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CURSOS D’ESPORTS I LLEURE
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La firma digital
permite realizar
trámites municipales
desde casa

de instalación
3 Obras
de ascensores

en la estación de metro
Santa Coloma

L’associació Esports i Lleure obrirà el termini d'inscripcions per als cursos trimestrals de totalbody,
cuida't, sevillanes, teatre per a adults, patinatge
artístic i teatre per a joves. Les inscripcions es podran realitzar a
l’estand 9 de la
fira Expocoloma
o a l’avinguda
de la Generalitat,
99-101. Més informació, al telèfon 93 466 53
74.

Las nuevas dependencias judiciales estarán abiertas el próximo 22 de septiembre

Los juzgados de Santa Coloma se trasladan
al nuevo edificio del paseo de la Salzareda
Los seis juzgados de primera instancia e instrucción, el Registro Civil, la Fiscalía y Decanato de Santa Coloma se han trasladado a un nuevo edificio judicial situado en el paseo de la Salzareda, 15-18. El
nuevo equipamiento estará abierto a los ciudadanos a partir del 22 de septiembre, de 9.00 a 14.30
horas, aunque el juzgado de guardia está operativo desde el pasado martes.
Los nuevos juzgados están ubicados en un edificio
de diseño singular, obra del arquitecto Joan Tarrús,
de más de 7.500 m2 de superficie construída, divididos en seis plantas y dos subterráneos donde estarán ubicadas las diferentes dependencias. El edificio
destaca por disponer de unas instalaciones de bajo
consumo energético, que funcionan mediante un
sistema centralizado de control de iluminación interior. El nuevo edificio ha supuesto una inversión, por
parte de la Conselleria de Justicia, que supera los doce millones de euros.
El Ayuntamiento cedió en su día los terrenos a la Generalitat para que se construyera este nuevo equipamiento. Santa Coloma unifica así sus servicios judiciales en una única sede.

L’Expocoloma ofereix als visitants un bon programa
d’activitats lúdiques al llarg de tot el cap de setmana
Continuen els actes de la 20a edició de l’Expocoloma, que estarà fins al diumenge 21 de setembre al
parc d’Europa. Un total de135 expositors participen en aquest esdeveniment comercial, organitzat per la societat municipal Grameimpuls i l’Agrupació del Comerç i la Indústria, amb el suport
de l’Ajuntament.
L’Expocoloma obre de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a
22.00. El visitants hi trobaran les darreres novetats
dels sectors econòmics participants, així com un

atractiu programa d’activitats lúdiques complementàries. Així, per a avui divendres, cal destacar
l’exposició del concurs de fotografia “La Santa Coloma turística”, el taller de cuina infantil, l’actuació
de l’escola de dansa de Yolanda Valero, la del
grup de gaites i dansa d’Airiños i els concerts de
diversos grups (Overdriven 66, Sinónimo de Lucro
i Los Mareaos).
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ACTUALITAT
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La VII Travessa de
Cotxes d’Època, gran
atracció d’Expocoloma

Noves sortides
culturals del Museu
Torre Balldovina

(VIENE DE PORTADA

Per al mes d'octubre es farà una
sortida de cap de setmana, els dies
18 i 19 d'octubre, a la Noguera, i es
farà nit al monestir de les Avellanes.
Dissabte es visitarà el poblat ibèric
Molí d'Espígol de Tornabous, el Museu Comarcal de la Noguera a Balaguer i Os de Balaguer: la cova dels
Vilars (pintures rupestres de l'edat
de bronze), el castell d'Os (segle
XII), l'església barroca de Sant Miquel i el forn de fabricació de campanes. Diumenge es visitarà el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de
les Avellanes i el Merengue de Camarasa (restes de trinxeres i refugis
del front del Segre a la Guerra Civil)
i es farà un itinerari a peu per l'embassament de Sant Llorenç de
Montgai (pantà de gran bellesa situat a la serra del Montsec).
La darrera sortida de l'any serà el
diumenge 9 de novembre. Afegintnos a la celebració del bicentenari
de la Guerra del Francès (18082008), es recorrerà l'escenari on
tingueren lloc les batalles de la
Guerra del Francès a Santa Coloma
de Gramenet, per explicar in situ els
fets ocorreguts al pla del Campament o planell de les Ermites, lloc on
hi havia acampades les tropes de
miquelets comandades per Milans
del Bosch, el qual tenia el seu quarter a Sant Jeroni de la Murtra.
Més informació, a la plaça de Pau
Casals, s/n, telèfon 93 385 71 42.

El dissabte (10.00) començarà amb
la VII Travessa de Cotxes d’Època.
La sortida tindrà lloc a la rambla de
Sant Sebastià, i es farà un recorregut, d’anada i tornada, de Santa Coloma a Cardedeu.
També cal destacar els seminaris de
formació per a paradistes dels mercats municipals, la XVI Mostra de
Puntaires, el torneig d'escacs, el X
Concurs d’Enfiladores d’Agulles, les
exhibicions de perruqueria artística
i de dansa oriental i la desfilada de
presentació de moda en pell de la
temporada.
Finalment, diumenge hi haurà la IV
Bicicletada Popular Joaquim Mora,
el III Concurs de Cambrers, activitats
infantils, l’actuació del grup Enkalma
(flamenc-fusió), l’exhibició de dansa
de Yolanda Valero i els focs artificials
de cloenda de l’Expocoloma.
Comerç al Carrer
Els comerciants de Centre Comerç
duran a terme un acte com a activitat
relacionada amb l'Expocoloma. Els
col•leccionistes tindran l’oportunitat
de veure una exposició i un intercanvi de plaques de les ampolles de cava. Serà el 20 de setembre, de10.00 a
14.00, al carrer de Sant Ramon (entre el carrer de Sant Silvestre i el Mercat de Sagarra). S’hi instal•laran
unes 15 taules per fer l'exposició i
l'intercanvi, a més d'una degustació.
D’altra banda, els comerciants dels
carrers de Sant Jeroni i de Santa Coloma organitzen també dissabte (de
9.00 a 21.00) la XXI Jornada de Comerç al Carrer. Els comerços treuen
les seves paradetes al carrer per
promocionar els seus productes als
consumidors.

La firma electrónica permite
al ciudadano realizar trámites
municipales sin salir de casa

L

a administración electrónica es
cada vez una realidad más tangible.
Desde que se puso en marcha la firma electrónica, hace ahora cuatro
años, se pueden gestionar, vía Internet, una gran parte de los trámites
que recoge la Oficina d’Informació i
Atenció al Ciutadà del Ayuntamiento. Así, tramitar la concesión de licencias de vado, de obra menor con
afectación en la vía pública o de terrazas de bar, entre otras muchas
posibilidades, ya se pueden gestionar sin necesidad de salir de casa.
La firma digital o firma electrónica es
un pequeño fichero instalado en un
hardware (el disco duro del ordenador, el chip de una tarjeta, una memoria USB...) y permite a una persona
firmar documentos digitales con la
misma validez legal que la firma sobre papel, así como identificarse legalmente en un entorno informático
(web, redes privadas...), tal y como lo
haría con un DNI en la vida real.

Firmar consiste en insertar una determinada información encriptada
(nombre, apellidos y DNI) en un documento. Otra persona o un organismo oficial que quiera leerlo tendrá
que disponer del software apropiado por desencriptar la información.
En la web municipal (www.gramenet.cat) no es preciso la firma digital
para tramitar volantes de empadronamiento y las quejas y sugerencias;
sí es necesaria para el resto de trámites disponibles.
Para obtener la firma digital la persona interesada tiene que presentarse al Ayuntamiento con el NIF u
otro documento identificativo válido y la correspondiente fotocopia.
También se puede hacer la solicitud
por Internet desde casa, pero a continuación se debe ir al Ayuntamiento, para comprobar que los datos
son correctos.
Más información, en www.gramenet.cat y a www.idcat.net.

 REALISME EXISTENCIAL. L’Àrea
Cultural Oriol celebrarà les V Jornades sobre Realisme Existencial els
dies 17, 18 i 19 d’octubre a Santa
Susanna. Informació i inscripcions:
carrer Nou, 4-6, fins al 5 d’octubre
(tel. 93 385 30 05).

Santa Coloma participarà en les
Jornades Europees del Patrimoni

E

ls dies 26, 27 i 28 de setembre
tindran lloc les Jornades Europees
del Patrimoni, en què Catalunya se
sumarà, per 18a vegada consecutiva, a aquesta gran festa apadrinada
pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Hi ha més de 400 activitats
gratuïtes organitzades (podeu consultar el programa a www.acm.cat).
A Santa Coloma de Gramenet (dia
28 de 12.00 a 14.00) hi haurà una
visita guiada a les restes arqueològiques del Molí d'en Ribé, molí fariner de la baixa edat mitjana empla-

çat al costat mateix del Museu i excavat parcialment els anys1983 i
1989. Aquest any es van reiniciar
les excavacions arran de la construcció d'un aparcament subterrani
als jardins de la Torre Balldovina.
Aquesta intervenció ha posat al
descobert la bassa i les canalitzacions que baixaven l'aigua del nivell de la bassa al de la turbina del
molí, és a dir, s'ha excavat la part
del Molí d'en Ribé que faltava per
tenir el complex descobert en la seva totalitat. Per entendre millor el

seu funcionament, es farà també
una visita a l'exposició del Museu

que contextualitza el molí dins de la
Santa Coloma medieval.

ACTUALITAT
Continúan las obras para la
instalación de ascensores en
el paseo de Llorenç Serra

A

ctualmente, en la parada Santa Coloma de la L1 de metro se están construyendo tres ascensores. El
primero, situado en la manzana de
la plaza de la Vila que limita con la
calle de Sant Carles, ya tiene la obra
acabada. Está el hueco terminado y
sólo falta colocar el ascensor, que
comunicará la calle con el vestíbulo
de la estación. El segundo es el que
se está realizando en estos momentos, y conectará directamente con el
andén. El tercero es interior, y su
construcción no tiene ninguna afectación a la vía pública.

L

Cursos al barri del Fondo
El Centre Cívic del Fondo obre les inscripcions a aquests cursos: tècniques manuals, sevillanes, patchwork, esmalts al foc, dansa del ventre, informàtica i català. Més informació, de 16.00 a 21.00, al carrer de Wagner, 19 (tel. 93 462 40 76).

Asesoramiento legal gratuito
La estación del Fondo está completamente adaptada para el acceso
de las personas discapacitadas y las
nuevas estaciones de la línea 9 estarán todas dotadas de ascensores.
Estas obras, que lleva a término la
empresa GISA por encargo de la
Generalitat y TMB, en convenio con
el Ayuntamiento, tienen una duración prevista de unos seis meses.
En estos momentos hay un carril
ocupado del paseo Llorenç Serra,
circunstancia que puede cambiar
en el transcurso de la ejecución de
la obra.

Instal·lació de pilones hidràuliques
al carrer d’Anselm Clavé
a setmana que ve s’instal•laran un conjunt de pilones hidràuliques al carrer d’Anselm Clavé,
amb l’objectiu de reduir la circulació de vehicles per aquest carrer
de vianants. Les pilones estaran
ubicades a la confluència del
carrer amb la plaça de la Vila i amb
el carrer Major. Es garantirà la circulació dels veïns de la zona pels
car-rers de Sant Pere i Vistalegre.

BREUS

Les pilones permetran augmentar
la seguretat dels ciutadans, preservar la zona de vianants i incrementar l’atractiu comercial del carrer
d’Anselm Clavé. Aquesta actuació
és el resultat de les converses i els
acords presos entre l’Associació
de Comerciants del Centre, l’ACI,
les regidories de Promoció Econòmica i Comerç i Via Pública de
l’Ajuntament.

La Asociación de Vecinos del Raval ofrece asesoramiento gratuito, orientación
e información en temas relacionados con el trabajo (convenios, nóminas, contratos...), Seguridad Social y rentas (bajas, maternidad, riesgos laborales...) los
jueves de 18.00 a 20.00 en la calle de Monturiol, 20. Se pueden concertar visitas en los teléfonos 93 466 38 51 (martes) y 93 462 40 68 (de lunes a viernes).

Talleres en el barrio del Raval
La Asociación de Vecinos del Raval ofrece cursos de informática e Internet y
talleres de pintura al óleo, pintura sobre ropa, bolillos, cerámica y cuadros tridimensionales. Más información, los martes (19.00), en la calle de Monturiol,
20 o en el teléfono 93 466 38 51.

Cursos al Singuerlín
Al Centre Cívic del Singuerlín comencen els cursos d’aeròbic, dansa del ventre,
sevillanes per a nens i adults, ball modern, balls de saló, ballet i informàtica (iniciació). Més informació, a l’avinguda de Catalunya, 41 (tel. 93 391 71 10).

Tallers artístics a l’Àrea Cultural Oriol
L’Àrea Cultural Oriol (c. Nou, 4-6) ha programat diversos tallers artístics. El 6 d’octubre en començaran dos: “Reproducció de miniatures de portes i de façanes de
pedra”, que s’impartirà els dilluns (16.00), i “Pintura de figures” (dilluns,17.00).
El dia 7 s’iniciarà ”Esmalts al foc” (dimarts, 17.00). A partir del dia 8, els dimecres
n’hi haurà dos: “Icones bizantines” (17.00) i “Tapissos amb ordit” (18.00). Finalment, els dijous (17.00) serà el torn de ”Labors”, que començarà el 9 d’octubre.
L’Àrea ofereix, a més, un taller de memòria (dimarts, 16.30), un altre de dinàmica
corporal i classes de gimnàstica (des del dia 6, dilluns i dimecres, a les 10.00).

Gimnasia de mantenimiento, yoga y ‘tai-cchi’
La asociación Esport i Salut inicia un nuevo curso de actividades físicas para
adultos con clases de gimnasia de mantenimiento (polideportivo Nou, de lunes a viernes de 18.00 a 20.00), yoga (Centre Cívic de Can Mariner, martes y
jueves de 17.00 a 21.00) y tai-chi (polideportivo Nou, lunes y jueves de 20.00
a 21.00). Inscripciones: calle de Jacint Verdaguer, 22-24 (tel. 93 386 76 08).

Monitores de aeróbic y artes marciales
Esport i Salut necesita monitores de aeróbic infantil y artes marciales (kárate,
taekwondo, etc.) para actividades infantiles en horario extraescolar. Las personas interesadas han de presentar el curriculum en las oficinas en el polideportivo Nou, calle de Jacint Verdaguer, 22-24 (tel. 93 386 76 08).

Inscripciones en el Club Patí Gramenet
El Club Patí Gramenet abre el período de inscripciones en todas las modalidades del patinaje artístico: individual, parejas, shows, festivales y exhibiciones. Inscripciones: polideportivo Nou (Mn. Jacint Verdaguer, 24), los lunes y
miércoles de 18.00 a 19.30 y el sábado de 9.00 a 11.00.

Excursión a los lagos de Sant Maurici
La Agrupación de Vecinos del Distrito VI (Fondo) ha programado una excursión a los lagos de Sant Maurici los días 27 y 28 de septiembre. El precio es de
80 euros para los socios y de 85 para los no socios (niños hasta 10 años: 75
€). Información: calle de Wagner, 19 (tel. 689 57 17 49).

Pedalada contra el canvi climàtic

E

l diumenge 28 de setembre tindrà lloc una pedalada popular contra el
canvi climàtic, que sortirà a les 11.30 hores del parc de Montigalà i anirà pels
municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Els
colomencs podran incorporar-s’hi al mateix punt de sortida o al parc fluvial
del Besòs, al carril bici del parc, al costat del pont de l'avinguda de Llorenç
Serra. Durant tot el recorregut, els participants rebran diferents obsequis dels
tres ajuntaments organitzadors. L’Ajuntament de Santa Coloma convida a tothom a participar en aquesta activitat lúdica.

Excursiones a Andorra
La Asociación de Vecinos del Raval hará una excursión a los Pirineos de Andorra
los días 18 y 19 de octubre. Inscripciones: los martes de 19.30 a 20.30 en la calle
de Monturiol, 20. Precio: socios, 72€; nos socios, 75 €. Por otra parte, el Casal
d’Avis de la Guinardera realizará una excursión a Andorra los días 4 y 5 de octubre. Precio:74 €. Más información, en la calle de Milton, 28 (tel. 93 468 32 03).

Curso de bailes de salón
El Centre Cívic del Raval ofrece un curso de bailes de salón, que comenzará el 3
de octubre y se impartirá los viernes de 19.00 a 20.00. El precio es de 40 euros.
Inscripciones: de 17.00 a 21.00 en la calle de Monturiol, 20 (tel. 93 462 40 68).
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Bailes de salón

Mujeres Yoga Kundalini

La

Asociación de Vecinos de
Singuerlín empieza los cursillos de
bailes de salón (nivel iniciación).
Horario: miércoles de 19.30 a 21.30.
Inscripciones: en el teléfono 93 391
73 41, de 17.00 a 19.00.
Por su parte, la Asociación de
Vecinos de Riera Alta hará bailes
de salón en el mes de octubre (los
lunes y sábados). También se
impartirán clases de informática,
catalán, alfabetización, yoga y
sevillanas.
Información: en el teléfono 93 392
00 26, de 18.00 a 20.00.

Cursos al Riu
El Centre Cívic del Riu obre el trimestre de tardor amb els cursos d’iniciació a la fotografia; fotografia de
viatges; fotografia de reportatge;
taller de tapes; pinxos i canapés; taller de cuines del món; salsa-merengue-bachata; dansa del ventre;
sevillanes; balls de saló; reflexologia podal; aprendre a caminar; ioga; meditació; tai-txi; taller de pintura infantil; breu història de l’art;
ceràmica russa; pintura; puntaires;
club de lectura; guitarra flamenca;
anglès; català, i informàtica.
Informació: carrer de Lluís Companys , 9.

Guerra del Francès
La Colla de Trabucaires i l’Ajuntament de Santa Coloma estan organitzant un acte de commemoració
del bicentenari de la Guerra de la
Independència o Guerra del Francès (1808-1814), durant el transcurs de la qual es produí una batalla
a la serra de Marina, molt a prop de
Santa Coloma.
Informació: totes les persones interessades a col•laborar en aquests

Farmàcies
Divendres 19
•D
Rellotge, 60 / Aragó, 29
Dissabte 20
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Diumenge 21
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dilluns 22
•D
Passatge d’en Caralt, 22 / Perú, 28
Dimarts 23
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dimecres 24
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Dijous 25
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
•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.

El Grupo de Mujeres Yoga Kundalini
ofrece clases de yoga en tres grupos
(lunes y miércoles de 16.30 a 17.30,
martes y jueves de 19.30 a 20.30 y
viernes de 21 a 22.30), danza del
vientre (miércoles de 19.00 a 20.30),
reflexología podal (lunes de 19.30 a
21.00), tai-chi (martes de 20.45 a
22.00) y sevillanas (lunes, 18.00) .
Información: calle de Dalmau, 25.

Danza del vientre

Un moment del concert de La Kinky Beat. Imatge presa per Hara Amorós.

La Festa Major va aplegar 110.500
assistents als diferents actes

U n total de 110.500 persones
van assistir als actes programats
durant la Festa Major d'Estiu . Com
ja és habitual, el més vist va ser
l'espectacle piromusical de dilluns,
amb 30.000 persones.
Les activitats organitzades a l'espai
Passatge Insòlit van congregar durant dissabte i diumenge més de
10.000 persones. Un altre clàssic de

la Festa, el FM Sintonizza, ja és tot
un èxit, amb 3.500 assistents a la
sessió de divendres i 4.500 a la de
dissabte. El Correfoc va registar
5.000 espectadors. Els concerts de
nit a la plaça de la Vila van tenir una
mitjana de 4.000 assistents (Rufino
y don Domingo, Tania G i Salsa de
Reyes), mentre que l'actuació de
Barón Rojo va arribar als 4.500.

actes es poden adreçar a la Colla a
través del telèfon 93 466 35 85.

de 10.00 a 13.00 i de 15.00 a 20.00,
a l’avinguda dels Banús,104.

Tai-txi per a la gent gran
El Club Sant Jordi de l'Obra Social de
Caixa Catalunya que, per reformes,
es troba temporalment ubicat a la
parròquia de Santa Rosa, iniciarà el
mes d'octubre un curs de tai-txi per
a la gent gran.
Horari: dilluns de 16.30 a 17.30.
Informació i inscripcions: els dimarts

Taller de memòria
La Llar Puig Castellar farà un taller
de memòria (1r nivell) per a majors
de 60 anys del 30 de setembre al 31
d’octubre.
Horari: dimarts i divendres d’11.00 a
12.30.
Inscripció: a partir d’avui, dia19, a
l’avinguda del Puig Castellar, 16.

Ajut d’emergència pels huracans
tropicals que han afectat Cuba

L

’Ajuntament de Santa Coloma
col•laborarà amb la campanya d’ajut humanitari d’emergència a l’illa
de Cuba, coordinada pel Fons Català de Cooperació, en resposta a la
sol•licitud de la ciutat agermanada
de La Habana del Este que ha patit
greus estralls a conseqüència del
pas dels recents huracans tropicals
que han afectat la regió. La nova alcaldessa d’aquesta població cubana ha anul•lat també per aquesta

raó la seva visita a la nostra ciutat
prevista per al mes d’octubre pròxim amb motiu del 10è aniversari
de l’agermanament i en el marc de
la Setmana de la Solidaritat.
En aquest sentit, el Casal d’Amistat
amb Cuba José Sánchez de la nostra ciutat sol•licita la col•laboració
solidària dels colomencs per als
afectats mitjançant el compte corrent: Huracans Gustav i Ike, 2059
084 76 0001081284.

Están abiertas las inscripciones para
el curso de danza del vientre, que
organiza el Casal de Les Oliveres y
que se impartirá los martes (17.30).
Información: calle de Pep Ventura,
1-3 (tel. 93 392 56 47).

Yoga
La

Asociación de Vecinos del
Llatí reanuda las clases de yoga a
partir del 2 de octubre.
Horario: martes y jueves (18.30 ).
Lugar: calle de Beethoven, 11-13.
La Asociación Saucha comienza
de nuevo las clases de yoga.
Horario: los lunes de 17.30 a 19.15
y 19.30 a 21.15.
Lugar: calle de Monturiol, 20.
Teléfono: 93 391 92 90.

Excursión a Peñíscola
El 18 de octubre tendrá lugar una
excursión a Peñíscola y a la Costa
de Azahar, organizada por la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.
Precio: 59 euros.
Inscripciones: martes y jueves (a
partir de las 18.30), en la calle de
Lluís Companys , 9.

Lucha contra el cáncer
La Asociación Española de Lucha
contra el Cáncer ha programado para el día 25 (18.00), una conferencia
sobre el cáncer de mama, a cargo de
Pere Gascon, jefe de Oncología del
Hospital Clínic de Barcelona.
Lugar: calle de Pompeu Fabra, 9.
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