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ACTIVIDADES PARA
LA TERCERA EDAD
Está abierto el plazo de inscripciones para los
cursos de manualidades, alfabetización, teatro
y escritura creativa. Más información, en los
centros cívicos de la ciudad.

construcció,
3 En
l’edifici d’habitatges

2

Diumenge se
celebrarà una
pedalada popular contra
el canvi climàtic

de la segona fase del
front fluvial del Raval

Las obras se llevarán a cabo en el último trimestre del año y afectarán a cuatro calles

El Ayuntamiento asfaltará otros 11.000
metros cuadrados de superficie de la vía
pública con pavimento sonoreductor
El Ayuntamiento continúa con su política
de sustitución de asfaltado por otro material de más calidad: el pavimento sonoreductor. En el último trimestre del año se
van a completar cuatro nuevos tramos de
calles que suman una superficie total de
11.029 metros cuadrados.
Las calles de Santa Coloma que se verán beneficiadas por la colocación del nuevo asfaltado son
las siguientes: Mn. Jacint Vedaguer (entre Irlanda
y Sant Just), Sant Just, Anselm de Riu (entre Sants
y Menorca) y avenida del Sanatori (entre el paseo de Parcerisa y el Hospital del Esperit Sant). El
Ayuntamiento invertirá en estas obras un total de
175.000 euros.
Desde hace varios años, el pavimento sonoreductor es la apuesta municipal en el asfaltado de
calles, ya que este tipo de conglomerado logra
reducir el número de decibelios que produce el
tráfico. Todo ello redunda en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y contribuye a disminuir los índices de contaminación acústica.
El ruido del tráfico es uno de los problemas ambientales más frecuentes de nuestra sociedad,

que se intensifica en ciudades como la nuestra
con alta densidad de población y vehículos motorizados. Para combatirlo, el consistorio colomense trabaja en la puesta en macha de medidas

para minimizar su
impacto, como ocurre con la sustitución
de pavimentos. Las
reducciones de ruido
con respecto al asfaltado original convencional son apreciables.
Cuando finalice 2008
se habrá asfaltado
un total de 25.000
metros cuadrados de
calles con el nuevo
pavimento, extremo
que supone una inversión superior a
los 340.000 euros.
Las calles asfaltadas
en el primer semestre del año fueron las
siguientes: avenida de la Pallaresa (entre Francesc Macià y Gaspar), calle de Gènova (entre Milà y Florència) y Mossen Jacint Verdaguer (entre
Doctor Pagès e Irlanda).

Torre Sònia avanza a buen ritmo y los vecinos
volverán a sus casas en los plazos previstos
La empresa municipal Gramepark ha finalizado las obras correspondientes a
la estructura del edificio Torre Sònia que, ubicado en la rambla del Fondo, 66,
alberga las nuevas viviendas de los vecinos afectados por la explosión de
enero de 2006. Esta fase ha completado el esqueleto del inmueble —columnas y forjados—, así como las principales paredes estructurales.
Las obras, que se están desarrollando de acuerdo con los plazos previstos,
continúan ahora con la última fase, la que corresponde a la distribución de es-

pacios, instalaciones y servicios, acabados interiores y finalización de fachada.
Torre Sònia es un edificio que se caracteriza por su singularidad arquitectónica. Dispone de 28 viviendas de 85 metros cuadrados de superficie útil, cuatro
locales comerciales en planta baja y garaje en el subterráneo. El inmueble estará equipado con placas de captación solar para la generación de energía.
Las previsiones indican que las familias propietarias de las viviendas podrán
ocuparlas a finales del próximo año.
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Obres de reforma
i ampliació
a l’IES Numància
L’Ajuntament continua les obres de
reforma integral i ampliació de l’IES
Numància iniciades al mes de juliol.
Durant el mes de setembre s’han
iniciat els treballs d’obra de la meitat de l’aulari principal, que corresponen a la primera fase de remodelació del centre. A la segona fase, es
reformarà i ampliarà l’altra part de
l’aulari principal, entre altres aspectes d’obra, i a la tercera fase es
construiran les pistes de bàsquet i
futbol planificades. En conjunt està
previst que les obres de reforma i
ampliació de l’IES Numància estiguin enllestides a final del 2009.

Termini d’inscripcions
a la Cursa per la Vida
Amb el lema “Córrer per una causa
justa”, el 19 d’octubre tindrà lloc la
cinquena edició de la Cursa per la
Vida, una jornada participativa de
comunicació i sensibilització social
contra el càncer.
Aquesta prova no és competitiva i
està oberta a tothom. La sortida serà
a les 10.30 des de les pistes d’atletisme Antoni Amorós, i la meta estarà a la plaça de la Vila. L’itinerari
previst és d’uns 5 km.
Les inscripcions s’han de fer a l’Institut Municipal d’Esports (carrer de
Rafael Casanova, 85; tel. 93 385 33
22) i a Intersport Massip (carrer de
Sant Ramon, 3).

Un total de 337 treballs opten
enguany al Premi Internacional
de Poesia Màrius Sampere
S’inaugura una instal·lació plàstica al parc fluvial
del Besòs, que serà la benvinguda a la ciutat

D

el 30 de setembre al 5 d’octubre tindrà lloc el Primer Festival Internacional de Poesia de Santa Coloma. El Festival inclou el
lliurament del IV Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere, organitzat per l’Ajuntament i l’editorial La Garúa Libros, acte que se
celebrarà el 3 d’octubre (21.00) a
l’Auditori Can Roig i Torres. Enguany hi participen 305 treballs
d’autors de més de 20 països d’arreu del món i 32 en català.
El jurat d’aquest certamen està format pel poeta Màrius Sampere
(president honorífic); l’alcalde de
Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (president del jurat); la
regidora de Cultura Montserrat Olivés, i autors de renom com Sam
Abrams, Carles Duarte, Rosa Lentini, Vicenç Llorca, Salvador Clotas,
Joan de la Vega, Rodolfo del Hoyo,
Sergio Gaspar y Esther Zarraluki. El
Premi té una dotació econòmica de
6.000 euros.
El Premi Internacional Màrius
Sampere comença una nova etapa
amb diverses novetats. Entre altres, cal destacar el “Tast literari”,
en què els restaurants de la ciutat

oferiran als seus clients els poemes dels guanyadors de les tres
edicions anteriors per degustar
amb la carta. A més, es farà la lectura de textos literaris “Pren la paraula!” (30 de setembre, 19.30,
Centre Cívic del Riu); una lectura al
parc fluvial del Besòs (5 d’octubre,
11.00), i la presentació del llibre
L’última certesa, a càrrec del professor Jordi Julià (2 d’octubre,
19.30, Museu Torre Balldovina).
Aquest text recull les actes del I
Simposi Màrius Sampere.
‘Passatge de la paraula’
El diumenge 5 d’octubre, el parc
fluvial del Besos acollirà la inauguració del Passatge de la paraula,
que inclou l’estrena de la instal•lació plàstica permanent “Viure és
provar-ho infinites vegades”, el
nou emblema de benvinguda de la
ciutat. Es tracta del fragment final
del poema Per què tot comença?,
de Màrius Sampere.
La instal•lació suposa un homenatge al poeta i defineix Santa Coloma
de Gramenet com una ciutat oberta, intercultural i compromesa amb
el progrés.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: diumenge
hi haurà una pedalada popular contra el canvi climàtic

E

l diumenge 28 de setembre,
dins dels actes de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, 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’itinerari
complet serà el següent: parc de
Montigalà, carrer de Sicília, rambla
del Fondo, rambla de Sant Sebastià,
passeig de Llorenç Serra, parc fluvial
del Besòs, passeig de la Rambleta

Se celebra el I Ral·li
SEAT a Santa Coloma
El proper 27 de setembre se celebrarà la primera concentració del
Club SEAT a Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d'una trobada de
cotxes d'època de la marca SEAT
organitzada per Fondo Comerç i
l'Associació d'Antic Car Club SEAT,
amb el suport de l'Àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament. De 9.00 a 11.00, els participants es concentraran a la plaça de
la Mediterrània, des d'on marxaran
cap a Girona.

Cursos monogràfics
a l’Escola
Oficial d’Idiomes
Durant aquest curs 2008-09 l’Escola Oficial d’Idiomes de Santa Coloma impartirà cursos d’actualització
lingüística, de treball específic per
destreses (especialment expressió
oral) i d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural
dels països on es parla la llengua
objecte d’estudi (literatura, història,
costums, etc.). Els cursos tindran
com a destinataris qualsevol persona que acrediti tenir un nivell igual
o superior al cinquè curs de les EOI,
tret de les llengües d’especialitat
(àrab i romanès), en què no es requereix cap titulació prèvia.
Aquests monogràfics tenen una durada mínima de 30 hores i màxima
de 45. Els dies de matrícula són el 6
i el 7 d’octubre. Més informació, a
www.eoisantacoloma.org.

Cursos per a joves
al Mas Fonollar
El Centre de Recursos Juvenils Mas
Fonollar (carrer de Sant Jeroni, 1-3)
ofereix diversos cursos de guitarra,
tècnica pilates, ioga, ioga per a mares amb nens de fins a tres anys, iniciació a la fotografia, capoeira, dansa del ventre, monitors de lleure,
llenguatge de signes i caixa flamenca. Tots el cursos començaran a
l’octubre i són trimestrals (preu: 60
€ el trimestre). Les inscripcions es
poden fer per correu electrònic
(mas_fonollar@yahoo.es). Més informació, al telèfon 93 385 55 01, de
dilluns a divendres de 17.00 a 21.00.

(Sant Adrià), avinguda de les Corts
Catalanes, carrer de Girona, carrer
del Carme, carrer de Lleida i carrer

d’Eduard Maristany (arribada).
L’Ajuntament de Santa Coloma convida a tothom a participar-hi.

FER TEATRE? La Colmena busca
gent de totes les edats per al seu proper muntatge. Els interessats han de
trucar al 652 329 125 o enviar un correu a lacolmenateatre@gmail.com.
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Comienza la construcción del
edificio de viviendas de la segunda
fase del front fluvial del Raval

L

a empresa municipal Gramepark, SA ha iniciado, por encargo del
Ayuntamiento, la construcción del
edificio de viviendas que pertenece a
la segunda fase de la operación urbanística del front fluvial del Raval. En
este caso, ya se han realizado los derribos pertinentes y el movimiento de
tierras para empezar a urbanizar la
zona ubicada entre la avenida de la
Generalitat, el paseo de Sant Jordi y
el paseo de la Salzareda. Se trata de
un proyecto de primer nivel, que
contempla la construcción de un edificio singular de 130 viviendas de
protección oficial –para jóvenes y
para el realojo de familias expropiadas—, 333 plazas de parking, zonas
verdes y la urbanización de las calles
colindantes, entre otras actuaciones.
En conjunto, el proyecto supone una
inversión de 22 millones de euros y
se prevé que estará finalizado para
antes del verano del 2010.

Guardería pública y zonas verdes
La primera fase de la operación urbanística del front fluvial del Raval
finalizó en 2007, y comportó la
construcción de un edifico de vivienda pública, la urbanización de
las calles del entorno y la creación
de aparcamientos. La tercera fase
prevista destaca por la construcción
de una nueva plaza de unos 6.000
m2 junto a la avenida de la Generalitat, que será una de las más grandes de Santa Coloma y comunicará
con los tres edificios de vivienda pública de las tres fases que componen esta operación urbanística.
Una vez finalicen las tres fases, se
habrán urbanizado 19.000 m 2 del
barrio del Raval, donde, además de
vivienda pública, se creará una
guardería, un equipamiento comercial, múltiples zonas verdes y una
conexión directa con el parque fluvial del Besòs.

La UNED abre el período de
matrículación del próximo curso

H

asta el 31 de octubre estará
abierto el plazo de matriculación en
la extensión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) de Santa Coloma. Se pueden cursar las licenciaturas de Derecho y Psicología; el segundo ciclo
en Antropología Social y Cultural; la
diplomatura en Educación Social;
Ciencias Empresariales; Trabajo Social, y el curso de acceso para mayores de 25 años. El horario de
atención de las oficinas de la UNED
es —hasta el 3 de octubre— de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y los
miércoles de 16.30 a 19.30. A partir
del 3 de octubre, será lunes y miércoles de 9.30 a13.00 y de lunes a
jueves de 16.00 a 20.00.
La UNED está ubicada en el edificio

Los edificios de la segunda y tercera fase del front fluvial del Raval tendrán el mismo diseño en forma de L, con una planta baja más 18 pisos y una parte anexa de planta baja más 5 pisos de altura.

BREUS
Cobrament d’impostos
El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre activitats econòmiques i la
Taxa per la recollida i gestió de residus comercials comença l’1 d’octubre i finalitza l’1 de desembre. Rebreu al vostre domicili l'avís per poder fer el pagament
a qualsevol oficina de les entitats següents: Caixa Catalunya, Caixa de Pensions
de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa
Penedès, Caixa Manlleu i Caixa Manresa. Sense l'avís podeu fer el pagament a
Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat. El càrrec en compte corresponent als rebuts domiciliats s'efectuarà el 3 de novembre. Si, acabat el termini voluntari, no heu realitzat els vostres pagaments, podreu fer-los efectius, amb el
5% de recàrrec, del 2 al 31de desembre amb el mateix avís i a les mateixes entitats, o bé, si no teniu avís, a Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat.

Iniciació al teatre
Ditirambo Teatre organitza un taller d'iniciació al teatre els dimecres, de
19.45 a 21.15, al Centre Cívic de Can Mariner, al carrer de Milà i Fontanals,
14-16. Preu: 20 euros mensuals. Més informació, al telèfon 93 466 61 41, de
16.00 a 21.00.

Danza del vientre y bailes de salón
El Centre Cívic del Raval ofrece cursos de danza del vientre (jueves de 17.30
a 18.30) y bailes de salón (viernes de 19.00 a 20.30). Más información e inscripciones, en la calle de Monturiol, 20 (tel. 93 462 40 68).

Tallers al Centre Cívic de Can Mariner
La Torre del Recinte Torribera (calle
de Prat de la Riba, 171; tel: 93 468
28 19). Más información, en
info@santa-coloma.uned.es.

Anunci
Per Decret de la Tinència d'Alcaldia executiva de l'Àrea de Serveis a la Persona núm. 3621/2008,
de 25 de juliol, s'han aprovat les instruccions d'execució del contracte menor de serveis per impartir sis cursos d'escolarització per a dones als casals municipals de la Guinardera, el Riu Nord,
el Llatí, les Oliveres, Can Franquesa i Can Mariner durant el curs escolar 2008-2009.
Les instruccions es poden consultar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 hores i el divendres
de 8.30 a 14.30 hores, telèfon 93 462 40 40; a la pàgina web municipal www.gramenet.cat;
a l'Àrea de Serveis a la Persona, ubicada a la primera planta de l'Ajuntament , o al telèfon
93 462 40 63.
Les persones interessades poden presentar les seves ofertes, durant els 7 dies naturals a comptar des del següent a la publicació de l'anunci en el full informatiu L'Ajuntament Informa.

L’Associació de Veïns i el Grup de Dones de Can Mariner fan tallers de manualitats, gimnàstica de manteniment, massatges, guitarra, balls de saló, cuina, costura i tall i confecció. Més informació, al carrer de Milà i Fontanals, 14-16.

Cursos en Santa Rosa
La Asociación de Vecinos de Santa Rosa ofrece cursos de yoga, baile de salón, sevillanas y manualidades. Las personas interesadas deberán dirigirse a
los locales de la entidad, en la avenida dels Banús, 82. Más información, en el
teléfono 93 466 10 00, de 17.00 a 19.30.

Presentació del llibre ‘Anestesia social’
L’1 d’octubre (20.00) tindrà lloc a la Biblioteca Central la presentació del llibre
Anestesia social, de Fran Murcia. Juntament amb l'autor, hi parlaran Salvador
Redon, vicepresident d’ACOLITE, i Antoni Morell, escriptor. L’acte està organitzat per la mateixa Biblioteca i l’Associació Colomenca de Literatura.

L’Hora del Conte

Dins de la secció L’Hora del Conte, el dia 2 (18.00), Maria Barroso llegirà La
història del petit Babaji i Hi ha óssos a l'Àfrica? a la Biblioteca Central.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Conferencia
“Educando a nuestros hijos en valores”. Éste es el título de la conferencia que pronunciará Esther Martínez, psicóloga, escritora y
profesora en la Universitat Rovira i
Virgili, el día 27 (19.30).
Lugar: sala de actos del Museu.

Torneo de fútbol 7
Los días 27 y 28 de septiembre se
celebrará el XIV Torneo Ciudad de
Santa Coloma de Fútbol 7, que organiza el CD Arrabal-Calaf de Gramenet, con equipos de las categorías infantiles.
Lugar: instalaciones municipales de
Can Zam.

Àrea Cultural Oriol
Els dies 3, 4 (21.00) i 5 d’octubre
(19.00), l’Àrea Cultural Oriol presentarà les activitats del trimestre, i
s’inaugurarà l’exposició de pintures
“Àsia” del pintor i compositor japonès Sakae Tauchi.
Lloc: carrer Major, 4-6.

La mostra "Veïns mirant, mirant
veïns", de Dani Ensesa, estarà a
Can Sisteré fins al 5 d’octubre

F ins al 5 d'octubre, el Centre
d'Art Contemporani Can Sisteré
acull l'exposició de Dani Ensesa
“Veïns mirant, mirant veïns”, un
recull de quasi deu anys de treball
de l'artista en què s'entreveu la
seva relació amb el paisatge humà
i un estil de vida a la gran ciutat.
Les seves pintures retraten tota
una troupe d'urbanites que es miren encuriosits, que corren perquè
no arriben a la feina, que s'enamoren o que ballen en una festa. El resultat és una obra optimista inspirada en la nostra quotidianitat, que
no amaga els conflictes ni una distància crítica, amb referències a

autors tan heterogenis com Paul
Klee, Philip Guston, Pessoa, Giotto
o el Bosco.
“Veïns mirant, mirant veïns” s'inclou en el marc de la programació
anual d'art contemporani de Can
Sisteré que enguany ha portat a
terme propostes com “Si vuelas,
vuelo”, de Sergio Mora; “Des de
dins”, de Miquel Grau, o “Personas muy personales”, de Javier
Mariscal, entre altres.
L'horari de Can Sisteré és 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.

Romería
El domingo 28 de septiembre, la
Casa de Huelma celebrará la romería de la Virgen de la Fuensanta y
Santa Lucía. La imagen saldrá del
centro (10.00) en dirección la fuente de l’Alzina, donde se oficiará una
misa (13.00). El regreso está previsto a las 18.00.
Información: calle Sants, 52.

Asamblea de la ASED
La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED) celebrará
una asamblea general el 30 de septiembre (18.00).

Farmàcies
Divendres 26
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Dissabte 27
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Diumenge 28
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dilluns 29
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dimarts 30
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dimecres 1
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dijous 2
•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.

estampación de cuadros (jueves).
Información: Milton, 28 (tardes).
Teléfono: 93 468 32 03.

Fiesta en Santa Susanna
Del 12 al 15 de octubre, el Casal de
la Gent Gran Albert Francàs organiza un viaje de cuatro días a Santa
Susanna para participar en una fiesta de la tercera edad. Entre otros artistas, actuarán la humorista Paz
Padilla y el mago Màgic Andreu.
Precio: 149 euros.
Información: rambla de Sant Sebastià, 46.

Cursos al Riu
Encara hi ha places lliures al Centre
Cívic del Riu dels cursos d’iniciació
a la fotografia; fotografia de viatges;
fotografia de reportatge; taller de
tapes; pinxos i canapès; taller de
cuines del món; salsa-merenguebachata; 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: c. Lluís Companys , 9.

Ioga per a la gent gran

Lugar: Centre Cívic del Riu, calle de
Lluís Companys, 9.

Excursión al Baix Camp
El Esplai de Jubilats i Pensionistes
del Singuerlín organiza una excursión a la comarca del Baix Camp el
15 de octubre.
Precio: 12,95 €.

Información: Centre Cívic del Singuerlín, av. de Catalunya, 41.
Teléfono: 93 391 71 10.

Cursos en La Guinardera
El Grupo de Mujeres de La Guinardera ofrece estos cursos: informática (lunes y jueves), alfabetización (lunes y
martes), costura (martes), macramé y

L’Aula de Salut debatrà sobre
la diabetis i l’augment del sucre

P

er què augmenta el sucre a la
sang? Aquesta és la pregunta que
tindrà resposta en la propera Aula
de Salut Segle XXI, l’1 d’octubre
(18.30), a la sala d’actes del Museu
Torre Balldovina (plaça de Pau Casals, s/n). La diabetis és el tema
que aprofundiran José Manuel

Fontanet, metge de família de l’Àrea Bàsica de Salut VI (el Fondo), i
Empar Domínguez, infermera de
l’Àrea Bàsica de Salut IV(el Riu
Nord i el Riu Sud). La presentació
de l’acte anirà a càrrec d’Àngeles
Peláez, regidora ponent de Dona,
Salut i Consum.

L’associació Saucha realitzarà un
curs per a la gent gran de ioga, moviments suaus i respiració per millorar la salut. Començarà el dilluns 13
d’octubre, i les classes s’impartiran
de 10.15 a 11.45.
Informació: Centre Cívic del Singuerlín, av. de Catalunya, 41 de
17.00 a 21.00.
Telèfon: 93 391 71 10.

Cursos a la Riera Alta
El Casal de la Riera Alta obrirà a l’octubre els cursos d’informàtica, català, ioga, sevillanes i balls de saló.
Informació: passatge de la Pedrera,
8-10, de 18.00 a 20.00.
Telèfon: 93 392 00 26.
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