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ASIA, EN BICICLETA
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Santa Coloma celebra
el Día de la Tierra con
un llamamiento al ahorro
en el consumo de agua

unas
3 Construidas
escaleras que

conectan el barrio del
Raval y el Esperit Sant

El año pasado recorrió Australia en bicicleta, y este
año el colomense Iván Faure (1978) hará lo propio en
Asia. Partirá el 25 de mayo desde Barcelona en avión
hasta Nueva Deli (India), y una vez allí recorrerá el Tibet, la región del Cachemira y el Himalaya hasta Katmandú. La ruta proseguirá a través de Tailandia,
Camboya, Laos,
China y Japón.
Todo ello se
puede seguir a
través de su página
web
(www.ivanfaure.com).

Els mercats i les biblioteques s’impliquen a fons en la festa del llibre i la rosa

La plaça de la Vila acollirà una diada de
Sant Jordi plena de novetats editorials
La tradicional Fira del Llibre de la plaça de la
Vila serà el principal punt de referència de la
diada de Sant Jordi el proper 23 d’abril. Però
juntament amb les parades que munten els
llibreters de la ciutat, la festa comptarà amb
altres activitats culturals. Sardanes, lectures
de contes, trabucaires i intercanvi d’obres literàries són algunes de les possibilitats que
ofereix la gran festa del llibre i la rosa.
La diada de Sant Jordi forma part de la Primavera Literària, un ambiciós programa municipal de foment
de la lectura que s’anirà desenvolupant les properes
setmanes. La festa començarà de bon matí amb la
instal•lació dels estands dels llibreters a la plaça de la
Vila, on seran tota la jornada. Enguany, les parades
estaran també als tres mercats municipals –Singuerlín, Sagarra i Fondo—, els quals, amb la col•laboració de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç,
oferiran una rosa i un llibre als clients més fidels.
Les biblioteques Singuerlín i Can Peixauet munten
unes paradetes de llibres gratuïts. En el primer cas
serà al mercat el dia 23, i pel que fa a Can Peixauet la
parada funcionarà al mateix centre fins al 30 d’abril.
Les biblioteques seran altres centres d’interès durant la diada. A Can Peixauet, per exemple, hi ha
una microexposició sobre llibres de Sant Jordi,
obra de Diego Arroyo, que es podrà visitar fins al
5 de maig. A més, al voltant de les tres biblioteques s’alliberaran unes 600 obres (bookcrossing)

presentació del Conte dels gegants de Santa Coloma, escrit per la Colla de Gegants i Capgrossos de la
nostra ciutat i el Casal del Mestre i il•lustrat pels alumnes dels centres públics colomencs.
A la tarda (17.00) tindrà lloc a Can Sisteré el IV Recital Poètic, que organitza la Coordinadora de Jubilats
i Pensionistes amb la col•laboració del grup teatral
Lauta. Una audició de sardanes amb la cobla Premià
(19.00, plaça de la Vila), organitzada pel Patronat
pro Aplec, i una cercavila dels trabucaires (21.00,
plaça de la Vila) posaran punt i final a la jornada.
Novetats literàries

en una invitació col•lectiva a la lectura.
A les 11 del matí, a la plaça de la Vila, tindrà lloc la

Últimament diversos autors colomencs han publicat
les seves obres que estaran a disposició del públic
durant la diada de Sant Jordi. Algunes d’aquestes
novetats són les següents: Santa Coloma, la riba esquerra, de Josep M. Corral (L’Esguard); El carnaval
de los hombres grises, de Pedro Luis Cano (Paralelo Sur); Sexo joven, de Francisca Molero (Marge Books); Temps de ciutat i arbres, de Josep Ramon Aragó (La Garúa); L’esperança d’una església pobra i
evangèlica. Santa Coloma de Gramenet 1965-1980,
de Jaume P. Sayrach (Fòrum Grama), i Rosa sobre
negre, d’Albert Ferrarons (La Busca Edicions). A
aquestes obres s’han d’afegir les dels triomfadors
del III Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere, totes dues editades per La Garúa: Metis, de Mireia Mur, i Las naves que la ausencia nombra, de Luis
Manuel Pérez Boitel.

Demà 19 d’abril és el Dia del Municipi
Demà dissabte es compleixen 29 anys de les primeres eleccions municipals
al nostre país i, per tant, de la recuperació de la democràcia als ajuntaments.
Donada la transcendència històrica d’aquesta data, l’any 2006 el Govern de
la Generalitat va acordar declarar el 19 d’abril com a Dia del Municipi.
Enguany, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, com a representants del conjunt d’ajuntaments ca-

talans, han volgut remarcar, amb motiu del 19 d’abril, la voluntat dels ajuntaments d’ampliar les responsabilitats com a administració més propera a la
ciutadania. Així mateix, han renovat la predisposició ferma de continuar treballant per tal de poder fer realitat l’acció conjunta de totes les administracions en les polítiques públiques per a la millora de la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

ACTUALITAT
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Acte de cloenda
del pubillatge
sardanístic colomenc
El 21 d'abril (19.00), a l'Auditori
Can Roig i Torres, tindrà lloc l'acte
oficial de cloenda del programa
Santa Coloma Ciutat Pubilla.
Enguany, Santa Coloma ha estat la
ciutat referent del món sardanístic i de
les tradicions. Per això, ha desenvolupat un projecte cultural amb els objectius de popularitzar, redescobrir i
innovar les tradicions des de les seves potencialitats culturals. Durant el
pubillatge s'han fet diverses activitats
(conferències, espectacles, concerts,
tallers, documentals, llibres, ballades,
exposicions, obres d'art i homenatges), i s'han creat espais de trobada i
participació. La ciutat pubilla de 2008
serà Sant Climent de Llobregat.
L'acte de cloenda comptarà amb la
presència de diverses personalitats.
Es projectarà el documental Crònica
del pubillatge, i es presentarà la memòria Papers del pubillatge i el projecte musical Sons de Santa Coloma.
Es tracta d’una iniciativa realitzada
per les entitats de tradicions populars catalanes que recull les músiques i els sons característics d'un
dia de Festa Major a Santa Coloma.

Miquel Grau exposa
a Can Sisteré la mostra
‘Des de dins’
El 24 d'abril (20.00), s'inaugura al
Centre d'Art Contemporani Can Sisteré l'exposició de Miquel Grau “Des de
dins”. Miquel Grau va néixer el 1931 a
Santa Coloma, on viu i desenvolupa el
seu treball creatiu. El 2005 vam gaudir
d’”Art estès”, una exposició retrospectiva de la seva obra. Ara, amb “Des
de dins”, Grau presenta una proposta
intimista, essencial i molt propera a la
poesia. La mostra es podrà visitar fins
a l'1 de juny de dimarts a dissabtes de
17.00 a 21.00 h i dissabtes i diumenges d'11.00 a 13.30 h.

Badén para reducir
la velocidad
Esta semana han finalizado las obras
de creación de un badén para reducir
la velocidad de los vehículos en la calle de Mn. Jacint Verdaguer, frente al
polideportivo Nuevo y el colegio Ferran de Sagarra. La elevación del pavimento, de unos quince centímetros
sobre la vía, mejora la seguridad vial
de peatones y automovilistas. En los
próximos meses se crearán nuevos
badenes en otros puntos de la ciudad.

Cicle de conferències
a l’EOI sobre
cine i immigració

Dia de la Terra: l’Ajuntament
fa una nova crida a favor de
l’estalvi d’aigua a les llars

E

n el marc del Dia de la Terra,
l’Ajuntament, a través del Servei
de Medi Ambient, reactiva la campanya de sensibilització “Estalvia’t
l’aigua”. El dia de Sant Jordi s’instal•larà un estand a la plaça de la
Vila amb consells i materials d’ús
domèstic per disminuir el consum
d’aquest bé tan apreciat i escàs.
Però no és l’única mesura d’estalvi
que l’Ajuntament ha posat en marxa. Per una banda, juntament amb
Aigües Ter Llogregat (ATLL), ha
iniciat l’obra de construcció d’una
canonada d’aigua a la font de San
Roc que s’utilitzarà per al reg del
parc d’Europa i del proper Camp
de Futbol de Can Zam i per a la neteja de carrers, entre altres usos.
D’altra banda, els propers mesos el
consistori dispensarà als colomencs i les colomenques estalviadors per a l’aigua de la cisterna
(amb aquest sistema es podrà es-

talviar diàriament de 8 a 10 litres) i
els farà arribar informació amb
consells per consumir aigua de forma responsable.
Actualment, Santa Coloma, amb un
consum a l'entorn de 100 litres per
habitant i dia, és una de les poblacions de l’àrea metropolitana que
menys aigua potable utilitza.

L'Heura fa un concurs per celebrar
l'Any Internacional de les Llengües

L

'ONU va declarar el 2008 Any Internacional de les Llengües, la qual cosa
ha de servir per promoure la unitat en la diversitat lingüística. L'Assemblea fa
una crida als estats perquè conservin i defensin les llengües del món. L'Heura
se suma a aquest propòsit fent un concurs en què caldrà relacionar dotze maneres de dir “gràcies” amb les seves respectives llengües. S'hi podrà participar
durant tot el dia de Sant Jordi a l’estand del Centre de la plaça de la Vila, i entre les butlletes encertants se sortejarà un lot de llibres. A les19.00 es farà la segona fotografia de participants en el programa del Voluntariat per la Llengua.

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

Euros
91.992,04
31.086,26
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.

L’Escola Oficial d’Idiomes organitza
per a la propera setmana un cicle de
cinema amb el tema comú de la immigració, que serà inaugurat el dilluns 21 d’abril (18.30) amb una
conferència de la diputada al Congrés Esperança Esteve sota el títol
“Els reptes de la immigració a Santa
Coloma”. Posteriorment es projectarà, en català, la primera de les quatre pel•lícules previstes, Saïd, amb la
presència del director Llorenç Soler.
Dimarts, 22 d’abril (19.00), el Departament d’Alemany ofereix la
pel•lícula Gegen die Wand, de Fatih
Atkin, que serà comentada per Bettina Bremme. El 23 d’abril (19.00),
el Departament d’Anglès projectarà
My beautiful laundrette, de Stephen
Frears. L’escriptor David Hall serà el
conferenciant. Finalment, el 24 d’abril (19.00), el Departament de
Francès ofereix L’esquive, d’Abdellatif Kechiche, que serà comentada
per la periodista Maria Rovira Solà i
l’historiador Agustí García.
Totes les sessions tindran lloc a la
sala d’actes de l’EOI, carrer de Victor Hugo, 54, i seran gratuïtes i
obertes al públic en general.

Exhaurides les entrades
per a la sarsuela ‘Cançó
d'amor i de guerra’
Els dies 18, 19 i 20 d'abril s'estrena
a l’Auditori la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, una producció impulsada per Ciutat Pubilla i l’Auditori i feta per artistes colomencs de
diferents àmbits. La resposta del
públic ha superat les expectatives, i
en data d'avui les entrades estan
exhaurides per a les tres funcions.

Jornada d’Intercanvi
amb Quatre Camins
El 10 d’abril es va celebrar la IV Jornada d’Intercanvi Santa Coloma de
Gramenet amb el Centre Penitenciari de Quatre Camins, promoguda
pel defensor de la ciutadania, la regidoria de Benestar Social i l’associació Aupam. A la trobada hi van
assistir més de 40 interns, acompanyats pels seus familiars, i es van
donar a conèixer els serveis que té
Santa Coloma per facilitar la posterior reinserció dels interns colomencs i es va aprofundir els lligams
de coordinació necessaris per afavorir i facilitar aquest procés.

BREUS

ACTUALITAT
Nuevas escaleras que conectan
el Raval con el Esperit Sant

E

l Ayuntamiento ha construido
unas amplias escaleras que hacen
de límite entre el barrio del Raval y
el Hospital del Esperit Sant. La construcción ha sido de 145 metros de
largo y, con una anchura de 10 a 15
metros, ha permitido abrir una calle
nueva y urbanizar un entorno que
conecta la avenida de la Generalitat
con la calle de Joan Ubach. El objetivo del Ayuntamiento es que las escaleras lleguen hasta la avenida del
Sanatori que será la segunda fase
de las obras. La inversión ha sido de
1,1 millones de euros, financiados
en un 80% por los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y el resto
por el consistorio.
Ésta es una de las diversas actuaciones urbanísticas que el Ayuntamiento está realizando al barrio del

Presentación de los XIV Juegos Florales
El próximo jueves 24 de abril (20.00 ) se presentan en la Biblioteca Central las
bases para concursar en la catorce edición de los Juegos Florales de poesía
que patrocina la empresa PASCSA. En el mismo acto se presentará también el
cuaderno poético A un paisatge que ja no existeix, de Roser Vicente, que resultó ganador en la anterior edición de este certamen, en el apartado de premio al mejor poeta colomense, y que ha sido publicado dentro de la colección L’Inèdit, que edita la Associació Colomenca de Literatura (ACOLITE).

25 aniversario de Airiños da Nosa Galicia
La entidad Airiños da Nosa Galicia celebra este año su vigésimo quinto aniversario. Por este motivo se han programado una serie de actividades que se
realizarán a lo largo de 2008. Así, mañana sábado (12.00) tendrá lugar en
Can Sisteré la presentación de este acontecimiento. Estará presente el artista
gallego David Pintor, autor del logotipo conmemorativo para la ocasión. Entre los acontecimientos programados destaca la Festa Galega en el parque
de Europa (del 1 al 4 de mayo), una conferencia sobre el autor Xosé Ma. Álvarez Blázquez y un homenaje al músico Pucho Boedo en el mes de junio.

Manipulación en la vida cotidiana
Raval, entre las que destaca también la construcción de un edificio
de viviendas de protección oficial
para jóvenes y la prolongación de
la calle de Espriu hasta la avenida
de Mn. Pons i Rabadà.

Abierto el plazo para solicitar
ajudas en el pago del alquiler

E

l 1 de abril se abrió el plazo para solicitar una ayuda de hasta 240 euros
mensuales para las personas que dispongan de un contrato en alquiler y que
no tengan unos ingresos anuales ponderados superiores a 2,5 veces el IPREM.
Para tramitar la solicitud, las personas interesadas tienen que acercarse a la
Oficina Local de Vivienda, avenida de la Generalitat, 112. La convocatoria de
este año estará abierta hasta el 30 de junio. Para más información o para descargarse los formularios es preciso dirigirse a www.gramepark.cat.

Dues dones colomenques guanyen
el concurs ‘Del mercat a la taula’

L

'Ajuntament, l’Oficina de Mercats i Fires de la Diputació de Barcelona i els tres
mercats municipals han posat en marxa el Concurs de Receptes “Del mercat a la
taula”, en el qual s’han elaborat receptes típiques dels municipis amb productes
que es poden trobar en aquests equipaments municipals. Un jurat va seleccionar
sis receptes colomenques, de les quals dues van ser les guanyadores: María Giménez (Mercat del Singuerlín) i Núria Soler (Mercat de Sagarra). Des d'aquesta setmana tothom pot recollir gratuïtament, a les parades dels mercats, un llibre amb
les dues receptes de cada municipi que hagin sortit guanyadores en el concurs.

La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED) organiza un curso
taller bajo el título genérico “La manipulación en la vida cotidiana”, que será
ofrecido en tres sesiones por la psicóloga Maite Xarrié los viernes 18 y 25 de
abril y 2 de mayo (18.00) en el Centre Cívic del Riu, en la calle de Lluís Companys, 9. Más información, en el teléfono 93 386 01 79.

Acaba el curs de sardanes
El proper dissabte 19 d'abril acaba el curset de sardanes que ha promocionat
el grup Amics de la Sardana del Centre Excursionista Puigcastellar.

Setmana intercultural al CEIP Ausiàs Marc
La comunitat educativa del CEIP Ausiàs Marc celebrarà, del 21 al 25 d’abril, la
1a Setmana Intercultural, amb la intenció de transmetre i compartir coneixements d’altres cultures, que cada cop més conviuen amb la cultura catalana, i
afavorir així la cohesió social. El dia 23, l’Associació de Mares i Pares tindrà una
parada de venda de llibres i roses, i a la tarda, els alumnes de l’escola realitzaran una mostra de danses d’arreu del món, oberta a tots els coneguts de l’escola. Per acabar la ballada, es convida a tothom a participar en una sardana.

Concert de pop al Molinet
Avui, 18 d’abril (22.30), tindrà lloc el concert del grup de pop ¡X! al Centre de
Creació Musical Molinet (av. de Mn. Pons i Rabadà, s/n). Entrada gratuïta.

Cursos en Can Mariner
La Asociación de Vecinos de Can Mariner ha programado estos cursos: bailes de salón, cocina, pintura al óleo y guitarra. Por su parte, el Grup de Dones
de Can Mariner también tiene previsto realizar cursos de gimnasia de mantenimiento, manualidades, sevillanas y corte y confección. Más información, en
la calle de Milà i Fontanals, 14-16 (tel. 93 466 32 87).

Excursión de la Casa de Extremadura
La Casa Regional Extremeña organiza una excursión a la Costa Daurada los
días 3 y 4 de mayo. El precio es de 55 €. Inscripciones: en su sede social, calle de Sant Ignasi, 34.

Oferta púb
blica d''ocupació
ó

Anunci

Grameimpuls, SA vol contractar un/a tècnic/a en creació i consolidació d’empreses. Es demana:
—Formació universitària de grau mitjà o superior, preferiblement en ADE, econòmiques, dret,
empresarials o ciències del treball.
—Es valorarà molt positivament l’experiència en desenvolupament econòmic local i en assessorament empresarial.
—Amb capacitat de treball en equip, iniciativa i empatia.
Les tasques a desenvolupar seran la informació, orientació i assessorament sobre aspectes de
creació i consolidació d’empreses. S’ofereix:
—Contracte a jornada completa (35 hores) temporal (per obra o servei).
—Salari aproximat: 16.800 € - 20.000 €
Les persones interessades han de lliurar el currículum i una carta manuscrita abans de les 14.00
del dia 25/04/08 a les oficines de Grameimpuls, SA, c. Rafael Casanova, 40, de Santa Coloma. Horari : de dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 h i de 15.00 a 17.00 h , i divendres de 9.00 a 14.00 h.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 31 de març de 2008, va acordar aprovar
inicialment el Pla Especial de modificació d'alineacions al carrer del Nord d'aquesta ciutat,
que incorpora el conveni urbanístic signat amb data 21 de febrer de 2008 amb el propietari
de dues de les parcel•les afectades dins l'àmbit d'aquest Pla.
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 consultar la documentació, escrita i gràfica que integra l'expedient, obtenir còpies i presentar, si s’escau, les al•legacions que estimi
adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet d'Acció Territorial, a la plaça d’en J. Manent, núm. 1,
planta baixa (els dies laborables de dilluns a divendres en horari de 9 a 13 hores) i a la pàgina
web de l'Ajuntament, www.gramenet.cat, de conformitat amb el que preveu a l'article 23 del
Reglament de la Llei d'urbanisme.
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Aula de la Gent Gran

“Mercè Rodoreda”. 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 23
d’abril (17.30), diada de Sant Jordi.
La ponent serà Marta Vallverdú, llicenciada en filologia catalana.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Baile de la tercera edad
Para celebrar su décimo séptimo
aniversario, la Llar Puig Castellar
celebrará un gran baile el 22 de
abril (16.30).
Lugar: av. del Puig Castellar, 16.

L’Hora del Conte
Dins de la secció L’Hora del Conte, a
la Biblioteca Can Peixauet (av. de la
Generalitat, 98-100) Maite Donés
narrarà Sant Jordi i el drac, el 23
d'abril (18.00), i a continuació hi
haurà un taller de manualitats. A la
Central (jardí de Can Sisteré, s/n), el
dia 24 (18.00), Lapsus Espectacles
oferirà la lectura de La banyera d'Ulisses , contes de la Mediterrània
amb pintura en viu.

Aniversari de l’Ateneu
L’Ateneu celebra el sisè aniversari
amb un seguit d’actes. Avui, 18 d'abril (20.00), Joan Devis, membre del
Centre d'Estudis de la Natura del
Barcelonès Nord, farà una xerrada
sobre el tema “Disseny intel•ligent
versus evolució”. L'endemà, dissabte (21.30), hi haurà el sopar d'aniversari i l’espectacle autogestionat Estrella per una nit. Per últim, el
diumenge 20 d'abril, als jardins de
Can Sisteré, d'11.00 a 13.00, es faran tallers infantils i un torneig d'es-

Farmàcies
Divendres 18
•D
Passatge d’en Caralt, 22 / Perú, 28
Dissabte 19
•D
Av. dels Banús, 34 / Sant Carles, 42
Diumenge 20
•D
Florència, 45 / Av. de la Generalitat,
131
Dilluns 21
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dimarts 22
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Dimecres 23
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dijous 24
•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.

Concentración de karatekas
contra la violencia de género

E

l 20 de abril (12.00), unos mil
karatekas, hombres y mujeres de
una veintena de clubes de kárate
kyokushin de Catalunya se concentrarán en el parc fluvial del Besòs, entre los puentes de Santa Coloma y de
Can Zam, bajo el lema “Mil golpes
contra el golpe. El kárate kyokushin
dice NO a la violencia de género”.
La actividad ha sido impulsada por la
Agrupación de Clubes de Kárate
Kyokushin Catalunya, con el soporte
de la Federació Catalana de Kárate y
del Ayuntamiento de nuestra ciudad.
El peso de la organización recae en el
Club Satori de Santa Coloma.
Esta será la primera vez que se encuentre un grupo tan numeroso de
karatekas para gritar y unir esfuer-

cacs, i a les 13.00, música i el IV
Concurs de Tapes.
Informació: Ateneu Popular Julia Romera, c. Santa Rosa, 18.

Visites a València
Els dies 21 i 28 d’abril i 5 de maig,
l’Àrea Cultural Oriol organitza visites culturals a la ciutat de València.
Dirigides per Asunción Toscano, a
cadascuna d’aquestes excursions hi
haurà una conferència explicativa
sobre temes relacionats amb la mobilitat. El preu de l’autocar a cada
sortida és de 15 euros.

Anuncis
Del 21 d'abril al 25 d'abril d'enguany,
ambdós inclosos, es podran presentar instàncies per prendre part en el concurs públic següent:
La selecció de 3 analistes programadors,
amb caràcter temporal, a càrrec de la subvenció atorgada pel Ministeri d'Indústria
per tal de desenvolupar el Projecte "Santa
Coloma de Gramenet, ciutat digital".
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.


zos en la lucha contra la violencia de
género. Con esto el kárate kyokushin
aporta su grano de arena, y espera
colaborar en la sensibilización de la
sociedad sobre ese grave problema.

Informació i reserves: carrer Nou, 4.
Telèfon: 93 385 30 05.

Conferència
El 24 d'abril (20.00) tindrà lloc la
conferència “Diversitat cultural i migracions”, organitzada per la fundació privada Integramenet. En el
decurs d’aquest acte es presentaran dos documents de sensibilització escrits per membres de l’esmentada entitat sobre diversitat cultural
i identitat i migracions i educació.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet, avinguda de la Generalitat, 98-100.

Del 21 d'abril al 30 d'abril d'enguany,
ambdós inclosos, es podran presentar instàncies per prendre part en el concurs públic següent:
La selecció de 2 tècnics en intervenció socioeductiva i mediació, amb caràcter temporal, a càrrec de la subvenció atorgada
pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials per tal de desenvolupar el Projecte de
promoció de la convivència i el civisme en
blocs de veïns i comunitats de propietaris
dins del Programa de mediació del Servei
de la Participació i la Ciutadania.
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.


La Junta de Govern de data 15 d'abril
d'enguany ha aprovat les bases específiques per a concurs públic de la convocatòria següent:
La selecció temporal de 3 oficials de 1a.
(ram de paleta) en règim laboral a temps
parcial, amb contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació parcial de 3 oficials de la Brigada Municipal d'Obres.
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.

Visita guiada al Molí d'en Ribé

El

20
d'abril
(12.00), el Museu farà
una visita guiada gratuïta a les restes arqueològiques del Molí
d'en Ribé, molí fariner
de la baixa edat mitjana
emplaçat al costat mateix del Museu i excavat
parcialment els anys
1983 i 1989.
A principi d'aquest any
es van reiniciar les excavacions arran de la construcció d'un aparcament
subterrani als jardins de la Torre Balldovina. Aquesta intervenció ha posat
al descobert la bassa i les canalitzacions que baixaven l'aigua del nivell de
la bassa al de la turbina del molí, és a dir, s'ha excavat la part del Molí d'en
Ribé que faltava per tenir el complex descobert en la seva totalitat.
Per entendre millor el seu funcionament, es farà també una visita a l'exposició del Museu, on s'explica el paper i la importància del Molí dintre de la
Santa Coloma medieval i moderna.

Intercanvi de llibres
El dia 23 d´abril, el nou Centre Cívic
del Riu (c. Lluís Companys, 9) farà
una jornada d´intercanvi de llibres.
Porteu els vostres llibres que ja heu
llegit i emporteu-vos-en uns altres
per descobrir totalment gratuïts.
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