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Els grups municipals
parlen de les
polítiques de protecció
del medi ambient
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Comencen els actes
de celebració del 20è
aniversari de la fira
Expocoloma
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L’IME obre el termini
de sol·licitud de
subvencions esportives
per a aquest any
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Una feina de tots

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

Santa Coloma és una ciutat compromesa amb el medi ambient i la seva preservació.
Com a Administració pública no podem defugir la responsabilitat que ens pertoca pel
que fa a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. És per això que treballem en
diferents àmbits per tal d'articular mecanismes i respostes, des de la vessant local, a un
problema global que exigeix solucions immediates.
Hem posat en marxa diversos plans i programes adreçats a la racionalització de la despesa energètica i la conservació del medi natural —instal•lacions solars fotovoltaiques,
reforestació i conservació d'àrees periurbanes, pla de mobilitat, entre altres—; som
líders en l'estalvi d'aigua i un referent en l'aprofitament i la gestió de lles aigües freàtiques. Sabem, també, que no podem defallir i que no es tracta de qüestions aïllades i que
es puguin resoldre tan sols amb la voluntat política i la gestió tècnica. És un problema
que exigeix corresponsabilitat. Cal continuar treballant i enfortint els programes d'educació ambiental per tal que tothom sàpiga com col•laborar-hi. Perquè, realment, la
preservació del medi ambient és una feina de tots.

Entrevista amb Ricard
Matas, director
gerent de la Fundació
Tallers de Catalunya
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OPINIÓ

2
L'articulació de mesures per afrontar el conjunt de reptes que la
preservació del medi ambient ens planteja és
una de les prioritats del govern municipal de
Santa Coloma de Gramenet. El nostre és un
compromís que sorgeix des de la responsabilitat institucional i també des del convenciment del grup municipal que aquí represento
—el Grup Socialista— de que una bona gestió
dels recursos energètics i naturals són una
valuosa aportació des de la realitat local cap
a la problemàtica global. I és, a més, una de
les millors i més valuoses inversions de futur
que podem realitzar. Els diferents programes

Nuestra Constitución consagra el derecho de todos
a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, a la vez que establece
la obligación de los poderes públicos de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el
medio ambiente, lo que supone un compromiso
para las administraciones públicas.
El Ayuntamiento, como organismo más próximo al
ciudadano es destinatario de las competencias de
control, protección y gestión del medio ambiente; sin
embargo, el Gobierno socialista practica una política
medioambiental más basada en la publicidad que en
los hechos. Mientras tanto, nuestra ciudad tiene una

Si entenem el medi ambient
com l'entorn o suma total
d'allò que ens envolta i que
afecta i condiciona especialment les circumstàncies de vida de les persones o la
societat en conjunt, des d'ICV-EUiA pensem que la
política mediambiental del govern colomenc grinyola. I ho diem perquè: som un dels pocs municipis
metropolitans que no ha implantat encara la recollida selectiva de la brossa orgànica; no s'han fet els
deures al Fòrum Ambiental (el Reglament diu que
s'ha de convocar de 2 a 4 vegades l'any, i de l'última reunió convocada ja ni ens en recordem); tenim
menys arbres que fa un any; hi ha conflictes veïnals
amb les instal•lacions de telefonia mòbil; a molts in-

Aquesta setmana, que el patrimoni de la ciutat ha estat el
gran perdedor (s'han esfumat,
entre altres, can Pedragosa i
cal Peó) i que es projecten ombres de grues sobre la
Bastida i Can Zam; aquesta setmana, que han obert la
llaminadura de la CIBA a les constructores amb unes
condicions fabuloses; aquesta setmana, que han
canviat unes normes del PGM que permetran fer edificis més alts i més fàcilment (?!)... Aquesta setmana,
diu que toca parlar de medi ambient? Parlem-ne,
doncs. El canvi climàtic i les seves conseqüències fan
que surtin opinadors i tertulians de sota les pedres. La
sostenibilitat, quan passa de ser un punt estètic en els
programes electorals a convertir-se en realitat, s'es-

Un repte per
a tothom
i plans de treball que desenvolupem no sols
fan referència als capítols més específics de
preservació i prevenció mediambiental
—espais naturals, optimització de recursos,
estalvi energètic, programes educatius—,
sinó que inclou una política global i activa
cap a les persones, amb un model de ciutat
que millora el benestar de les persones i la
seva relació amb l’entorn immediat. Aquesta
gestió és, a més, cada vegada més compartida. Els hàbits domèstics i l'adopció de bones

Medio ambiente, la
asignatura pendiente
serie de asignaturas pendientes en materia de
medio ambiente a las que no se les pone solución.
Entre ella, nos encontramos con la problemática que
supone la instalación de antenas de telefonía móvil
en las calles de nuestra ciudad sin que se haya elaborado todavía por parte del Gobierno municipal un
Plan de Implantación de Antenas de Telefonía Móvil
para regular tanto las potencias como las distancias,
plan de implantación que desde el Grupo Popular llevamos reclamando más de dos años sin que el
Gobierno municipal se digne escucharnos.

No complim
l'Agenda 21
drets de la ciutat se superen amb escreix els límits
de soroll permesos, i hem perdut una subvenció de
la Generalitat per instal•lar plaques solars al Complex Esportiu Can Zam. Fa poc sortia als diaris que la
qualitat de l'aire que respirem a Santa Coloma està
per sota dels paràmetres correctes. Però encara podem afegir més: l'alcalde, al seu discurs d'investidura, va proposar la creació d'un fòrum metropolità
contra el canvi climàtic i va afirmar que hi dedicaria
part dels seus esforços a aquesta tasca, així com a
comprometre-hi les institucions supramunicipals.

Blau, vermell,
blanc
cola entre els dits d'algun partit que diu defensar-la.
S'ha vist en el tristament famós transvasament, altrament dit “captació temporal reversible”, o quan el
govern incompleix l'acord de Kyoto i no només no redueix, sinó que és el que més augmenta les emissions
de gasos, fins a un 4,5% des del 2004! Però, què fem
cadascú per preservar el medi? El cineasta K. Kieslowski —en la trilogia de pel•lícules Blau, Vermell i
Blanc, que va titular Europa— feia aparèixer una anciana que tot i els impediments físics de l'edat, maldava per arribar a dipositar una ampolla de vidre en

pràctiques mediambientals són assumits, dia
a dia, per sectors més amplis en una demostració de coresponsabilitat. De ben segur no
és suficient. Uns i altres, ciutadans i administració, hem de seguir treballant per trobar i
aplicar noves solucions als reptes ambientals
que se'ns plantegen.

Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

Nos encontramos además con que la limpieza de
nuestras calles y parques deja mucho que desear, no
se cumple la recogida orgánica y el caos circulatorio
contribuye a aumentar los niveles de contaminación
atmosférica más de lo deseable, no tenemos puntos
verdes de recogida en todos los distritos y necesitamos más zonas verdes de proximidad y así un largo
etcétera. Mientras, el Gobierno
municipal practica una política
de escaparate en lugar de buscar soluciones a los problemas
reales de los colomenses.

Ma. Carmen Sáez Belver. Presidenta del Grup Municipal Popular

Nosaltres no tenim constància que, ni tan sols, s'hi
hagi posat. Arran de totes aquestes dades, pensem
que aquest govern municipal no està complint els
compromisos fixats a l'Agenda 21, no està fent prou
perquè Santa Coloma tingui un desenvolupament
sostenible. ICV-EUiA defensa la satisfacció de les
necessitats actuals de la nostra població sense
comprometre les necessitats
dels nostres fills i néts. Apostem
per una ciutat per viure-hi i per
viure-hi bé.

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

un contenidor de reciclatge. La reflexió és clara: de la
suma d'esforços individuals surten els bons resultats.
El govern municipal, en tot cas, ha de fer alguna cosa
més que instal•lar plaques solars en els seus equipaments. CiU fa temps que proposem protegir les zones
verdes i el nombre d'arbres, a més de mesures concretes de reciclatge, d'estalvi d'energia i de despesa
de materials. Només cal que s'hi
posin i facin bo allò que ens diuen:
“L'oposició ha de suggerir, a més
de denunciar”. Les propostes ja
estan fetes. Qui s'hi apunta?

Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU

ACTUALITAT
El Consell de Ciutat
da luz verde
a la Agenda Cívica
El Consell de Ciutat, órgano máximo
de participación ciudadana local que
agrupa representantes municipales,
entidades, asociaciones, sindicatos y
demás colectivos de la ciudad, se
reunió el 24 de mayo en el Mas Fonollar. En la sesión, el equipo municipal de gobierno presentó el Plan de
Acción Municipal previsto hasta el
año 2011, donde se detallan de forma pormenorizada y temporalizada
las acciones y proyectos que llevará
a cabo el Ayuntamiento; un documento que recoge sugerencias y
propuestas que también presentó en
su día el Consell de Ciutat, después
de un proceso intensivo de consulta
y recogida de propuestas a la ciudadanía, y donde también se señala el
compromiso por parte del Consistorio de rendir cuentas anualmente sobre su grado de cumplimiento.
El plenario sirvió también para marcar el inicio de un proceso de evaluación y actualización del actual Reglamento de participación ciudadana,
aprobado en el 2002, con el objetivo
de renovarlo, ajustarlo a las necesidades actuales y, al tiempo, hacer
más eficientes los diversos órganos
de participación del municipio.
Por último, representantes del Ayuntamiento presentaron al Consell la
propuesta de construcción de una
Agenda Cívica para la ciudad. En este sentido, se informó del procedimiento que se seguirá los próximos
meses y que se plantea con una metodología y un proceso participativo
de gran alcance ciudadano. El objetivo es debatir y reflexionar en espacios participativos para obtener un
instrumento que identifique y comprometa las prácticas y actitudes
adecuadas para la convivencia.

El Museu fa una sortida
en un vaixell de vela
Per al 15 de juny, el Museu ha organitzat una sortida en una navegació
pel litoral de Palamós, Calella de Palafrugell i les Illes Formigues. Es tracta
d'un viatge en un vaixell de vela llatina construït l'any 1915. La sortida es
completarà amb una visita al paratge
natural i al poblat ibèric de Castell.
Més informació, a la plaça de Pau Casals, s/n, tel. 93 385 71 42.
Concert al Mas Fonollar. Avui, dia
30 (Mas Fonollar, 22.30), el cantautor
colomenc José Luis Ladera, presentarà el seu treball Trespuntocero.
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Atorguen un premi a
l’Ajuntament per la Fira
Internacional de Teatre
Integratiu

Comienzan los actos de
celebración del vigésimo
aniversario de Expocoloma

S

e han iniciado los actos de celebración del vigésimo aniversario
de Expocoloma, la feria comercial
más importante del Barcelonès
Nord y una de las más significativas
de Catalunya.
Durante estas dos décadas Expocoloma se ha convertido en el gran
escaparate del comercio y de la
economía colomense y en uno de
los acontecimientos que más público reúne en la ciudad. La edición
del año pasado registró unos cien
mil visitantes llegados desde diversos puntos de Catalunya.
El pasado jueves empezaron los
actos de este aniversario con la
conferencia “20 años de Expocoloma. ¿Es la feria un instrumento adecuado para la promoción del comercio local?”, que ofreció
Domènec Biosca, presidente de la
Asociación de Expertos y Directivos
de Empresas Turísticas. Claudi Zapater, que fue el primer director de
Expocoloma, promotor de la feria y

primer presidente de la ACI recibió
un merecido homenaje.
El 7 de julio empezarán las Jornadas Técnicas de Expocoloma, un
punto de encuentro de profesionales, que incluirán dos mesas redondas y una conferencia con el objetivo de analizar y reflexionar sobre el
modelo comercial de Santa Coloma
(7 de julio); la importancia del comercio, el turismo y las ferias por la
evolución de las ciudades (15 de
septiembre), y el futuro del comercio en Catalunya (6 de octubre).
Del 18 al 21 de septiembre se celebrará la Expocoloma 2008, con unos
170 stands. Este año habrá una carpa con una exposición retrospectiva de estos veinte años de feria.
El acto de clausura del 20 aniversario será el 15 de noviembre, con
la entrega de premios a empresas,
entidades y personas que hayan
destacado por su compromiso e
implicación en el tejido comercial
de la ciudad.

Nuevo aparcamiento público
en la calle de Galícia

E

l 2 de junio, la empresa municipal Gramepark SA, por encargo
del Ayuntamiento, comenzará las
obras para la construcción de un
nuevo aparcamiento de 35 plazas
de dominio público, en la calle de
Galícia,18, en Singuerlín. En los próximos días Gramepark hará un sorteo entre las personas ya preinscritas para obtener las plazas, que
serán en régimen de cesión por un
período de cincuenta años.

Esta actuación se incluye en el Plan
de Acción Municipal para este mandato. Así, en el período 2008 - 2011
se prevé construir 2.500 nuevas
plazas de aparcamiento en diferentes puntos de la ciudad.
Para más información, deberán dirigirse a las oficinas de Gramepark,
SA, en la avenida de la Generalitat,
112, o llamar al 93 392 47 45 (de lunes a jueves de 9.00 a 19.00 horas y
los viernes de 9.00 a 14.00).

L’Ajuntament ha estat guardonat
als Premis GIMM (Grup d’Invàlids
de Mataró i el Maresme), en la categoria d’institució, per organitzar
la Fira Internacional de Teatre Integratiu (FITI), l’únic festival internacional d’actors amb discapacitats
que se celebra a Catalunya.
Els Premis GIMM són un símbol del
reconeixement a l’esforç de totes
aquelles persones, entitats, empreses, institucions i mitjans de comunicació de Catalunya que donen suport
a iniciatives en defensa de la integració sociolaboral i la lluita contra la barrera arquitectònica de les persones
amb discapacitat. El 8 de juny se celebrarà l’acte de lliurament al Teatre
Monumental de Mataró.

La Fira de Sant Ponç y
las alfombras florales,
suspendidas
El 25 de mayo estaban programadas
la Fira de Sant Ponç y las alfombras
florales y, a causa de una meteorología adversa, estas dos actividades
fueron aplazadas hasta el domingo 1
de junio. Sin embargo, un informe de
previsión meteorológica encargado
para este día manifiesta una nueva
previsión de lluvias. En base ello, el
Ayuntamiento ha decidido suspender toda actividad que se realice en el
exterior. Esta decisión ha sido consensuada con las entidades participantes y comunicada por escrito a los
solicitantes de una parada en la feria.

Horari del Registre
de l’Ajuntament
L’horari del Registre General de
l’Ajuntament ha passat a ser el mateix que el de l’Oficina d’Informació
i d’Atenció al Ciutadà, que es pot
consultar a www.gramenet.cat.

Horario de verano
del cementerio
 Cementerio y brigadas: todos
los días de 8.00 a 14.00.
Tanatorio: todos los días de 8.00
a 20.00.
 Oficina: de lunes a viernes de
8.00 a 13.30 y martes y jueves de
15.00 a 18.00.

ACTUALITAT / A FONS
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El paper dels ajuntaments i del món local en
general és essencial per contribuir a obtenir
més nivell de sostenibilitat, de progrés compatible amb la protecció del medi ambient.
El segle XXI ens ofereix un nou escenari, en
què s’ha de treballar a fons per a l'autoregulació dels sectors econòmics, el com-

promís ambiental i la responsabilitat compartida entre administracions i ciutadans.
Els grans reptes ambientals —canvi climàtic,
sequera, etc.— requereixen solucions
adients i que ens comprometin a tots. En
aquesta tasca de prevenció i d’educació treballa l’Ajuntament. Alguns dels resultats

són molt positius, com l’estalvi en el consum
d’aigua, la instal•lació de plaques productores d’energia solar, la cura de les àrees periurbanes o l’aprofitament de les aigües
subterrànies per al reg i la neteja. Santa Coloma és un municipi que camina amb pas
ferm cap a la sostenibilitat.

LA GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS ÉS UNA RESPONSABILITAT DE TOTS

SOSTENIBILITAT. La gestió eficient
dels recursos lligats als grans reptes
ambientals del segle XXI —el canvi
climàtic, la sequera, la globalització
de la informació i el canvi de pensament cap a l'ecologia dels ciutadans
europeus— demana una nova perspectiva de la gestió local. És aquí on
pren força el concepte de sostenibilitat, que busca l’equilibri entre benestar i protecció mediambiental.
En aquest àmbit s’han fet declaracions i aprovat plans d'acció en
conferències internacionals. Especial atenció mereixen l'Agenda 21,
aprovada el 1992 en la Cimera de
Rio de Janeiro, i la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat
(Carta d'Aalborg), de 1994, a la
qual Santa Coloma de Gramenet es
va adherir el 1996.
Santa Coloma camina cap a un model de municipi sostenible, i es planteja assolir l'Agenda 21 local i els
objectius establerts pel Pla d'acció
ambiental.
 AIGUA: CRITERIS D’ESTALVI. La
nova cultura de l'aigua es basa a
fer-ne un ús racional, aplicar criteris
d'estalvi i eficiència i preservar les
fonts de subministrament. Santa
Coloma és un dels municipis amb
menor consum domèstic de Catalunya, amb una mitjana de 98 litres
per habitant i dia.
En l’actualitat, s'estan aprofitant les
aigües subterrànies de la ciutat per
al reg dels parcs i jardins, per omplir les fonts ornamentals i per a la
neteja viària. Cada any s'extreuen,
a Santa Coloma, 250 milions de litres d'aigua subterrània per a usos
públics.
Les grans extensions de gespa del
parc es reguen aprofitant l'aigua del
freàtic. El parc fluvial del Besòs
compta amb una extensa zona d'ai-

Foto: JOAN ACOSTA

Santa Coloma potencia les polítiques de
protecció del medi ambient per fer front
a reptes com la sequera o el canvi climàtic

guamolls que millora la qualitat de
les aigües de la depuradora de
Montcada; la presència habitual
d'aus aquàtiques és un indicador de
la millora del riu Besòs en el seu
tram final. El parc de Can Zam
també compta amb aigua freàtica
per tots els seus usos, i els camps
esportius que tenen herba artificial
es reguen amb aigua subterrània. El
Recinte Torribera utilitza aigua freàtica i també es fan regs forestals.
D’altra banda, s’ha posat en marxa
una campanya per potenciar l'estalvi d'aigua a la llar, que inclou la
difusió de mesures senzilles d'es-

talvi i diferents actuacions de sensibilització.
En aquest sentit, cal destacar la bona acollida i els resultats obtinguts
amb el repartiment de vàlvules de
regulació per a les aixetes de lavabo, dutxa i cuina. Mitjançant la incorporació de tecnologies senzilles,
s’aconsegueix fomentar l'estalvi
d'aigua, el gran objectiu de la campanya. Al llarg dels propers mesos
es lliuraran reductors volumètrics
per a la cisterna del vàter a tots els
domicilis. Aquest sistema compta
amb un element plàstic que, ple
d'aigua amb sal, s'introdueix dintre

Cada any s’extrauen a
Santa Coloma 250
milions de litres
d’agües subterrànies
per a usos públics

Amb les plaques
d’energia
solar s’assoleix un
estalvi anual de
800.000 kW

de la cisterna. S'aconsegueix un estalvi d'1,5 litres en cada descàrrega.
La propera Fira del Medi Ambient,
que tindrà lloc el 8 de juny al parc
d’Europa tindrà com a tema central
l’estalvi d’aigua.
ENERGIA SOLAR, EL FUTUR. A la
nostra ciutat funcionen ja més de
1.000 m2 de superfície de captació
solar. El darrer projecte és la nova
planta fotovoltaica del CEIP Ferran
de Sagarra, que té 141 m 2 i una
potència total de 18 kW pic
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT )

La Fira del Medi
Ambient, que tindrà
lloc al parc d’Europa el
dia 8, estarà dedicada
a l’estavi d’aigua

ACTUALITAT / A FONS
El parc fluvial i les instal·lacions d’energia solar
són exemples del camí cap a la sostenibilitat
(VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

instal•lats. Compta amb 108 mòduls
fotovoltaics i produirà 22.500 kW/h
per any, que s’incorporaran a la
xarxa elèctrica convencional.
L'aposta per la implantació
d'instal•lacions d'aprofitament de
l'energia solar per produir tant aigua calenta com electricitat és una
de les estratègies del Pla d'acció
ambiental. Cada dia augmenten les
instal•lacions solars productores
d'energia, tant tèrmica com fotovoltaica, i totes les noves construccions
integren aquestes tecnologies. Santa Coloma forma part de la Red de
Ciudades por el Clima i treballa, en
coordinació amb els municipis catalans des de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, per l'acompliment dels compromisos signats al
Protocol de Kyoto. A més, la nostra
ciutat compta amb una ordenança
solar tèrmica, i des de la seva aprovació s'han incorporat plaques tèrmiques a 80 noves construccions.
En aquests moments hi ha tres plantes de producció fotovoltaica en
funcionament amb una potència total de 25 kW pic. S’està desenvolupant la primera fase del projecte del
cementiri, de 100 kW pic (en acabar
tindrà 360 kW pic), i es plantegen
noves actuacions a les cobertes
d'equipaments públics.
Amb les instal•lacions d'energies
renovables en funcionament s'a-

Nou punt d’informació
a la font de l’Alzina
Durant aquest mes es posarà en
funcionament un nou punt d'informació del parc de la Serralada
de Marina. La col•laboració entre
la Diputació, l'Ajuntament i l'empresa municipal Grameimpuls,
mitjançant l'Escolar Taller Desenvolupament Sostenible, ha fet
possible la transformació d'un espai de l'àrea de lleure de la font
de l'Alzina en un servei, on, de
manera permanent, s'ubicaran
plafons informatius i acollirà exposicions itinerants o campanyes
informatives, per exemple, en
època d'alt risc d'incendi.

Millora paisatgística
a Can Franquesa

consegueix un estalvi de 800.000
kW/h cada any, l'equivalent a l'energia elèctrica consumida per 320
habitatges i un estalvi d'emissions
atmosfèriques de 120 tones de CO2.
 L’EXEMPLE DEL PARC FLUVIAL.
Més de 750.000 persones utilitzen
cada any les instal•lacions del parc
fluvial del Besòs. Inaugurat l'any
2000, és un dels exponents més
emblemàtics de la transformació de
Santa Coloma. El projecte ha acomplert els tres objectius inicials: recuperar per a l'ús públic un espai degradat; millorar la qualitat de les
aigües del riu amb un fort increment de la biodiversitat, i garantir la

seguretat de les persones que hi
van. El parc té 70 hectàrees, i
també representa un canvi important de concepció de la mobilitat, ja
que el carril bici uneix Sant Adrià,
Santa Coloma i Montcada i Reixac.
La recuperació paisatgística i ambiental de la llera del Besòs ha fet
possible la regeneració de nous hàbitats: canyissos, aiguamolls, prats
fluvials, i ha afavorit la presència
continuada d'espècies d'aus que fa
uns anys no es veien. La gestió coordinada de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona es realitza tenint
en compte en tot moment els criteris
assenyalats pel Pla d'acció ambiental colomenc.

Dotze anys de restauració d’àrees periurbanes
L 'any 1994, el Servei de Medi ques fonamentals del Programa.
Ambient de l'Ajuntament va endegar el Programa de restauració
d'àrees periurbanes, que té com a
prioritat la recuperació i ordenació
de la muntanya més propera a la
zona urbana mitjançant el treball
de persones en procés d'inserció
sociolaboral.
El disseny de les noves zones preveu que han d’estar integrades
paisatgísticament en el seu entorn,
utilitzant material naturals, com
fusta i pedra, i sostenibles. La participació dels veïns en la presa de
decisions, tant en el disseny dels
objectius i prioritats, com en les característiques finals dels espais és,
sens dubte, una de les característi-
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La tasques de restauració i la creació del parc de la Serralada de Marina l'any 2002 van permetre la incorporació de nous objectius al
Programa i la consolidació de les
infrastructures del parc (miradors,
berenadors i fonts, senyalització de
camins, recorreguts i itineraris pedagògics...).
Amb aquest Programa s'ha aconseguit millorar la transició entre la
muntanya i la ciutat, s'han reforestat
terrenys degradats propers i s’han
preservat i millorar els habitats; s'ha
avançat en la prevenció d'incendis
forestals i s’ha fomentat l'ús de la
muntanya; s'han format laboralment joves del municipi i s’han fet

Dins del Programa de restauració
d'àrees periurbanes s'ha executat
el projecte de restauració i millora
paisatgística de Can Franquesa.
Realitzat en col•laboració amb la
Diputació i l'Obra Social de Caixa
Catalunya, ha consistit en la plantació del talús de muntanya sobre
el carrer de Menorca en una superfície aproximada de 35.000 m2.
Entre altres, els criteris d’elecció i
distribució de les espècies han estat de seguretat i de prevenció d'incendis. El projecte també inclou actuacions de millora paisatgística al
mirador de Can Franquesa i a l'entrada est del poblat ibèric.

Aigua de la font de
Sant Roc per al reg
El parc d’Europa i els camps de futbol de Can Zam ja es reguen amb
aigua recuperada a la font de Sant
Roc. L'origen d'aquesta aigua és
en part natural i en part d'una fuita en la canonada general d'ATLL.
Gràcies a la construcció d'una nova canalització des d'aquestes
bases fins al passeig de la Salzereda, l’aigua es podrà transportar
a diferents punts de la ciutat.

Punt verd al barri
de Can Calvet

actuacions d'educació ambiental, i
s'han creat plataformes de participació dels veïns per a la presa de
decisions en matèria ambiental.

La xarxa municipal de deixalleries
s'amplia amb el punt verd de Can
Calvet, a la cruïlla dels carrers
d’Aragó i d’Almogàvers, i ha estat
possible gràcies a la col•laboració
de la Fundació Tallers de Catalunya. Als punts verds municipals es
recullen diferents residus en petites quantitats.

ACTUALITAT
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El IME abre el plazo de solicitud
de subvenciones deportivas

Presentació de
l’Associació de
Malalties
Neuromusculars

L

El 5 de juny (19.00), a l’Auditori hi
haurà una nova sessió de l’Aula de
Salut Segle XXI que organitza
l’Ajuntament. Serà una taula rodona
sobre el tema “Les malalties neuromusculars. Les possibilitats malgrat
la malaltia”, amb motiu de la presentació a la nostra ciutat de l’Associació Catalana de Malalties Neuromusculars (ASEM). Hi participaran
l’alcalde, Bartomeu Muñoz; el president d’ASEM, Juan José Moro
Viñuelas; el metge de família i professor de Salut Pública de la Universitat de Barcelona, José Antonio
Tous, i la treballadora social i gerenta d’ASEM, Maria Ramos Miranda.
L’ASEM és una entitat formada per
afectats, familiars, metges i altres
persones que, de manera desinteressada, orienten i donen suport a
aquells que pateixen alguna malaltia neuromuscular. Més informació,
a www.asemcatalunya.com.

Cursos de verano en la
Escuela de Idiomas
La Escola Oficial d’Idiomas ofrecerá
cursos intensivos de verano en el
mes de julio de inglés, francés,
alemán, español y árabe. Las plazas
son limitadas y para personas mayores de 14 años. Para la asignación
de aula se harán pruebas de nivel,
por lo que las matrículas se harán en
junio. Más información, al 93 468 53
66 y a www.eoisantacoloma.org.

a Junta de Govern del Institut
Municipal d’Esports, en la sesión
del 29 de mayo, aprobó la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones a las entidades
deportivas, AMPA y asociaciones
correspondientes al año 2008.
Los programas objeto de subvención serán éstos: deporte escolar,
deporte de competición, actividades físicas de adultos y tercera
edad, acontecimientos deportivos,
deporte adaptado, formación técnica específica para monitores, entrenadores y directivos y programas
deportivos de interés social (iniciativas deportivas por la convivencia,
integración social por medio del
deporte y solidaridad deportiva).
Las entidades antes mencionadas,
legalmente constituidas, podrán
tramitar la documentación según el
calendario siguiente:
1. Recogida de documentación, bases y solicitudes, a partir del lunes 2
de junio.
2. Entrega de solicitudes, debidamente cumplimentadas con la documentación exigida, hasta 15 días
naturales después de la publicación
en el BOP.
Para información, recogida y entrega de la documentación, los interesados tienen que dirigirse al IME, en
la calle de Rafael Casanova, 85-89,
de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
horas.
Este plazo de solicitudes es improrrogable. Más información, en el
teléfono 93 385 33 22.

SABER
Novedades en la factura del gas
A partir del 1 de julio el servicio de gas estará plenamente liberalizado y desaparecerá el mercado a tarifa regulada que existe en la actualidad.
Sin embargo, el Gobierno señalará una Tarifa de Último Recurso (TUR) que será
de aplicación a partir de la fecha citada en todo el territorio español y que será el
precio máximo que podrán cobrar los comercializadores designados como suministradores de último recurso (Gas Natural Servicios, Endesa Energía, Iberdrola, Naturgas Energía Comercializadora y Unión Fenosa Comercial).
Los consumidores a partir de este momento pueden decidir si quieren firmar un
contrato con una comercializadora al que se aplicarán las tarifas que libremente
se pacten entre las partes, o bien prefieren que se los aplique la Tarifa de Último
Recurso (TUR) que fijará el gobierno. En este último caso, los consumidores pueden contratar con cualquiera de las comercializadoras designadas que les aplicarán la Tarifa de Último Recurso.
Los consumidores que no firmen ningún contrato con cabeza comercializadora
pasarán automáticamente a la comercializadora del grupo de la distribuidora actual (en el caso de Gas Natural Distribución se pasará a Gas Natural Servicios). El
cambio no implicará ningún corte de suministro, ni ningún gasto económico y
tampoco cambian las condiciones contractuales, si bien las facturas llegarán a
nombre de la comercializadora de último recurso.

Campaña de
fidelización del
comercio en Singuerlín
Sueerte! Es el lema de la campaña de
fidelización que el mercado de Singuerlín y Singuerlín Comerç inician
este mes de junio con la colaboración de la ACI y del Ayuntamiento.
Los establecimientos adheridos sortearán el último jueves de cada mes
vales de compra por valor de 500 €.
Los comerciantes quieren premiar la
fidelización de la compra en su barrio y han editado una tarjetas con los
sellos de los establecimientos, que se
depositarán en urnas instaladas en
el mercado de Singuerlín, en Caixa
Laietana (Anselm de Riu, 60-62), en
el supermercado Condis (Aguileres,
33) y en la ferretería Febricat (Enric
Granados, 32).

BREUS
Trobada de la FAVGRAM
La Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet (FAVGRAM) convoca, per al 5 de juny (19.30), la segona reunió preparatòria de la
IV Mostra d'Entitats de la nostra ciutat. Serà al Centre d’Art Can Sisteré.

Concierto de Los Tamara
El 31 de mayo (19.00) tendrá lugar en el Auditori la actuación de Paco Montero
y Los Tamara. El concierto servirá de homenaje al que fuera cantante de esta popular banda gallega, Pucho Boedo, fallecido en la década de los 80. El acto está
organizado por Ariños da Nosa Galicia y forma parte de las actividades de su 25
aniversario. Los Tamara alcanzaron su máxima popularidad a finales de los 60.

Excursión para jubilados
La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes organiza una excursión al Castell
del Remei para el próximo día 8 de junio. Las personas interesadas deberán
inscribirse en el Centre Cívic del Riu (calle de Lluís Companys, 9) los lunes de
16.00 a 19.00 y los jueves de 16.00 a 19.30.

Microexposició sobre electrònica
La Biblioteca Singuerlín acull fins al 30 de juny una microexposició sobre diversos components electrònics de la col•lecció particular de Manel Tomàs.

Final de la Copa Fedic de futbol sala
El dia 31 (10.00) se celebrarà al pavelló del Raval la final de la Copa Fedic de futbol sala. Aquesta competició, disputada per esportistes amb minusvalideses psíquiques, organitzada per l'Associació Serra de Marina, comptarà amb els equips
Torrebaró (Barcelona), Mediterrani (Pineda) i Espurna (Valls) i el club amfitrió.

Diàleg sobre la infància
El tercer diàleg de les Jornades de Benestar Social 2007-2008 tractarà sobre la
infància en risc, i tindrà lloc el 6 de juny (12.00) al Museu Torre Balldovina.

Sopar col·loqui
“Reafirmar l’amistat” és el tema del sopar col•loqui que organitza l’Àrea Cultural Oriol el dia 3 (21.00). Hi parlaran Natàlia Pla, doctora en filosofia; Ignasi Batlle, enginyer tècnic d'obres públiques, i Montse Puigbarraca, mestra. El preu és
de 20 euros. Les reserves s’han de fer al carrer Nou, 4 , i al tel. 93 385 30 05.

Monòleg al Centre Cívic del Riu
Avui, dia 30 (22.00), actuarà al Centre Cívic del Riu el monologuista Bailon
Junior, amb el seu espectacle Los miedos sociales. Entrada gratuïta.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
Exposició

coral d’adults. L'entrada serà mitjançant invitació, que podeu demanar a la Secretaria de l'Escola de
17.30 a 21.30.
Informació: carrer de Mossèn Camil
Rossell, 70 .
Telèfon: 93 386 12 95.

Del 2 al 15 de juny romandrà a la
Biblioteca Can Peixauet l’exposició
de pintures de Guillem Malé.
Lloc: avinguda de la Generalitat,
98-100.

Aula de la Gent Gran
“Històries d’amor”. 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 4 de juny (17.30). El
ponent serà Francesc Lozano, professor de la Universitat Ramon Llull.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Concert
Dins del Cicle de Joves Intèrprets,
avui, 30 de maig (21.45), tindrà lloc
l’actuació d’Adônaí. Format a l’Escola Superior de Música de Catalunya, el grup es composa d’estudiants de l’àmbit de la música
antiga, de les branques de la interpretació instrumental, el cant o la
direcció. Música ibèrica medieval i
renaixentista, amb influències de
les arrels més tradicionals dels sons
celtes i sefardites.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres.

L’Hora del Conte
El 4 de juny (18.00), a la Biblioteca
Can Peixauet (av. de la Generalitat,
98-100), M. Carmen Molina narrarà
el conte El pollet plomat, i a continuació hi haurà un taller de manualitats. El dia 5 (18.00) tindrà lloc a la
Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n) una edició de
L’Hora del Conte, amb motiu de
l’Any Europeu per la Diversitat Cul-

Farmàcies
Divendres 30
•D
Valentí Escales, 7 / Còrdova, 47
Dissabte 31
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Diumenge 1
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dilluns 2
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil
Rossell, 40
Dimarts 3
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dimecres 4
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dijous 5
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
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.
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Casa de Extremadura

Can Calvet obre les festes de barri

C an Calvet obre aquest cap de
setmana la programació de les
festes de barri que tindran lloc durant l’estiu. Entre els actes programats per a avui, dia 30, cal citar la
cercavila (19.00), l’actuació del
grup Little Ladies (20.00) i el sopar
de germanor (23.00).
Del dia 31 destaquen el concurs de

tural. Chone Orellana i Lídia Rubies
llegiran L'arbre dels contes: històries
d'arreu del món.

Mosta gastronòmica
El Grup de Joves de Singuerlín fa la
sisena Mostra Gastronòmica Multicultural el 31 de maig (18.00).
Lloc: a la zona sense vehicles del
carrer de Tarragona, davant de la
seu de l'entitat.

Bonsais
Els dies 31 de maig i 1 de juny, hi

truites (12.00), les sevillanes
(18.00), el micròfon obert a artistes
amateurs (19.00) i el ball (23.00).
Finalment, el dia 1 hi haurà una fideuà popular (15.00), un concurs
de pastissos (18.00) i un homenatge a la gent gran (20.00).
Més informació, a l’Associació de
Veïns, al carrer d’Aragó, 29.

haurà una exposició de bonsais al
Centre Excursionista Puigcastellar,
organitzada per l´Associació d'Amics del Bonsai amb la col•laboració de l´Ajuntament i de Mistral
Bonsai.
Lloc: carrer de Sant Josep, 20.

Concerts de Musicaula
Els alumnes de l'escola Musicaula
oferiran tres concerts el 20 de juny a
l'Auditori Can Roig i Torres. A partir
de les 17.00, hi actuaran la coral infantil, diferents conjunts instrumentals, nens solistes, adults solistes i la

Comienzan las preliminares
de las 24 Horas de Fútbol Sala
Este fin de semana comienza en el polideportivo Nou la fase preliminar de
las 24 Horas de Fútbol Sala que organiza el FS Unión Las Palmas Prosavi
con el patrocinio de Construcciones
Ortega. Los emparejamientos —hay
seis equipos exentos— son éstos:
Día 30: Fangas-Bar Kimera (21.00);
Mercat del Singuerlín-Las Ladies
de Santako (22.00).
Día 31: Rte. Pizzeria El Peco-Gomina 2 (15.00); Wintertur BanitusElectro MA (20.00); AEK Cachondas-El Retorno (21.00); Recreativo

Oliveres-Sóc Futbolero (22.00); FS
El Larguero-FS Kaos (23.00); CNS
Futsal-FS Ulbra (24.00).
Día 1: Anchoa de Oro-Limpiezas
Peiró (9.00); FS El Fondo-FS Idefix
(10.00); Aston Birras-FS Napis
(11.00); Greemlis FS-Los Sin Nombre
(12.00); Bar Linares-Club Baró de Viver (13.00); Unik Kampos-FS Sudoku
(14.00); Caliu-Cervelas (15.00); Sao
Paolo Pincoper-Eurobanús (16.00);
FS Los Amigos-Zurich United (17.00);
Amigos Bar 4 Rejas-At. Piferrer
(18.00); PB Johan-Brasuras (19.00).

La Casa Regional Extremeña organiza un coloquio hoy día 30 (20.30)
con la participación de Dolça Garcia, teniente de alcalde ponente de
Benestar Social. Su conferencia versará sobre los servicios relacionados con su concejalía.
Lugar: calle de Sant Ignasi, 34.

Tallers a Musicaula
Musicaula organitza durant el mes
de juliol aquests tallers: iniciació a la
música, piano, guitarra (flamenca,
clàssica, acústica i elèctrica), flauta
travessera, orgue, saxofon, acordió,
cant, violí, etc. S’hi treballaran dues
hores setmanals d'instrument per a
adults i nens majors de 6 anys i dues
hores setmanals d'iniciació al llenguatge musical, rítmica i expressió
corporal per a infants de 3 a 6 anys.
Inscripcions: de 17.30 a 21.30, al
carrer de Mn. Camil Rossell, 70.

Activitats de l’Ateneu
El PICA (Punt d'Informació per a un
Consum Actiu) informa a l'Ateneu,
els dilluns de 19.30 a 21.00, sobre la
possibilitat de fer objecció fiscal als
pressupostos militars en la declaració de la renda. Així mateix, el 6 de
juny, comença el cicle d'actes titulat
”El Marroc sota pressió”. El divendres (20.00), es projectarà el documental Annajat, sobre l'experiència
del moviment de diplomats en atur;
a les 20.30, Abdelkarim, exmembre
de la Comissió Nacional de Coordinació i Diàleg Annajat, enraonarà
sobre la lluita dels aturats al Marroc;
a les 22.00 hi haurà sopar típic marroquí (tagín), i a les 23.00, un concert de música berber amb Zaid.
Lloc: carrer de Santa Rosa, 18.

Publicació setmanal
Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Realitza i imprimeix: Servei de Premsa i
Comunicació
http://www.gramenet.cat
Adreça electrònica: morilloga@gramenet.diba.es
Adreça: plaça de la Vila, 1
Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
Tel. 93 462 40 00 (Ajuntament)
DL B-38.194/91
Paper ecològic 100%
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Jardineria, neteja i pintura viària; distribució
de paqueteria; petites reparacions i rehabilitacions d'edificis, i tasques de manipulació
industrial i enviament postal són alguns dels
treballs que duu a terme el planter de la Fun-

dació Tallers de Catalunya, una de les primeres empreses en nombre de treballadors de
Santa Coloma. El darrer projecte que ha posat en marxa és el punt verd que facilitarà la
labor de reciclatge als veïns del Districte III.

La Fundació ha esdevingut una entitat crucial
per a la integració de les persones amb dificultats intel•lectual. D'integració, de present
i de futur parla en aquesta entrevista el seu
director gerent, Ricard Matas.

RICARD MATAS, DIRECTOR GERENT DE LA FUNDACIÓ TALLERS DE CATALUNYA

“La participació i la sensibilitat de Santa
Coloma en el nostre projecte és excel·lent”
—Com va néixer la idea de la Fundació Tallers?
—Fundació Tallers neix promocionada per la Generalitat, ara fa 20 anys,
per donar respostes a les demandes
dels pares de nois amb discapacitat
intel•lectual que no tenien sortida laboral. A partir d'aquí, i dins del context marcat per la Llei d'integració
dels discapacitats, la Fundació va començar el seu recorregut.
—I ara teniu tres centres...
—Sí, en l'actualitat tenim tres centres: Santa Coloma de Gramenet, Badia del Vallès i l'Oficina d'Inserció Laboral i Formació de Barcelona.
—Quins són els objectius de la Fundació?
—La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb dificultats d'inserció laboral —especialment les que tenen certificat de
discapacitat— dins de l'àrea d'influència dels centres en què operem.
Un dels elements decisoris i definitius
per aconseguir la integració social és
tenir una activitat laboral.
—Els resultats són satisfactoris?
—Sí, però queda molt per fer. Tot i que
la societat ha anat sent més permeable a aquests col•lectius, la realitat és
que la inserció laboral en l'empresa
és difícil. Darrerament s'ha treballat
més per al discapacitat intel•lectual, i
ja comença a tenir un cert nivell d'ocupació als centres especials i altres,
però el problema és que les dificultats
socials avancen més de pressa que
les solucions. En aquest sentit, ara que
comencem a tenir el tema del discapacitat intel•lectual en vies de solució,
surt una necessitat social molt important amb el malalt mental. A Espanya
i a Catalunya, el 95% dels malalts
mentals estan aturats. És gent que pot
aportar molt, però com la seva malaltia és molt estigmatitzadora, doncs no
tenen ocupació. És un dels nostres
reptes de present i futur.
—Quants treballadors té la Fundació
i quants n’hi ha a Santa Coloma?
—En total, 400 persones: 263 tenen
contracte laboral i hi ha unes 150 que

Ricard Matas, obrint la porta del punt verd de Can Calvet, un nou servei de caire
mediambiental que gestiona la Fundació Tallers de Catalunya.

estan al centre ocupacional, que és
l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració laboral
d’aquelles persones que no poden
incorporar-se ni al mercat ordinari ni
a centres especials. A Santa Coloma
som uns 140 entre professionals i
usuaris i uns 115 al centre ocupacional.
—Quines són les feines que fa la Fundació a la nostra ciutat?
—Aquí tenim diferents línies de negoci. El 50% treballa en serveis que
anomenem externs, és a dir, jardineria, neteja, obres i serveis, com pintura viària, distribucions, bustiatge,
petites reparacions i rehabilitacions
d'edificis; la jardineria és la part més
important, ja que actualment tenim
46 jardiners. Després tenim els serveis interns, on es treballa en feines
de manipulació industrial i enviament postal.
—Com és la relació d'aquests treballadors amb la ciutat?

—El 90% resideix a Santa Coloma.
Fins al 2004 aquest taller era molt
tancat. Arribaven els encàrrecs des
de diversos polígons industrials, els
treballadors feien el seu treball i
després se n’anaven cap a casa. M'atreviria a dir que la relació amb el conjunt de la ciutadania era nul•la. Nosaltres hem intentat canviar aquesta
tendència, i això no és només anar a
l'Ajuntament a demanar feina, sinó
també implicar-nos en la vida social
de la ciutat. Apostem molt fort per l'arrelament al territori. L'Ajuntament
ens dóna suport facilitant-nos feina,
com pot ser la neteja viària, el punt
verd, algunes tasques de manipulació postal, els convenis de pràctica i
molta relació amb Grameimpuls.
Però, per un altre cantó, nosaltres intentem aportar el màxim: signem
convenis de col•laboració amb la
Grama, intentem estar a totes les activitats lúdiques i fomentem que els
nostres usuaris tinguin aquesta inte-

rrelació amb el municipi.
—I amb la resta d'institucions?
—Bé, bé. Per posar un exemple, nosaltres portem la jardineria d'interior
del Departament de Presidència i del
Consell Català de l’Esport.
—Com és la gestió del punt verd de
Can Calvet?
—El vam obrir el 5 de maig i funciona de dilluns a dissabte en horari comercial. L'objectiu és aconseguir
que els veïns del barri del Singuerlín
portin els productes per reciclar al
punt verd. Hem preparat una campanya i farem xerrades de sensibilització en llocs com Torribera, l'escola Josep Sol, la residència d’avis, etc.
—Com va ser el teu acostament a
aquest món?
—Jo treballava abans en una consultaria d'administracions públiques, en
contacte directe amb els departaments de Treball d'ajuntaments i comunitats autònomes. Això va fer que
conegués l'existència de centres com
aquest i em va captar l'interès.
Després va venir tot rodat. La meva
entrada aquí va ser a través de les
pràctiques d'un curs de postgrau.
—I és una experiència laboral enriquidora?
—Sí. Jo tinc la sort de compartir esforços amb un grup de persones implicades i conscients de la important
tasca social que duem a terme. La
qualitat humana és fora de sèrie.
—Santa Coloma és una ciutat prou
sensible amb els discapacitats?
—Jo crec que sí. La recepció que
hem tingut ha estat extraordinària.
L'alcalde, l'Àrea Social de l'Ajuntament, l'ACI, les revistes, els comerços, Radio Tele Taxi i en general
totes les institucions de pes de la
ciutat ens han donat un gran suport.
Amb ells no sé si sortirem endavant
amb aquest projecte, però sí és cert
que sense ells segur que no ens en
sortiríem. La participació i la sensibilitat d'aquesta ciutat envers el taller és excel•lent i necessària, sobretot per les expectatives de futur que
se’ns presenten.

