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CAMPEONA DE PATINAJE

2

Se celebra el primer
aniversari del nou
Hospital amb un seguit de
xerrades sobre el seu futur

prestigiós
3 El
dissenyador

La patinadora colomense Sandra
Ballano Domínguez (Club Patí
Gramenet) se proclamó vencedora, en la modalidad de figuras
obligatorias, del Campeonato de
Barcelona de la Categoría Provincial Senior B celebrado recientemente en Arenys de Munt.
En la modalidad libre también realizó una gran actuación y consiguió el subcampeonato.

Javier Mariscal
exposa a Can Sisteré

Un equipamiento de ciudad diseñado con criterios de respeto medioambiental

El 7 de junio se inaugurarán los
nuevos campos de fútbol de Can Zam
El nuevo complejo deportivo, que acoge
dos campos de fútbol en el parc de Can
Zam, se inaugurará mañana sábado, 7 de
junio, a las 13.00 horas. Se trata de unas instalaciones resueltas según los más recientes criterios de diseño y aplicaciones tecnológicas, y son una nueva aportación
municipal en el ámbito de los equipamientos deportivos.
El conjunto acoge los dos terrenos de juego —de
105 x 63 metros— con superficie de hierba artificial (caucho). Dividiéndolos a lo largo, un edificio
rectangular —con comunicación a ambos terrenos de juego— alberga el conjunto de instalaciones y espacios auxiliares: doce vestuarios de
equipo (seis por campo), tres vestuarios para árbitros y técnicos, enfermería, área de administración, almacén y recepción, entre otros.

Los nuevos campos de fútbol se han resuelto según los más recientes criterios de diseño y aplicaciones tecnológicas.

Dos camps de futbol de gran qualitat
Santa Coloma de Gramenet
viu plenament la pràctica de
l’esport en totes les seves
disciplines. Per això, es fa
necessari treballar per tal de
disposar d’equipaments suficients i de qualitat que ens
permetin, a més, potenciar els valors socials i de
cohesió que l’esport associa a l’educació física i
als avantatges per a la salut. Al llarg dels darrers
anys hem avançat en aquest apartat, i estem decidits a continuar per aquest camí.
Els dos camps de futbol que ara inaugurem en

són un bon exemple. Situats a l’emblemàtic parc
de Can Zam, són una nova aportació del Pla municipal d'equipaments i un recurs esportiu de
primer nivell a l'abast de tots. En el disseny i
construcció s’han incorporat tecnologies avançades per tal d’acomplir amb tres objectius principals: l’estalvi energètic, la cura del medi ambient i un funcionament de les instal•lacions que
doni el millor servei als seus usuaris i a la ciutat.
Gaudim-ne.
Bartomeu Muñoz Calvet
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

Estas instalaciones
refuerzan la red de
equipamientos deportivos
de ciudad
Cada uno de los campos dispone de gradas con
asientos para 270 espectadores y sistema de riego automatizado —también para las zonas ajardinadas del entorno— a partir de aguas procedentes de los pozos freáticos, como ya se viene
haciendo en el Nou Camp Municipal.
Las instalaciones interiores disponen de sensores
de presencia de personas para la conexión y desconexión automática de luz, agua y gas con el fin
de conseguir una buena gestión del consumo y
favorecer el ahorro energético y el buen funcionamiento del complejo deportivo.
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El diseño de los nuevos
campos de fútbol es
una apuesta por el
ahorro energético

Esperit Sant: comencen
els actes de celebració
del primer aniversari
del nou Hospital

(VIENE DE PORTADA

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant
(FHES) ha organitzat un seguit d'actes durant els mesos de juny i juliol per
celebrar el primer aniversari del nou
Hospital. Es farà una ronda de xerrades, la Fira de la Salut de Sant Adrià i
una festa de cloenda. A la nostra ciutat, les xerrades tindran lloc a les set
de la tarda els dies 11, 18 i 25 de juny
al Centre Cívic del Riu, a la Biblioteca
Can Peixauet i al Centre Cívic del Singuerlín, respectivament. Es parlarà de
l’activitat, el guany i els projectes de
futur del nou centre hospitalari.
Durant el primer any, l’activitat s'ha
incrementat molt, en especial, el
nombre de parts. Pel que fa als
guanys, cal destacar l’augment de
places d'hospital de dia, la incorporació de la cirurgia vascular i les millores
en accessibilitat i en tecnologia.
El futur passa per la fidelització dels
usaris, la incorporació d’activitats i la
posada en marxa del Projecte sociosanitari, la rehabilitació (pavelló A) i
la residència social (pavelló B).

Junto al riego a partir de aguas freáticas y a los sistemas automáticos de
control del gasto energético, el complejo incorpora una serie de recursos
que lo optimizan desde el punto de
vista del respeto medioambiental.
Uno de ellos es la propia orientación
del edificio, que facilita el control solar
y la utilización de la luz natural. Una
instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta aportará la energía necesaria para el suministro del
agua caliente de duchas y lavabos.
Además de los detectores de presencia para la gestión de luz, agua y gas,
las instalaciones están dotadas de un
sistema de cámaras conectadas a
una red local de control informatizado. Con ello se puede detectar, en
cualquier momento, qué zonas de la
instalación tienen en funcionamiento
la iluminación y, en su caso, apagarla en el menor tiempo posible.
La inversión en estos nuevos campos
municipales ha sido de 7.487.125 €.

Torneos de fútbol base
del CD Singuerlín
y el CD Arrabal-C
CF
Calaf de Gramenet
Este fin de semana, coincidiendo con
la inauguración de los campos de futbol de Can Zam, van a disputarse dos
torneos de fútbol base, que reunirán a
un buen número de quipos de diferentes categorías. El primero de ellos,
organizado por el CD Arrabal-CF Calaf de Gramenet, comienza hoy viernes (19.00). Mañana sábado, a las
10.00, comenzará el XIX Torneo Ciutat de Santa Coloma, que organiza el
CF Singuerlín, que celebra su cincuentenario como entidad deportiva.
Ambos torneos se jugarán, mañana
y tarde, durante este fin de semana,
y continuarán el 14 y 15 de junio.

FER UN CURRÍCULUM. El dia 10 (de
17.00 a 21.00), Grameimpuls farà el
monogràfic “Com fer un currículum”.
El taller tindrà lloc al Mas Fonollar (c.
Sant Jeroni, 1- 3). Entrada lliure.

Empiezan las obras de la segunda
fase del Front Fluvial del Raval

L

a operación urbanística del
Front Fluvial del Raval, que comporta una reforma integral de la fachada del río a su paso por este
barrio, inició su segunda fase el
pasado miércoles, día 4, con el derribo de las edificaciones ubicadas
entre la avenida de la Generalitat,
el paseo de Sant Jordi y el paseo
de la Salzereda.
La empresa municipal Gramepark
ejecuta estas obras que suponen un
nuevo paso en la transformación de
una zona que será un foco de actividad para la ciudad, con zona residencial, equipamientos, servicios,
comercios y espacios de uso público.
Se construirán unas 140 viviendas
de protección oficial —para jóvenes
y realojo de familias expropiadas—,
230 plazas de aparcamiento y zonas

Santa Coloma, ejemplo de
buenas prácticas en limpieza

U

na delegación del gobierno municipal de Cayey (Puerto Rico) visitó Santa
Coloma el pasado 29 de mayo para conocer el funcionamiento del sistema de
mantenimiento, limpieza de la vía pública y el sistema de recogida selectiva de
residuos. La ponente de limpieza urbana y zonas verdes Remedios Aragón les
acompañó en su visita a la deixalleria. La delegación alabó la implicación y sensibilidad de los colomenses en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

Trobada esportiva per a
persones amb discapacitat

D

 VIAJES

DE JUBILADOS. El Casal de
la Gent Gran Albert Francàs prepara un viaje a la Expo de Zaragoza
los días 6 y 7 de julio, y otro al País
Vasco del 7 al 12 de septiembre. Información: en el tel. 617 18 38 29.

verdes y se urbanizarán las calles
del entorno. Todo ello supone una
inversión de unos 22 millones de
euros; las obras tendrán una duración de unos 30 meses.
Con este proyecto urbanístico se
logrará la unión de la trama urbana con la ribera fluvial. La 1a fase
ya ha sido ejecutada, y las dos siguientes completarán la nueva fachada de Santa Coloma al río, una
transformación radical de la zona.
Cuando acabe la segunda fase, en
unos 30 meses, se iniciará la 3 a,
que implica, entre otras actuaciones, la construcción de una plaza
de 6.000 metros cuadrados, nexo
de unión entre los tres edificios de
vivienda pública que forman parte
del Front Fluvial, y que será una de
las más grande de la ciudad.

emà, dia 7 (de 10.00 a 14.30), al Complex Esportiu de Torribera, tindrà
lloc la I Trobada Esportiva per a Persones amb Discapacitat, que organitza
l’Ajuntament, l’IME i el Grup de Treball d’Esports. Hi participaran esportistes
amb discapacitat residents a Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià de Besòs.
Es jugarà a futbol sala, bàsquet i natació. Per a la resta d’assistents, hi haurà
activitats lúdiques i adaptades per a persones amb discapacitat.

Setmana d’Homenatge
a la Vellessa
La residència d’avis Ramon Berenguer
celebra, del 6 al 12 de juny, la Setmana
d’Homenatge a la Vellessa amb diverses activitats. El programa s’inicia avui
(16.30) amb la lectura del pregó, a càrrec de Carme Todó. A les 17.30 s’inaugurarà una exposició d’artesania i es
presentarà el llibre Contes d’ahir i d’avui, de relats i il•lustracions d’alumnes
de l’escola Verge del Carme, inspirat
en una visita que van fer el 23 d’abril a
la residència. L’Ajuntament, a través
del Punt del Voluntariat i la Fundació
Amics de la Gent Gran, va coordinar i
assumir el projecte.

Visita del comissari
europeu d’Ocupació
L’alcalde, Bartomeu Muñoz, va rebre, el passat 29 de maig, el comissari europeu d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats,
Vladimir Spidla, i la consellera de Treball, Mar Serna, en una visita oficial
per conèixer de primera mà els plans
de formació i ocupació que l’Ajuntament, mitjançant la societat municipal Grameimpuls i el Departament de
Treball de la Generalitat, estan desenvolupant a la ciutat i que són un
model de referència a tot Catalunya.

ACTUALITAT
Javier Mariscal exposa al Centre
d’Art Contemporani Can Sisteré

E

l dijous 12 de juny (20.00), el reconegut dissenyador Javier Mariscal
inaugura al Centre d’Art Contemporani Can Sisteré l’exposició “Personas
muy personales”. Aquesta mostra
s’emmarca en una de les línies expositives de recerca que el Centre dedica a l’obra d’artistes multidisciplinaris en el seu 18è aniversari.
A partir dels personatges i dels retrats, l’exposició de Mariscal troba
un fil conductor que deixa entreveure les metodologies i els diferents
camps disciplinaris en què es mou
la seva creativitat. La seva obra
s’instal•la així en els marges de les
disciplines, en un territori interessant, divertit i d’aprenentatge que
es pot sintetitzar en una forma de
passar per la vida i d’entendre-la.
L’exposició “Personas muy perso-

BREUS
Taller per a empresaris
Grameimpuls farà els dies 10, 12 i 17 de juny un taller sobre innovació adreçat a
empresaris de la ciutat, dins de la seva oferta formativa per a emprenedors i pimes.
Sota el nom de “30 idees i 10 eines per innovar”, el seminari té com a objectiu la
divulgació dels beneficis d’incorporar la innovació i la creativitat en la gestió diària de les empreses. Es treballaran aspectes com l’adaptació als canvis, per on s’ha de començar a l’hora d’innovar o com es generen idees diferents. Inscripcions:
Centre d’Empreses Can Peixauet, av. de la Generalitat, 99-101(tel. 93 466 52 24).

XIX Caminada Popular de la Gent Gran
El 8 de junio se celebra la XIX Caminada Popular de la Gent Gran, que organiza la Associació Esport i Salut. La salida está prevista a las 9.30 desde la plaza
de la Vila. Inscripciones: en las oficinas del polideportivo Nou, calle de Jacint
Verdaguer, 22-24, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 (tel: 93 386 76 08).

Música i teatre al Riu
Avui, dia 6 (22.00), actuarà Laura Jareño al Centre Cívic del Riu. A més, el grup
teatral La Mancha representarà l’obra La olla el dia 10 (19.00). L’organització
és a càrrec d’Alquimistes. L’entrada per a ambdós espectacles és gratuïta.
nales” es podrà visitar a Can Sisteré
del 12 de juny al 20 de juliol, de dimarts a divendres de 17.00 a 21.00,
dissabtes d’11.00 a 13.30 i de 17.00
a 21.00 i diumenges d’11 a 13.30.

La Fira del Medi Ambient tindrà
lloc diumenge al parc d’Europa

A

mb el lema “Estalvia't l'aigua”, se celebra el diumenge 8 de juny, al parc
d’Europa, la novena edició de la Fira de Medi Ambient, organitzada per l'Ajuntament, que està dedicada a potenciar els valors de la nova cultura de l'aigua. La Fira tindrà lloc d’11.00 a 14.00 i de 17.30 a 20.00. Hi haurà espais
d'entitats i institucions, diverses actuacions i tallers amb material de reciclatge. 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.

LA FOTO

Excursión a Vilafranca del Penedès
La Asociación de Jubilados de Singuerlín hará una excursión el día 21 a las bodegas Romagosa y a Vilafranca del Penedès. Inscripciones: av. de Catalunya, 41.

Videofòrum i xerrada a l’Àrea Cultural Oriol
El dia 8 (17.00), l’Àrea Cultural Oriol (c. Nou, 4) farà un nou videofòrum amb
la projecció de la pel•lícula El guerrero pacífico, de Víctor Salva. D’altra banda, el dia 12 (21.00) tindrà lloc la xerrada “Estimar-se per saber estimar”, a
càrrec de Montse Pujol, terapeuta corporal i psicòloga gestaltista.

Taller infantil a la Biblioteca Central
La Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n) farà el 13 de juny (18.00) el taller de manualitats “Una capseta dels tresors d'estiu”. Cal inscripció prèvia.

XVI Homenatge a la Gent Gran
El 7 de juny (19.00) se celebrarà el XVI Homenatge a la Gent Gran, que organitza l’Agrupació de Veïns del Districte VI (el Fondo) a la plaça del Rellotge. Hi
actuarà el Grup de Dones Yoga Kundalini i, després dels parlaments, es lliuraran plaques, rams de flors i altres regals a les persones homenatjades.

Clases para niños en la Casa de Aragón
La Casa de Aragón impartirá estas clases gratuitas a los niños (a partir de 4 años),
en horario extraescolar, en el curso 2008-09: tambores y bombos (lunes), pintura (martes), baile (miércoles), canto (jueves) e instrumentos de cuerda, guitarra,
bandurria y laúd (sábados). Información: c. Sant Josep, 30-32, de 19.00 a 20.00.

XVI Memorial de Bàsquet Josep Grau
El pavelló del Raval és escenari el 7 de juny (de 9.00 a 20.00) dels partits del XVI
Memorial de Bàsquet Josep Grau, competició escolar que organitza l’AEE Verge de les Neus. El lliurament de trofeus serà el dia 8 (17.00) al pati del col•legi.

Cuestación contra el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer agradece el apoyo de la ciudadanía en
la cuestación del 8 de mayo. Se recaudaron 9.962 €y participaron 50 voluntarios.

Velada flamenca
Raíces del Sur celebra una velada flamenca en el Centre Cívic de Can Franquesa
(Menorca, s/n) el día 7(22.00). Asistirá el Centro Extremeño de Sant Adrià con sus
cuadros de baile. Al cante estarán Carmen Jiménez, Rodolfo y María, Sebastián el
Minero, Luis Quirós y el coro de Raíces del Sur, y a la guitarra, Justo Fernández.

Xerrada sobre la zona franca de Masaya
El dia 9 (20.00) hi haurà, a la Casa de la Solidaritat (Irlanda, 39), una xerrada sobre
l'accés a la justícia dels treballadors de la zona franca de Masaya (Nicaragua), a
càrrec de l'advocada Ana Cecilia García. Organització: Huayna-Cooperacció.

EL ALCALDE SE ENTREVISTA CON TANIA G. El alcalde, Bartomeu Muñoz, mantuvo el 28 de mayo una entrevista con la cantante colomense, Tania Gómez Gimfarré, hasta hace pocos días participante de Operación Triunfo. El alcalde felicitó a Tania por su buena representación y la animó a continuar con su carrera.

’La flauta màgica’, a l’Auditori

El dia 12 (20.30) es podrà veure a l’Auditori La flauta màgica, la versió cinematogràfica que Ingmar Bergman va fer de la famosa òpera de W. A. Mozart.
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Campus de patinatge
El Club de Patinatge Artístic de Santa Coloma organitza un campus de
patinatge del 30 de juny al 31 de juliol al pavelló de Can Sisteré. Les
inscripcions estaran obertes fins al
13 de juny (places limitades). També s’ofereix un servei d'acollida de
8.00 a 9.00.
Telèfon: 666 96 43 42.
Inscripcions: avinguda de la Generalitat, 99-101.

Infància en risc
Avui, 6 de juny (12.00), té lloc el
Tercer Diàleg pels Drets Humans i la
Inclusió Social de les Jornades de
Benestar Social 2007-2008, que
tractarà sobre la infància en risc. Hi
intervindran: Dolça Garcia, tinenta
d’alcalde i regidora de Benestar Social; José A. Molina, membre de la
Comissió Permanent de l’Espai de
Reflexió a l’Entorn de la Infància i
l’Adolescència, i Carles Vilagrasa,
professor titular de dret civil de la
Universitat de Barcelona i magistrat
de l’Audiència Provincial.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Aula de la Gent Gran
L’11 de juny (17.30) tindrà lloc l’acte de cloenda del curs de l’Aula
d’Extensió Universitària de la Gent
Gran, que organitza el Centre Excursionista Puigcastellar. Hi haurà
un concert de la coral de l’Aula, un
recital poètic i l’actuació d’un conjunt instrumental.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres.

Concert
Dins de la programació Concerts de
Cicle, avui, 6 de juny (21.45), el
quartet de guitarres de Barcelona

Se celebra la festa de l’Associació
de Veïns Serra de Marina i els
tallers ibers al parc d’Europa

E

l dissabte 7 de juny (18.00)
obriran al públic els tallers ibers del
parc d’Europa, que són el pròleg de
les festes del Districte III. Hi haurà
representacions teatrals durant tota
la tarda, i a les 22.30 tindrà lloc l’espectacular ritual iber i un castell de
foc. El diumenge, els tallers començaran a les 10.00 del matí i les representacions teatrals s’aniran succeint fins a les 14.00. Les festes del
Districte III continuaran al llarg del
cap de setmana següent.
D’altra banda, avui, dia 6, i demà, dia
7, se celebren les festes organitzades per l’Associació de Veïns Serra
de Marina. Del programa d’avui destaquen el recital de poesia (17.30),
la funció teatral (18.00), protagonitzada pels alumnes de l’IES Ramon
Berenguer, i el sopar (21.00) i el ball

Autors Llatins farà un concert amb
una selecció de guajiras, milongas,
havaneres, tangos, choros de compositors llatinoamericans com els
cubans Ignacio Cervantes i Leo
Brouwer, els brasilers Celso Machado i Paulo Bellinati i l’argentí Astor
Piazzolla, i altres europeus com el
txec Stepan Rak, el francès Michael
Dupier o el català Xavier Montsalvatge, en els quals, els girs melòdics
i les cadències rítmiques de la música llatina han estat una important
font d’inspiració.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres.

Debat: el canvi climàtic
El Centre Excursionista Puigcastellar, el Casal del Mestre i Fòrum Gra-

El 12 de juny (18.00) tindrà lloc, a la
Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n), una edició especial fi de
curs de L’Hora del Conte. Titelles
Marduix narraran Els ocells de Madó Fàtima.

Encauzar las emociones
(23.00) al parc de la Farigola. Demà
al matí, hi haurà activitats infantils, i
a la tarda, teatre amb Abuelos Marchosos (18.00), un torneig de bàsquet (19.30) i l’actuació del grup de
rock 4 Mundo (21.00).

ma han programat un debat sobre
el canvi climàtic per al dia 12
(20.00) amb Francesc Mauri, presentador del temps de TV3.
Lloc: Biblioteca Central.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 6 de juny (20.00), hi haurà un
documental i una xerrada sobre la
lluita dels aturats al Marroc, a càrrec
d’Abdelkarim (exmembre de la Comissió Nacional de Coordinació i Diàleg). A les 22.00, sopar típic marroquí
al preu de 6 euros, i a les 23.00, concert de música berber amb Zaid. Demà, dia 7 (17.00), assemblea extraordinària de debat sobre l'Ateneu.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18 .

Nuevas eliminatorias de las 24 Horas

C

ontinúan las preliminares de
las 24 Horas de Fútbol Sala en el polideportivo Nou con estos cruces:
Día 6: Las Ladies de Santako-Fanegas (21.00); Bar Kimera-Mercat del
Singuerlín(22.00). Día 7: BrasukasRte. Pizzeria El Peco (15.00); Gomina 2-PB Johan (16.00); 24 ERS-FS
Becolla (17.00); FS Raval-Ajax de
Tánger(18.00); Electroclima-Bar Un
Alto en el Camino (19.00); CocineroWintertur Banitus (20.00); El Retorno-Recreativo Oliveres (21.00); Sóc

La Agrupación de Vecinos de Can
Franquesa prepara un viaje a la sierra de Cazorla, que tendrá lugar del
3 al 8 de agosto.
Precio: 360 euros.
Teléfono: 93 468 43 91 (de 18.00 a
20.00).

L’Hora del Conte

Farmàcies
Divendres 6
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dissabte 7
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Diumenge 8
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dilluns 9
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dimarts10
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Dimecres 11
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dijous 12
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
•Aquestes quatre farmàcies obren ca da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí
Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

Sierra de Cazorla

Futbolero-AEK Cachondas(22.00);
CNS Futsal-FS El Larguero (23.00); FS
Ulbra-FS Kaos (24.00). Día 8: Limpiezas Peiró-FS El Fondo (9.00); FS Idefix-Anchoa de Oro (10.00); Gremlis
FS-Aston Birras (11.00); Los Sin
Nombre-FS Napis (12.00); Unik
Kampos-Bar Linares (13.00); Sudoku-Club Baró de Viver (14.00); Cervelas-Eurobanús (15.00); Caliu-Sao
Paolo Pincoper (16.00); Amigos Bar
4 Rejas-Los Amigos (17.00); At. Piferrer-Zurich United (18.00).

Hoy, 6 de junio (18.00), la Associació de Suport Emocional en el Dol hace un curso-taller titulado “Encauzamiento de las emociones”. Lo
impartirá la psicóloga Maite Xarrié.
Lugar: Centre Cívic del Riu, calle de
Lluís Companys, 9.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 8 de maig de 2008, va
acordar aprovar inicialment la modificació de les normes urbanístiques del
PGM i de les Ordenances metropolitanes d'edificació pel que fa al nombre
màxim d'habitatges per parcel•la i a les
condicions dels estacionaments i aparcaments 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 J. Manent, núm. 1,
planta baixa (els dies laborables de dilluns a divendres, de 9 .00 a 13.00 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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