensibilitat, misteri i
ofici; és divertida,
imaginativa i molt lliure

Situat al carrer de Lluís Companys, l’equipament està obert a totes les entitats colomenques

Inaugurat el nou Centre Cívic del Riu,
que oferirà de manera permanent
activitats i espectacles de producció pròpia
Situat al carrer de Lluís Companys, 9, ahir,
13 de març, es va inaugurar el Centre Cívic
del Riu, un nou i ampli equipament municipal que suposa un canvi de concepció global respecte als 16 equipaments de proximitat —centres cívics i casals municipals—
que hi ha a la ciutat. Ocupa 660 metres
quadrats i ofereix connexió gratuïta a Internet.

Abierto el plazo para solicitar el Test de
Edificio (TEDI), que permite pedir ayudas para
rehabilitación o instalación de ascensores
El 10 de marzo comenzó el plazo de solicitudes
del TEDI (Test de Edificio), un documento técnico
imprescindible que se ha de disponer antes de
realizar una petición oficial de ayuda para la rehabilitación de edificios o para la instalación de
ascensores en comunidades de vecinos, así como el informe interno de idoneidad para viviendas unifamiliares o viviendas para uso propio. El
último día de presentación será el 14 de abril.

Para entregar las solicitudes se tiene que pedir
cita previa en la Oficina Local d’Habitatge (OLH),
en las dependencias de la sociedad municipal
Gramepark, avenida de la Generalitat, 112-114.
Las personas interesadas pueden obtener más
información en el teléfono 93 392 47 45 y en el
correo electrónico. informacio@gramepark.cat
PÀGINA 2 )

El nou Centre Cívic del Riu, que serà conegut com
el Centre, està obert a totes les entitats del barri
i de la resta de Santa Coloma i oferirà una àmplia
programació d’activitats de producció pròpia.
Exposicions, tallers, cursos, conferències, espectacles i projeccions són algunes de les propostes
que acollirà, amb la idea de configurar un nou
equipament dinàmic i actiu.
El Centre ocupa 660 metres quadrats i disposa
d’una sala d’actes amb capacitat per a 90 persones, despatxos per a entitats, tres sales per a tallers de formació, una àmplia sala de reunions,
un punt NODAT de connexió gratuïta a Internet i
una cafeteria, entre altres serveis, tots accessibles a persones amb discapacitats.
A més de les catorze entitats colomenques que hi
tenen la seva seu social, fins a 22 associacions hi
desenvolupen les seves activitats, tot i que està
obert a la resta de col•lectius. Els veritables protagonistes són els ciutadans que vulguin posar en
marxa iniciatives d'interès per a la població.
Santa Coloma de Gramenet compta amb una
xarxa de 16 centres cívics i casals municipals,
amb un nivell d'utilització que supera els
600.000 usos l'any.
En la jornada inaugural del Centre, a més d’un
breu parlament de l’alcalde, Bartomeu Muñoz, hi
van actuar el grup de bossa nova La Subterra i el
cantautor Javi Jarreño.
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El PSC gana las elecciones generales en Santa
Coloma de Gramenet con un margen muy amplio
Eleccions generals, març de 2008
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N ueva victoria del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en las
elecciones generales del pasado día
9. Los socialistas se impusieron con
un margen muy amplio, el 61,16% de
los sufragios, cuatro puntos más que
en los comicios de 2004. Este es el
mayor porcentaje obtenido por un
partido en todo el Estado en ciudades de más de 50.000 habitantes.
En segunda posición aparece el Partido Popular (PP), que también experimenta una ligera subida respecto a
las anteriores elecciones legislativas.
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en los cuadros adjuntos, el comportamiento
electoral de Santa Coloma ha estado
en consonancia con el contexto metropolitano.
Esperança Esteve (PSC) será una vez
más la única voz colomense en el

124 comunidades de vecinos
se han beneficiado ya
de las ayudas municipales
(VE DE LA PORTADA

Todas las solicitudes deberán presentarse, según el modelo normalizado, acompañadas de una fotografía de la fachada, el acta de la
Junta de Propietarios donde conste
la aprobación de las obras que se
pretenden ejecutar y la autorización al presidente o persona que
represente a la comunidad para firmar y presentar la petición y actuar
en nombre de ésta a efectos de notificaciones y trámites administrativos.
Ayudas municipales
La Junta de Govern Local aprobó el
martes 11 de marzo las bases para
las solicitudes de ayudas municipales para la rehabilitación e instalación de ascensores en el ámbito de
la Llei de barris (Fondo, El Raval,
Santa Rosa y Safaretjos). El plazo de
presentación es del 21 de abril al 28
de noviembre. El Ayuntamiento
destinará a este fin 2.245.000 euros.

La Junta acordó también las bases
para la solicitud de ayudas municipales en 2008 para la instalación
de ascensores —sólo ascensores —
en los barrios de Les Oliveres, Can
Franquesa, Guinardera y Can Calvet. El plazo de presentación es del
21 de abril a 28 de noviembre, y
para este fin el Ayuntamiento ha
acordado destinar 500.000 euros.
Por otra parte, se aprobó la ayuda
a 65 comunidades de los barrios
Llatí, Can Mariner, Centre, Riu
Nord, Riu Sud, Cementiri Vell, Riera
Alta y Singuerlín por un valor de
1.456.142,30 euros correspondientes a la convocatoria de 2007.
En el mes de mayo se abrirá la
convocatoria de 2008 para estos
barrios.
Cabe señalar, por último, que desde que se han iniciado las campañas de ayuda municipales para la
rehabilitación e instalación de ascensores, el Ayuntamiento ha otorgado 2.765.463,71 euros y se han
beneficiado 124 comunidades.
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Congreso de los Diputados.
En cuanto a la participación, hay que
señalar unos registros más bajos que
en 2004 (68,65 frente a 73,34).
La jornada electoral se desarrolló en
un clima de total normalidad. Por pri-

mera vez, las personas ciegas han
podido hacer uso de un sistema con
inscripciones en braille, que les permitía identificar las papeletas y les
garantizaba la total confidencialidad
de su voto.

La Cofradía de la Veracruz
organiza los actos más populares
de la Semana Santa colomense

L

a Cofradía de la Veracruz y
María Santísima de los Dolores es la
asociación de Santa Coloma que
protagoniza la mayor parte de las
actividades de fervor religioso o de
carácter litúrgico que se van a llevar
a cabo en nuestra ciudad con motivo de la Semana Santa. Mañana, sábado 15 de marzo (20.30), en la sala de actos del Museu Torre
Balldovina, miembros del cuerpo de
la Policía Local ofrecerán el tradicional pregón, que da inicio a los actos
religiosos más relevantes de la Semana Santa de este año.
Domingo de Ramos
El domingo 16 de marzo (11.45)
tendrá lugar la procesión de “La Borriquita”, con salida de la iglesia Major, que recorrerá las siguientes calles del centro de la ciudad: paseo de
Mn. Jaume Gordi, Rafael Casanova,
Irlanda, rambla de Sant Sebastià,
rambla del Fondo, Beethoven, plaza
del Rellotge, Dalmau, rambla del
Fondo, Rafael Casanova, Mn. Camil
Rosell y plaza de Pius XII. En la plaza

del Rellotge la Casa de Aragón hará
la tradicional “rompida de la hora”,
y la iglesia de Sant Joan Baptista recibirá a la comitiva.
Este mismo día habrá diversas bendiciones de ramos en las cercanías
de las iglesias, como es el caso de la
que ofrece (11.30) la parroquia de
Sant Josep Oriol, en la plaza del
Olimpo, y la de la iglesia Major
(11.45), coincidiendo con la salida
de la procesión de La Borriquita.
Procesión
El jueves 20 de marzo (22.00) la Cofradía de la Veracruz organiza la
procesión de Jueves Santo, que, saliendo de la iglesia Major, hará el siguiente recorrido: paseo de Mn. Jaume Gordi, calles de Rafael Casanova,
Nàpols, Beethoven, Sicília, Rafael
Casanova, Mn. Camil Rossell y plaza
de Pius XII. Acompañarán en la procesión la Banda de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, de Badía del Vallés,
la Banda de la Colonia Egabrense, la
Banda de Can Ros y la Banda de Música Popular Salsense.
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El Centre de Control i Telecomandament de les
Escales i Rampes Mecàniques se pone en marcha

L’Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet
(ACI) promociona la segona edició
del concurs de fotografia digital patrocinat per Autogestión Informàtica. La intenció d’aquest certamen és
potenciar i donar a conèixer racons
de la ciutat que poden ser considerats d’interès turístic. Els premis es
faran públics durant la propera mostra d’Expocoloma. Les imatges cal
enviar-les a ag@autogestioninformatica.com de l’1 d’abril al 20 de setembre.

E l Ayuntamiento ha puesto en
marcha el Centre de Control i Telecomandament de les Escales i Rampes Mecàniques de la ciudad, pionero a nivel estatal en alta
tecnología en la vía pública. Desde
este centro telemático se velará por
el buen funcionamiento del parque
de unidades mecánicas de Santa
Coloma y en los próximos meses se
convertirá en el centro de videovigilancia de las unidades instaladas
también en otros municipios de Catalunya.
La nueva instalación está conectada, mediante una red de 2.000 metros de fibra óptica y antenas WIMAX que acaba de instalar el
Ayuntamiento, a las cámaras de videovigilancia que hay en las 14 unidades mecánicas. El objetivo de este
equipamiento de alta tecnología es
detectar y solucionar al momento,
desde el mismo centro, las posibles
incidencias, y realizar el mantenimiento a distancia de todas las unidades mecánicas de la ciudad.
Este nuevo centro funcionará los
365 días del año, durante 16 horas
diarias —el horario de funciona-

L

Ampliado el horario
de expedición de DNI
y pasaportes
El pasado mes de noviembre entró en vigor el nuevo horario de
atención al público de la Unidad
de Documentación de Españoles
y Extranjeros de Santa Coloma de
Gramenet. Se trata de un servicio
ubicado en la calle de Irlanda, 67,
que depende de la Comisaría de
Sant Adrià de Besòs. La unidad
abre de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 para la expedición de DNI,
pasaportes y tarjetas de residencia y de 16.00 a 18.30 únicamente para la expedición de DNI.

Avui se celebra
la XX Cursa
d'Ensenyament

El alcalde, Bartomeu Muñoz, ante las pantallas informativas del nuevo centro.

miento de escaleras y rampas mecánicas— y estará conectado con la
Policía Local, que recibirá imágenes
al momento con el objetivo de velar
por la seguridad de los peatones.
Cuando finalicen las actuaciones
del Plan Municipal para la Mejora
de la Movilidad de los Peatones, en
el año 2009, Santa Coloma dispondrá de una cincuentena de puntos
con unidades mecánicas, que su-

Les Jornades de la Dona
entren en la recta final
es Jornades de la Dona entren
en la seva recta final. Aquests són
els actes programats:
15 de març (18. 00) Centre Cívic del
Riu. Taula rodona: “Viatge a la Xina”.
Experiència viscuda per les dones

Convocat el Concurs
de Fotografia Santa
Coloma turística

del Grup Yoga Kundalini, entitat organitzadora. Després hi haurà una
exhibició de ball de tai-txi amb ventall i espasa.
25 de març (18.00). Sala d’actes de
Can Sisteré. Conferència: “La nostra
família, una família més”, a càrrec
d’Elisabet i Dolors (Associació de Famílies Lesbianes i Gais). Organització: ACORD
26 de març (19.30). Sala d’actes de
Can Sisteré. Homenatge a les mares
de la Plaça de Maig, a càrrec de Carlota Ayud. Organització: Casal d’Amistat amb Cuba.
27 de març (18.00). Sala d’actes
del Museu Torre Balldovina. Conferència: “Assessorament jurídic a la
dona”, a càrrec d’Assessoria Jurídica Salvat. Organització: Coordinadora d’Associacions de Dones.
28 de març (20.00). Carrer de Sant
Josep, 30-32. Xerradacol•loqui: “Los
sitios de Zaragoza y sus heroínas”, a
càrrec dels professors d’història
Santiago Mallen i Asunción Biel. Organització: Casa de Aragón.

ponen más de dos kilómetros de
nuevos recorridos y que la convertirán en la ciudad media con más
unidades mecánicas del Estado español. Este Plan ya ha conseguido
mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos, sobre todo de
aquellas personas que viven y se
desplazan por calles con fuertes
pendientes de los barrios con una
orografía más complicada.

L'IES Les Vinyes, amb la col•laboració de l'Institut Municipal d'Esports,
celebra avui, 14 de març, la XX Cursa d'Ensenyament de Santa Coloma
a les pistes d'atletisme Antoni Amorós (c/Prat de la Riba, s/n). Hi participen alumnes i professors dels diferents instituts i escoles de la ciutat,
en un nombre aproximat de 1.000
atletes. Hi ha set proves programades. La primera sortirà a les 10.15, i
la resta cada mitja hora.

BREUS
Campus esportius d'estiu
L'Institut Municipal d'Esports (IME) ha obert la convocatòria pública per a la
presentació de sol•licituds als campus esportius d'estiu d'enguany. Les entitats esportives interessades a organitzar aquesta activitat podran recollir la
documentació a partir del 25 de març i hauran de lliurar-la emplenada, abans
del 18 d'abril, a les oficines de l'IME (c. Rafael Casanova, 85-89) de dilluns a
divendres de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 (tel. 93 385 33 22).

Voluntariat per la Llengua
Comença la desena edició del Voluntariat per la Llengua amb l'objectiu de
promoure el català. Qui parli habitualment català i vulgui dedicar una hora a
la setmana a conversar amb una persona que l'està aprenent, pot trucar al
CNL L'Heura, telèfon 93 385 14 61, enviar un correu electrònic a
vxl.heura@cpnl.cat, o entrar a la pàgina www.vxl.cat.

Nou Estatut dels treballadors autònoms
El 27 de març de 16.00 a 20.00 tindrà lloc a Can Sisteré, el seminari “El nou
Estatut dels treballadors autònoms”, a càrrec d'un ponent del Col•legi d'Economistes de Catalunya. L'acte està organitzat per Grameimpuls i l'Agrupació
dels Comerç i la Indústria. L'objectiu del seminari és informar dels canvis més
importants i del mateix estatut. Aquest seminari s'emmarca en el projecte INDRA cofinançat per la Diputació de Barcelona i Grameimpuls, SA.

El día 23 no habrá baile de la tercera edad
El baile de la tercera edad que cada domingo se celebra en el pabellón de
Can Sisteré no tendrá lugar el próximo 23 de marzo a causa de las vacaciones de Semana Santa.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Taller de còmic

El 3 d'abril (18.00), la Biblioteca
Can Peixauet farà un taller de còmic
a càrrec de l'escola Joso. És gratuït i
explora el còmic i la tècnica manga.
Es treballaran aspectes com el disseny dels personatges, protagonistes i antagonistes, la confecció del
guió, les pàgines i la composició, així com els símbols i les onomatopeies pròpies del manga, els seus
estils i les sèries de televisió. Les
places són limitades.
Telèfon: 93 466 52 70.

L’Hora del Conte
El 19 de març (18.00), Maribel Orduna narrarà el conte Newton i a
continuació hi haurà un taller de
manualitats.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet, avinguda de la Generalitat, 98-100.

Concerts
Avui, 14 de març (18.00), tindrà lloc
a l’Auditori el Concert de Primavera
de l’Escola Municipal de Música
Can Roig i Torres. Més tard (21.45),
i dins del Concerts de Cicle, hi haurà
l’espectacle “Paraules al vent”. Àngels Busquets (mezzosoprano) i
Àngel Soler (piano) interpretaran
obres de C. Taltabull, M. Blancafort,
X. Montsalvatge, J. Homs, E. Toldrà,
M. García Morante i C. M. Eroles.
Lloc: carrer de Rafael Casanova, 5.

Farmàcies
Divendres 14
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. C. Rossell, 40
Dissabte 15
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Diumenge 16
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dilluns 17
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dimarts 18
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de
Catalunya, 33
Dimecres 19
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dijous 20
•D
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
Divendres 21
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dissabte 22
•D
Av. dels Banús, 34 / Av. de Francesc
Macià, 29
Diumenge 23
•D
Mn. Camil Rosell, 40 / Sant Joaquim, 44-46
Dilluns 24
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dimarts 25
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dimecres 26
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dijous 27
•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.

Temporada Musical: ‘El cant de la
terra’, de Mahler, avui a l’Auditori

C

ontinua la programació de la
Temporada Musical de l’Auditori
Can Roig i Torres, per la qual ja
han passat Ismael Serrano i La Locomotora Negra. Aquest dissabte,
15 de març (21.00), tindrem l’oportunitat de gaudir amb una altra
de les obres cabdals del repertori
musical del segle XX. En aquesta
ocasió i sota la batuta del mestre
Josep Caballé-Domènech i la inter-

Museu de la Xocolata
El Centre Excursionista Puigcastellar
organitza una visita guiada al Museu de la Xocolata el matí del diumenge 30 de març, conjuntament
amb una passejada pel barri de la
Ribera en què es visitaran els edificis i monuments més emblemàtics.
Inscripcions: de dilluns a dijous de
19.00 a 21.00, al carrer de Sant Josep, 20 (tel. 93 385 99 41).

venció de Cristina Faus i Xavier
Moreno en les importants parts
vocals es presenta El Cant de la
Terra, de Gustav Mahler, en la versió per a ensemble d'Arnold
Schonberg i Rainer Riehn. L’espectacle començarà amb l'Andante
per a viola solista i 13 instruments
del compositor resident a Viena,
Òscar Briche. El preu de les localitats és de 15 euros.

‘Nuestros apellidos’
Hasta el próximo 31 de marzo se
podrá ver en el Museu Torre Balldovina la exposición “Nuestros apellidos”, que organiza la Casa de Aragón Virgen del Pilar. El objetivo es
dar a conocer al público el origen,
significado y heráldicas de gran
parte de los apellidos de los socios
del centro.
Lugar: plaza de Pau Casals, s/n.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2008, va acordar aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla especial del parc dels Pins d'aquesta ciutat.
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article 83.4 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, per tal que en un termini D'UN MES comptat des del
dia següent al de l'última publicació obligatòria, hom pugui presentar les al•legacions que
estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet d'Acció Territorial (plaça d’en J. Manent, núm. 1,
planta baixa, 08921, Santa Coloma de Gramenet) per a la seva consulta i informació que preveu l'article 23 del Reglament de la llei d'urbanisme.

Anunci
La Junta de Govern de data 11 de març d'enguany ha aprovat les bases específiques per concurs públic de la convocatòria per a la selecció de enginyer tècnic industrial.
Les bases es podran recollir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament,
de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 hores, i divendres de 8.30 a 14.30 hores, així mateix, estaran
exposades al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació.
Per prendre part en l'esmentat concurs públic es podran presentar les sol•licituds dins del termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al DOGC.

Criteris per
participar en el
Cortocircuit 2008
1. Poden participar en el circuit de música
independent CORTOCIRCUIT tots els grups
que tinguin un mínim de 2 dels seus membres residents habituals a la ciutat de Santa
Coloma de Gramenet. En el cas dels duos,
caldrà que un dels seus integrants tingui residència habitual a Santa Coloma de Gramenet, i en el cas dels grups de 8 o més integrants, el mínim de residents habituals a
la ciutat serà de 3.
2. S'admet qualsevol tipus de música. Queden exclosos els estils corresponents a la
música clàssica.
3. El nivell musical del grup ha de ser amateur, no professional, tot excloent-hi els
grups que hagin comercialitzat algun enregistrament. Els grups hauran de garantir un
repertori propi o tradicional amb arranjaments musicals del grup, d'almenys 45 minuts de durada. No poden participar els
grups que hagin estat seleccionats per a
anteriors edicions del circuit.
4. Els grups interessats hauran de presentar
al Centre de Creació Musical Molinet (Avda.
Mossèn Pons i Rabadà, s/n. Parc del Molinet
Tel. 93 466 54 49 info@centremolinet.com)
una maqueta amb almenys tres dels temes
més representatius del seu repertori; un
dossier amb les dades generals del grup
(nom del grup, dades dels integrants amb
telèfons i currículum del grup); i almenys
una fotografia del grup que pugui ser publicada a mitjans de comunicació. El període
de presentació s'estableix des del dilluns 17
de març fins al divendres 25 d'abril de 2008,
ambdós inclosos.
5. La Comissió d'Organització de CORTOCIRCUIT, integrada per representants del
Servei de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, el Centre de Creació Musical Molinet,
representants de la premsa i especialistes
en el món de la música, seleccionarà cinc
grups d'entre tots els que es presentin en la
forma i termini establerts. Aquesta selecció
es farà segons criteris de qualitat, de capacitat d'innovació i d'heterogeneïtat d'estils.
6. Es realitzarà un concert en conjunt amb
tots els grups, excepte en cas de suspensió
per causes meteorològiques, absència d'integrants del grup o causes alienes a l'organització. Al concert es facilitarà als grups el
servei complert de sonorització, sopar i càtering.
7. S'editaran 600 exemplars d'un CD promocional gravat en estudi que inclourà dos
temes per grup.
La presentació d'aquest CD es farà en un
concert conjunt dels cinc grups participants
en el marc de la programació de la Festa
Major d'Estiu. Aquest CD es difondrà també
entre bars musicals de la ciutat, mitjans de
comunicació especialitzats i discogràfiques.
8. Qualsevol tema no contemplat en
aquests criteris serà resolt per l'organització segons el seu criteri. L’organització es
reserva el dret de modificar la llista de
grups participants, si s'incideix negativament en el desenvolupament general de
CORTOCIRCUIT. Es tindrà en compte el compromís, la serietat i puntualitat dels grups
per al bon funcionament dels concerts.
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