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Diumenge 18 de maig,
sisena bicicletada
popular per la llera
recuperada del riu Besòs

dies 17 i 18 de
3 Els
maig, Festa ibera

al poblat ibèric
Puig Castellar

Entre el 19 de maig i el 3 de
juliol, de dilluns a dijous, entre les 21.00 h i les 01.00 hores hi haurà oberta una sala
d'estudi nocturna, amb servei de connexió a internet,
al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar, dirigida a tots els estudiants que
hagin de preparar el seus exàmens.
Abans de les proves d'accés a la universitat
(PPAU) la sala també obrirà per a tots aquells que
necessitin fer el darrer repàs als seus apunts. Consulteu l'horari al web municipal gramenet.cat

Aprobado de forma inicial el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de la ciudad

Santa Coloma refuerza su patrimonio
El Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial
el Pla Especial de Protecció del Patrimoni cuyo
objetivo principal es identificar, clasificar y
proteger todos aquellos edificios y elementos
urbanos que se consideran de interés cultural,
arquitectónico, histórico y artístico. Ello ha supuesto la incorporación al catálogo patrimonial de nueve nuevos elementos, que configuran un recorrido por la historia de la ciudad
desde el siglo XIV hasta el siglo XX.
El actual plan sustituye al aprobado hace más
de 20 años que, en algunos de sus aspectos, se
ha demostrado desfasado. Las nuevas incorporaciones ofrecen la posibilidad de conocer
rincones locales especialmente atractivos. Realizamos a continuación un breve paseo por
cada una de ellas.
Molí d'en Ribé (s. XIV). Molino de harina en uso
desde el siglo XIV hasta inicios del siglo XX y que
recibe su nombre de una de las familias propietarias. El Ayuntamiento está trabajando en su recuperación arqueológica y en su museización. El objetivo es que forme parte del nuevo Centre Integral
del Patrimoni de Santa Coloma, junto con la Torre
Balldovina y el Archivo Histórico de la ciudad.
Antiguos lavaderos (s. XVII-X
XVIII). Situados en la
plaça de Montserrat Roig, se utilizaron como lavaderos públicos hasta los años sesenta. Derribados
en 1972, el Ayuntamiento los recuperó y forman
parte de la memoria de la ciudad presidiendo la
plaza, totalmente remodelada en el año 2006.
Masía del carrer Nou, 6 (s. XVIII). Masía rural situada en el núcleo antiguo de la ciudad y una muestra
típica de la arquitectura rural catalana del dieciocho. La fachada principal presenta un portal central
en arco de medio punto. La masía es en la actualidad la sede del Àrea Cultural Oriol.
Tanatorio de Torribera (1927-1
1936). Forma parte
del conjunto de pabellones de la antigua Clínica
Mental, un recinto de interés arquitectónico y paisajístico.
PÀGINA 2 )

Auditori de Can Roig i Torres (2006)

Masía del carrer Nou, 6 (s. XVIII)

Antiguos lavaderos (s. XVII-XVIII)

Can Xiquet (1947)

Una ciudad sólida, una ciudad con identidad
Santa Coloma son sus personas y es su historia. Nuestro patrimonio define nuestras raíces y es el principal testigo de la evolución de la ciudad a lo largo de los
siglos. Desde el asentamiento íbero del Puig Castellar creado por los layetanos
en el siglo IV antes de Cristo, hasta la ciudad que hoy compartimos, Santa Coloma atesora un legado histórico que hay que conocer y disfrutar y, por lo tanto,
proteger. Hemos realizado ahora nueve incorporaciones al Plan Especial de
Protección del Patrimonio. Se trata de nueve edificios que nos acompañan en un
recorrido desde la Edad Media hasta la actualidad, nueve enclaves que nos dan
identidad y nos distinguen como ciudad y como colectivo. Junto a nuestro patrimonio vivo, el formado por las diversas manifestaciones de la cultura popular que están enraizadas en
Santa Coloma y por la cultura más reciente protagonizada por nuestros jóvenes, el patrimonio histórico nos convierte en una ciudad sólida, una ciudad con identidad.
Bartomeu Muñoz Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

ACTUALITAT
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Aprobado de forma
inicial el Pla Especial
de Protecció del
Patrimoni local
) VIENE DE PORTADA

Casas particulares del Passeig Mossén Jaume Gordi. Se trata de dos edificios que forman parte del paisaje
urbano del emblemático paseo
"noucentista" de Santa Coloma. Situadas en los números 22 y 28 , y
construidas respectivamente en
1923 y 1920-1930, la estructura de
ambas es bastante fiel al diseño original.
Casa Can Collblanch (1925). Edificio
residencial de estilo "noucentista",
formado por planta baja y un piso
con gran terraza en la fachada principal y sobre un porche enmarcado
por pilares que da entrada al edificio.
La casa está rodeada por un amplio
jardín, también catalogado por su
valor paisajístico. Actualmente es la
sede de la Asociación de Vecinos del
Centro.
Can Xiquet (1947). Antigua fábrica
textil representativa de la pequeña
industria que se desarrolló en nuestra ciudad en la primera mitad del
pasado siglo. Su estructura rectangular y la cubierta en dientes de sierra la distinguen como edificio histórico industrial. Desarrolló su
actividad hasta 1993, cuando fue
rehabilitada por el Ayuntamiento. En
la actualidad es la sede de la empresa municipal Grameimpuls.
Auditori de Can Roig i Torres (2006).
Edificio de arquitectura singular y de
reciente construcción, incorporado
al propio edificio de Can Roig i Torres, actualmente sede de la Escola
Municipal de Música. El conjunto y
los espacios exteriores conforman
uno de los espacios más atractivos
del núcleo de Santa Coloma.

Cambio en las delegaciones
de la Junta de Govern Local
E l pasado 8 de mayo el alcalde, El alcalde ha incorporado a la Junta
Bartomeu Muñoz, emitió un decreto
por el que han sido modificadas algunas atribuciones de la Junta de
Govern Local y de nombramiento
de tenientes de alcalde. Esta resolución del alcalde se basa en el reciente nombramiento del hasta
ahora tercer teniente de alcalde,
Antoni Fogué, como presidente de
la Diputació de Barcelona, cuya alta
responsabilidad en la corporación
provincial obliga a substituirle en su
cargo del Ayuntamiento. Naturalmente, Antoni Fogué continuará
formando parte, como concejal, del
Consistorio de Santa Coloma de
Gramenet.

de Govern a la concejal ponente adjunta de Joventut, Cooperació i Solidaritat, Núria Parlón, como novena
teniente alcalde y ha realizado un
movimiento al alza en la designación
de la numeración de las tenencias de
alcaldía ya existentes, por lo que la
Junta de Govern Local queda ahora
formada por las siguientes personas:
presidente, Bartomeu Muñoz; Joan
Carles Mas, primer teniente alcalde;
Carmen Moraira, segunda; Manuel
Dobarco, tercero; Antonio Carmona,
cuarto; Vicente Sánchez, quinto;
Montserrat Olivés, sexta; Dolça García, séptima, y Raúl Moreno, octavo,
y Núria Parlón, novena.

L'entorn del mercat de Sagarra,
escenari de la Festa del Comerç Just

L

Demà 17 de maig se celebrarà
la Festa del Comerç Just, que enguany tindrà com a escenari d'excepció l'entorn del Mercat de Sagarra i la col·laboració i implicació de
l'entitat Centre Comerç i els paradistes del mercat municipal. Hi haurà
una degustació d'embotits ecològics de 10.00 a 14.00, una xocolatada i es podran visitar les parades
amb productes basats en aquesta fi-

losofia, a càrrec d'entitats com la
Cooperativa El Cabàs, l'associació
Huayna Cooperació, el Casal d'Amistat amb Cuba i l'Amics del Poble
Sahrauí. Al voltant del mercat també
hi haurà l'animació teatral del grup
colomenc Denominació d'Origen.
Aquesta és una activitat anual organitzada per l'Ajuntament i entitats de
la ciutat, amb l'objectiu d’un consum
més responsable.

Celebración en la calle de les Aguileres
El próximo día 22, habrá tarde lúdica en la calle de les Aguileres, para celebrar
la nueva imagen de esta vía tras la reciente reforma urbanística. A las 18 horas,
animación con una charanga de músicos y malabaristas. La reforma ha afectado al tramo comprendido entre las calles de Singuerlín y Anselm de Riu, siguiendo las mismas directrices que se aplicaron en la remodelación del tramo
restante, en una primera fase. Se prioriza al peatón con la ampliación de aceras
y la renovación del mobiliario urbano. Y se ha pavimentado y renovado el alcaltarillado, entre otras mejoras. Se espera que el alcalde, Bartomeu Muñoz,
acompañe a los vecinos en esta celebración.

Sisena bicicletada
popular per
la llera recuperada
del riu Besos

Dones per la Pau
i el Desarmament

La Diputació organitza per a
aquest diumenge, 18 de maig, la
sisena bicicletada popular per la
llera recuperada del riu Besòs. Té
un recorregut d'uns 24 km entre
Granollers i Sant Adrià de Besòs.
La participació és oberta a tothom. Els participants podran iniciar la cursa des de la sortida, o bé
incorporar-s'hi en els punts de
trobada habilitats a Montornès
del Vallès, Montcada i Reixac i
Santa Coloma de Gramenet (accés Can Zam nord).

Santa Coloma s'afegeix, per primer
cop a la celebració, el 24, del Dia Internacional de les Dones per la Pau i
el Desarmament, amb la conferència
Les dones agents de pau, que el dijous 22 de maig (18.30) oferirà a la
sala d'actes del Museu Torre Balldovina la psicòloga M. Dolors Renau, expresidenta de la Internacional Socialista de les Dones i exdiputada al
Congrés. La conferència està organitzada per les regidories de Dona, Salut
i Consum i Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament.

La XII Diada de
l'Ensenyament,
diumenge a la
plaça de la Vila
La plaça de la
Vila serà escenari el diumenge 18 de
maig de la XII
Diada
de
l'Ensenyament Públic.
L'objectiu és
que la jornada serveixi de
punt de trobada de totes les persones vinculades als centres d'educació de Santa Coloma, tant de les famílies o l’alumnat com del
professorat.
A part dels diferents estands de centres educatius i d'entitats de la ciutat,
es podrà gaudir de diverses actuacions dels alumnes al pati del Centre
de Recursos Juvenils Mas Fonollar
(de 10.00 a 13.30). També, a Can
Sisteré, hi haurà actuacions musicals
des de les 11.00 fins a les 13.30.
La Diada de l'Ensenyament es una
activitat organitzada pel Casal del
Mestre i l'Ajuntament amb el suport
de la Diputació i la Generalitat.

Horaris 08-0
09 a les
instal·lacions esportives
La documentació es pot recollir a
partir del dia 19 de maig, i s'haurà
de tornar degudament emplenada,
abans del dia 30 de maig a les oficines de l'Institut Municipal d’Esports (IME). S'ha de tenir en compte que aquest termini no és
prorrogable.
Per a qualsevol dubte, haureu de
posar-vos en contacte amb l'IME, al
carrer de Rafael Casanova, 85-89,
telèfon 93 385 33 22.

ANUNC
CIS
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 8 de maig de 2008, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del PGM a l'entorn de l'Hospital de l'Esperit Sant, 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 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 departament d'Informació Urbanística i Cadastre a
la plaça d’en Joan 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 l'article 23 del
Reglament de la Llei d'urbanisme.
••••
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 8 de maig de 2008, va acordar aprovar inicialment el Pla
especial de protecció del patrimoni de Santa Coloma de Gramenet (PEPPSC), 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 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 Departament d'informació urbanística i Cadastre a la plaça d’en Joan 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
l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

ACTUALITAT
La Festa Ibera
d’aquest cap de
setmana recrearà
la vida dels primers
pobladors del
Puig Castellar
Un any més se celebra la Festa Ibera
al poblat ibèric Puig Castellar. Serà
els dies 17 i 18 de maig, i s’adreça a
tothom, grans i petits, des de les 10
del matí fins a les 7 de la tarda. Al
llarg del cap de setmana hi haurà un
servei de transport públic per accedir al poblat des del Mirador dels
Ibers del parc Sandino (parada bus
800 del carrer de Còrdova).
Al peu del poblat s'instal•len un seguit de tallers ambientats que transporten el visitant al moment de màxim esplendor del Puig Castellar.
D'aquesta manera, submergits en
una recreació del passat de 2.500
anys d'antiguitat, es reviu la vida
quotidiana dels ibers i es coneix
aquesta cultura que es desenvolupà entre els segles VI i I aC a tot el litoral mediterrani.
La celebració de la Festa es va iniciar
l'any 1998 i s'emmarca dintre del
projecte d'actuació al Puig Castellar
que va iniciar l'any 1997 l'Ajuntament amb la finalitat de garantir la
conservació i la dinamització del jaciment fent-lo més accessible i entenedor per a tothom.
Per a més informació, us podeu
adreçar al Museu, plaça de Pau Casals s/n, tel. 93 385 71 42. I al web
municipal, gramenet.cat

Más escaleras mecánicas
para Singuerlín y Les Oliveres

Escaleras mecánicas de la calle de Angel Prats

E

l Ayuntamiento ha iniciado las
obras para la instalación de tres
nuevas escaleras mecánicas en el
barrio de Singuerlín, en el tramo
que comunica la calle de Sants con
la calle de Montseny, y que supondrán una continuación de la escalera mecánica que ya funciona en la
calle de Ángel Prats.
Las obras durarán unos nueve meses e incluyen la renovación del pavimento, el alumbrado, el mobiliario urbano y la creación de una
nueva red de riego para la zona
ajardinada, entre otros aspectos.
Estas actuaciones están incluidas
en la ampliación del Plan de Mejora
de Movilidad y Accesibilidad de peatones que recientemente ha aprobado el Ayuntamiento, donde también se contempla el aumento de
itinerarios de rampas y escaleras
mecánicas en barrios como La Guinardera, Can Franquesa, Santa Rosa y el Raval.
En el mismo sentido, la próxima se-

Casals infantils
d’estiu 2008
Inscripcions fins al 31 de maig.
Tota la informació,
al web municipal:

Talat un arbre
per risc de caiguda
El passat dia 12 de maig, després
d'unes jornades de precipitacions i
vent fort, es va rebre una notificació
de la Policia Local i dels Bombers sobre l'estat de perillositat d’un arbre
(de l'espècie Populus nigra) situat a
l'alçada del número 20 del carrer de
Sant Carles.
A causa del risc imminent que suposava per als vianants el possible
trencament d'un dels troncs i el consegüent risc de caiguda, el dia 13 es
va procedir a la seva tala.
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Concerts i monòlegs
al Centre Cívic Riu
Dins del cicle de Concerts i Monòlegs de Prop, que organitza el nou
Centre Cívic del Riu, avui divendres,
dia 16 (22.00) actuarà el cantautor
Cesc Vila.
La següent actuació, el divendres
23 de maig (22.00), serà la del cantautor Jose Luis Ladera. Us recordem que l'entrada és gratuïta. Lloc:
Centre Cívic del Riu, carrer de Lluís
Companys, 9.

mana se iniciará la primera fase de
las obras para instalar cuatro escaleras mecánicas que conectarán la
calle de Isaac Albéniz con la calle
de Mallorca, en el barrio de Les Oliveres. El Ayuntamiento pide precaución y disculpas a los vecinos
por las posibles molestias que estos
trabajos puedan causar.

Període voluntari de
pagament de l'IBI
El termini de pagament voluntari de
l’Impost sobre béns immobles i el
Recàrrec metropolità sobre el valor
cadastral va començar el 6 de maig
i finalitzarà el 14 de juliol. Amb l'avís, es pot fer el pagament a qualsevol oficina de les següents caixes
d'estalvis: Catalunya, La Caixa,
Laietana, Sabadell, Terrassa, Penedès, Manlleu i Manresa.
Sense l'avís, es pot fer el pagament
a Caixa Catalunya, on es lliurarà un
duplicat. El càrrec en compte dels
rebuts domiciliats es farà el 2 de
juny. Si un cop acabat el termini voluntari no s'han realitzat els pagaments, podran fer-se efectius, amb
el cinc per cent de recàrrec, amb el
mateix avís i a les mateixes entitats,
o bé demanant un duplicat a Caixa
Catalunya, del 15 de juliol al 18
d'agost.
Es recomana fer la domiciliació per
a l'any vinent.

BREUS
Preinscripcions a l’Escola de Música
Fins al 21 de maig, de dilluns a divendres de 18.00 a 20.00, es faran les preinscripcions a l’Escola Municipal de Música, al carrer de Rafael Casanova, 5. Telèfon d’ informació, 93 391 24 51.

Festa de la Primavera
El 23 de maig, el CRIJ Rellotge XXI celebra la Festa de la Primavera a la plaça del
Rellotge. A partir de les 17.30 hi haurà tallers, a les 18.30 una actuació infantil
amb el grup d'animació La Granota i el seu espectacle Xubi-Dubi, i a partir de
les 21.00, una sessió de hip hop amb Inkulto, batalles i mostra de breakdance.
Aquesta és una activitat gratuïta.

Contes de viatges i viatgers
Durant aquest mes de maig, a la Biblioteca Singuerlín, es narren contes de viatges i viatgers. El dimarts 20 a les 18.30, la Ivana Ares contarà Los viajes del
abuelo. Lloc: avinguda de Francesc Macià, 132.

Acollida d'infants sahrauís
L'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS-Santa Coloma de
Gramenet), amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, organitza, per divuitè any consecutiu, el programa vacances en pau a la nostra
ciutat, el qual suposa l'acollida, durant els mesos de juliol i agost, de nens i nenes procedents dels camps de refugiats sahrauís. Les famílies colomenques
que estiguin interessades a acollir un infant i vulguin col·laborar amb aquest
projecte solidari, han d'informar-se a través dels telèfons següents, abans del
dia 20 de maig: 93 468 02 15 o 676 779 001.

Día de "As letras Galegas 2008"
Con motivo de la celebración del día de As Letras Galegas 2008, el CCS Airiños
da Nosa Galicia, ha organizado una conferencia sobre el escritor Xoxé M. Álvarez Blázquez, al que la Academia Galega de las Letras dedica este evento
anual. La conferencia correrá a cargo del escritor, periodista y dibujante Siro
López. La conferencia se celebra el sábado 17 de mayo (19.00 horas) en el Centre d’Art Contemporani Can Sisteré.
El acto se enmarca en el ciclo de actividades que ha organizado Ariños para celebrar su 25 aniversario.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Aula de la Gent Gran

Conferencia
El jueves 22 de mayo (18.00), el
Grupo de Mujeres Ioga Kundalini
ofrece una conferencia con el título
Estrategia para salir de la presión.
Lugar: Centre de Cultura Popular del
Fondo, en la calle de Dalmau, 25.

“Mesures de seguretat en l’àmbit
quotidià”. 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 21
de maig (17.30). El ponent serà un
representant dels Mossos d’Esquadra de Santa Coloma.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Baile de jubilados
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Singuerlín celebra un
baile con música en vivo todos los
sábados (de 17.00 a 20 .00).
Lugar: avenida de Catalunya, 41.

Concert a l’Auditori
Dins del Cicle de Concerts de Joves
Intèrprets, avui, 16 de maig (21.45),
l’Orquestra Arcambra, dirigida per
Marteen Marnix, amb Víctor Pérez
(violí) i Laura Erra (viola), interpretarà obres de Mozart, Elgar i Morera.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres, carrer de Rafael Casanova, 5.

Nou llibre de V. Llorca
El proper dijous, 22 de maig
(20.00), tindrà lloc la presentació
del llibre L'últim nord, del reconegut escriptor colomenc Vicenç Llorca, guanyador del premi Vicent Andrés Estellés.
Lloc: Biblioteca Central, jardí de Can
Sisteré, s/n.

Teatro
La compañía colomense de teatro
Carro de Baco presenta su espectáculo La Mano el 16 y el 17 de mayo
(21.30) y el domingo 18 de mayo
(19.00) en el Teatre de Ponent de
Granollers (calle de Ponent, 60). La
obra fue estrenada en Dallas (EEUU)
y ha recibido diferentes premios.

Festa del Cabàs
Diumenge 25 de maig se celebrarà
la Festa del Cabàs al jardí de Can

Farmàcies
Divendres 16
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dissabte 17
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Diumenge 18
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dilluns 19
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Dimarts 20
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dimecres 21
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
Dijous 22
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
•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.

Pascal Comelade, amb els
seus instruments de joguina,
actua demà dissabte a l’Auditori

L

a Temporada Musical assolirà
aquest dissabte, 17 de maig
(21.00), un moment culminant amb
l’actuació de Pascal Comelade, Enric Casasses i Pep Pasqual. La manera més salvatge és el títol de la
funció que tindrà lloc a l’Auditori.
Les localitats estan exhaurides.
Amb els seus instruments de joguina, Comelade encapçala una proposta musical intel·ligent i avantguardista. Els instruments de
joguina són la marca de fàbrica
d’aquest músic rossellonès que ja
fa temps que lidera una de les propostes musicals més atractives de
l’escena catalana. La seva música,

de ressonàncies populars i interpretada en part amb els seus inseparables pianos en miniatura, passa pels balls de festa major, les
sardanes, les velles pel•lícules i mil
ritmes més que creen un seductor
univers sonor.
Comelade ha versionat també alguns himnes revolucionaris i va
col•laborar amb Jaume Sisa en la
composició de l’àlbum Visca la llibertat.
Al seu costat, Pep Pasqual, que
manipula tot tipus d’objectes amb
finalitats musicals, i el poeta Enric
Casasses li fan de perfectes acompanyants.

Sisteré. A partir de les 12.00, actuacions infantils i jocs per a grans i petits sobre consum responsable. També es farà la rebuda de la Marxa pel
Decreixement i es recolliran signatures de la campanya Som lo que Sembrem en contra dels transgènics. A
les 14.30 es farà una paella popular
amb productes ecològics. Les persones interessades en la paella, podeu
passar per l'Ateneu Popular Julia
Romera (carrer de Santa Rosa, 18) el
dimecres a partir de les 19 hores.

Información en el teléfono 93 391 73
41 de 17.00 a 20.00 horas.
 La Associació de Gent Gran de la
Rambla organiza una visita a la Expo
de Zaragoza los días 6 y 7 de julio.
Precio: 175 euros.
Información: en la rambla de Sant
Sebastià, 46. Teléfono 93 466 27 52.

Excursiones
 La

Associació de Gent Gran de la
Rambla organiza una excursión a
Comarruga del 10 al 14 de junio.
Precio: 195 euros.
Información: en la rambla de Sant
Sebastià, 46. Teléfono 93 466 27 52.
 La Asociación de Vecinos de Singuerlin ofrece una excursión los días
24 y 25 de mayo a Salou.
Precio: 68 euros.

Biblioteca Central
El dia 19 (en l’horari de la Biblioteca) es farà una mostra documental
sobre el canvi climàtic, amb guia de
lectura.

L'Hora del Conte
El dia 22 (18.00), a la Biblioteca Central, hi haurà una Hora del Conte especial amb motiu de l'Any Europeu
per al Diàleg Multicultural. Lapsus
Espectacles llegirà contes d'aquí i
d'allà. L'activitat està organitzada
pel Departament municipal de Solidaritat i Cooperació.

Estiu infantil
Del dia 13 de maig i fins al dia 22,
està obert el període d'inscripció
per a les activitats d'estiu que duu a
terme el CRIJ Rellotge XXI. Les activitats començaran el 30 de juny i finalitzaran el 31 de juliol. L'horari és
de 9.00 a 13.30 hores. El preu és de
150 € per a tot el mes i existeix la
possibilitat d'apuntar els nens per
setmanes.
Inscripcions: carrer del Rellotge, 21,
de 17.00 a 21.00 hores. Més informació al telèfon 93 392 10 46 o a
rellotgexxi@yahoo.es.

ANUNC
CI
La Junta de Govern de data 13 de maig
d'enguany ha aprovat les bases específiques per a concurs públic de la convocatòria següent:
Selecció d'un/a inspector/a de Via Pública i Neteja de Jornades Festives en
règim laboral, amb caràcter temporal i
parcial i mitjançant contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació
parcial d'un inspector de l'Àrea de
Serveis Territorials de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet.
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.
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