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La ciudad cuenta con sus jóvenes

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

Fue Bernard Shaw el que dijo que la juventud es una enfermedad que se cura con los años.
Creo que se equivocó. La juventud ha sido, es y será una etapa clave en la vida de todas
las generaciones. En Santa Coloma de Gramenet trabajamos para que los jóvenes tengan
las oportunidades básicas para ejercer una ciudadanía plena en el presente y futuro. Esto requiere una especial atención a sus necesidades, así como respuestas eficaces a las
problemáticas sociales que les afectan especialmente: las necesidades de formación, las
dificultades para emanciparse, la precariedad laboral y el paro, las demandas de ocio ,
etc. La política municipal de juventud se ejecuta como una política activa de ciudadanía y
se fundamenta en herramientas efectivas destinadas a garantizar el acceso a una formación de calidad, el asesoramiento para la incorporación con garantías en el mercado laboral, la promoción de viviendas, en régimen de alquiler o compra a precios asequibles,
y la creación de las condiciones y espacios para la participación e implicación en la vida
social, cultural y cívica de la ciudad. El futuro Plan Local de la Juventud que recogerá las
opiniones y las aportaciones de muchos y diferentes jóvenes de la ciudad demuestra que
la Santa Coloma dinámica, próspera y de futuro que todos deseamos tiene en cuenta y
cuenta con los y las jóvenes.

Els colomencs podran
dir la seva sobre la
convivència en l’Agenda
SC + Civisme

8

OPINIÓ

2
Els joves són, sens dubte, l'actiu més important
per construir el nostre
futur, el futur de la nostra societat. De forma
indiscutible, protagonistes del que ha de ser
la Santa Coloma d'aquí pocs anys. La joventut
és una etapa fonamental per la persona a nivell individual pel que fa a la consolidació dels
fonaments adquirits.
Això fa que des de l'equip de govern hi treballem amb interès i compromís. Davant de catastrofismes que no porten enlloc i crítiques
no justificades, hem d'actuar seriosament.
Disposar d'eines i de recursos.
Això fa que la política de joventut que desen-

Para trabajar por la juventud es necesario hacerlo de
verdad, es necesario tener
un plan y unas propuestas
que den solución a los problemas de los jóvenes colomenses, pero es evidente que el Gobierno socialista de nuestra ciudad, no las tiene, por ello en lugar de soluciones
presentan campañas
publicitarias vacías de contenido.
El Gobierno socialista ha centrado su política de juventud en propaganda, desentendiéndose de los
problemas reales de nuestros jóvenes y destinando
a este colectivo unos recursos mínimos, así, en los
presupuestos de 2008 se destina a la partida de juventud 153.000 euros, es decir menos recursos que

Santa Coloma, actualment,
no és una ciutat que la gent
jove pugui fer seva. Tenim
una ciutat on ni el jovent ni
la resta de població poden gaudir de l'oci: no hi
ha cinemes, el teatre continua tancat, no hi ha zones d'esbarjo ni suficients parcs... S'ha deixat perdre el batxillerat nocturn, que ara s'ha de cursar a
Barcelona o a Badalona. Aquesta tendència encara s'agreuja més perquè l'habitatge és car,
aconseguir crèdits és molt difícil, els preus del lloguer pugen i no hi ha suficients places d'escoles
bressol. Les enquestes diuen que l'èxode del jovent, suficientment preparat, és una realitat.
El jovent no ha rebut el suport i l'atenció munici-

Quan una paraula es posa de
moda, mal senyal, perquè acaba sortint pertot : mobilitat sostenible, polítiques sostenibles,
empreses sostenibles... actitud activa, propostes actives, activa't... esperit jove, habitatge jove, polítiques
joves... I sol passar que es fa exactament el contrari.
Aquest govern municipal n'és un especialista: es diu
sostenible i no té ni un sol vehicle elèctric; es proclama
actiu i la ciutat està culturalment a les fosques i en letargia; s'autoanomena jove però funciona amb valors
antiquats. Fan equipaments joves però els tanquen els
caps de setmana; publiciten formació però tenim l'atur
juvenil més alt de la comarca i dèficit de places escolars
(quan escric hi ha encara més de 200 nens sense es-

Una política de
joventut
volupem des del grup socialista tingui cinc
àmbits: l'habitatge, la formació, l'accés al
mercat laboral, l'oci i la cultura. Tot plegat va
molt més enllà del que abasta una regidoria.
Parlem per exemple de política de desenvolupament econòmic i social, cultural, habitatges,
esports, etc.
I ara, en aquests moments, estem immersos en
actualitzar-los i concretar-los, fixar-ne els objectius i continguts en el que serà el Pla Local
de Joventut de Santa Coloma de Gramenet, un

Jóvenes: un
colectivo olvidado
los que se destinan a la compañía de ballet (180.000).
Nuestros jóvenes necesitan una oferta formativa de
calidad que les permita acceder con facilidad al mundo laboral, necesitan más viviendas de protección
oficial y a un precio asequible, más centros juveniles,
equipamientos deportivos de calidad, centros escolares con un mantenimiento adecuado y una oferta
lúdica y cultural de la que carecemos.
Desde el Grupo Popular exigimos medidas reales que
solucionen todas esas carencias, apostamos por el
desarrollo de políticas integrales de juventud, bus-

Anem cap a una ciutat
sense jovent
pal que es mereix. Quan van dur al Ple una petició
per ampliar els horaris de les biblioteques, com
en altres poblacions veïnes, no van ser tractats
amb respecte. Cal recordar que actualment el
Singuerlín no té bilioteca. Si un col•lectiu ha resultat perjudicat per la política de l'alcalde, són els
joves d'aquesta ciutat.
ICV-EUiA aposta per prendre mesures actives d'habitatge que permetin un lloguer assequible en
temps de crisi, ampliar el ventall de l'oferta formativa, facilitar l'estudi amb més sales i potenciar

Sostenibles, actius
i joves
cola!), conviden a estudiar per preparar-se el futur
però rebutgen una demanda popular de mil firmes per
ampliar l'horari de les biblioteques; demanen emprenedors però les joventuts polítiques nodreixen el funcionariat; fan gala de ciutat però a l'Ajuntament i a les
empreses municipals els que manen viuen a Barcelona; diuen promoure l'art però els grups de teatre encara esperen local; venen una ciutat jove i activa però
segons la UGT més de mil joves colomencs ni estudien
ni treballen ni fan res; diuen promoure la participació
però els consells municipals d'infants i de joventut han

document amb les opinions crítiques i els suggeriments dels joves. Aquest Pla, que quedarà
redactat a final d'any, serà de gran ajut en
aquesta tasca.
Així donarem forma a un dels millors capitals
que pot aprofitar la ciutat si entre tots, sabem
canalitzar l'empenta i la creativitat.

Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

cando la eficacia y la eficiencia en la actuación pública, propiciando la participación de los jóvenes en la
programación, en la ejecución y en la evaluación de
dichas políticas. Necesitamos un plan de juventud que
esté adaptado a la realidad delos jóvenes y que cuente con su participación real durante el proceso de elaboración y desarrollo. Pero sobre todo necesitamos
que se destinen más recursos a
nuestros jóvenes para que la
política de juventud en la ciudad
deje de ser un escaparate vacío
lleno de promesas incumplidas.

Ma. Carmen Sáez Belver. Presidenta del Grup Municipal Popular

plans d'ocupació per adquirir experiència. L'oci
no només és festa, tot i que Can Zam seria un bon
escenari per fer diferents activitats; també és esport i cultura. Necessitem nous programes i una
ampliació dels horaris de les instal•lacions. Cal
donar suport a l'associacionisme juvenil i apostar
per incloure l'opinió dels que encara no arriben
als 18 anys en els temes que
els afecten. No cal inventar
res, solament escoltar i actuar
en conseqüència.

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

desaparegut, i quan les entitats no combreguen se les
ofega sibil•linament; diuen que faran pisos per a joves
i els utilitzen d'excusa social per construir a la Bastida,
però a la Pallaresa i la CIBA en fan més de privats mentre les guarderies promeses fa 5 anys encara no existeixen... Urgeix un canvi de model de ciutat i de manera de fer política. No creieu que una ciutat de 125.000
habitants té prou potencial per tenir empreses, polítics, autònoms...
en definitiva, joves lliures que treballin de manera independent per
i per a la ciutat?

Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU

ACTUALITAT
Avui es lliura el Premi de Poesia Màrius Sampere i
el diua 5 s’inaugura el ‘Passatge de la Paraula’ al riu

E

n plena celebració del I Festival Internacional de Poesia de Santa Coloma de Gramenet, el 5 d’octubre (11.00), al parc fluvial del
Besòs, s'inaugurarà una escultura
gegant amb un el vers de Màrius
Sampere que servirà de benvinguda a la ciutat: “Viure és provar-ho
infinites vegades”. El parc fluvial del
Besòs acull així la inauguració del
Passatge de la Paraula, amb l’estrena d’una instal•lació plàstica que
conté l’esmentat vers del poeta.
Dins del Festival, destaca el lliurament del IV Premi Internacional de
Poesia Màrius Sampere, organitzat
per l’Ajuntament i l’editorial La
Garúa Libros, acte que se celebrarà
avui, 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 treballs en català. El jurat està
format per diverses personalitats,
entre les quals hi ha el 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,

Els volants
d’empadronament es
tramiten des de casa
Per realitzar diferents tràmits administratius com el volant d’empadronament o el volant de convivència,
entre altres, no és necessari anar a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) de l’Ajuntament.
Aquests i altres tràmits es poden fer
sense sortir de casa, a través de la
web
municipal
(www.gramenet.cat) o per telèfon,
trucant al número 93 462 40 40, la
línia d’atenció telefònica de l’OIAC.
En una setmana els ciutadans que
ho demanin, via web o per telèfon,
rebran els certificats a l’adreça de
l’empadronament.

Nou cicle de concerts
i monòlegs
El Centre Cívic del Riu (c. Lluís Companys, 9) inicia el nou cicle de concerts i monòlegs de prop, amb el
cantautor Moisés Loval, avui divendres (22.00).

3
Taula rodona
sobre el model
comercial colomenc
“El model comercial a Santa Coloma” és el títol de la taula rodona
que tindrà lloc el dia 6 (20.30) a la
Biblioteca Central (jardí de Can Sisteré, s/n). Hi parlaran Antoni Antonijoan, president de l’ACI; Joan Carles Mas, primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament colomenc; Gemma
Puig, directora general de Comerç
de la Generalitat, i Pere Carles, expresident de la FEFIC. Aquest acte
forma part del programa del 20è
aniversari de l'Expocoloma.

Curset de sardanes
a la plaça de la Vila
Rodolfo del Hoyo, Sergio Gaspar i
Esther Zarraluki.
Una altra activitat del Festival és el
“Tast literari”, en què els restaurants

ofereixen als seus clients els poemes
dels guanyadors de les tres edicions
del Premi Màrius Sampere per degustar amb la carta.

Aprobada la modificación del
proyecto Cúbics para adecuarlo
a la coyuntura actual

E

n el pleno municipal del 29
de septiembre, se aprobó la modificación de usos del Centre Terciari
Residencial la Pallaresa, conocido
como Cúbics, que solicitó la empresa Prosavi Promocionas y Explotaciones Inmobiliarias SL, para
adecuar el proyecto a la coyuntura
económica actual. Con los votos
en favor del grupo municipal PSC y
en contra de los grupos ICV-EUiA,
PP y CiU, la modificación del planeamiento incluye un cambio en
los usos manteniendo la volumetría del conjunto. Por una parte,
el complejo hotelero pasa en tener
una planta más, lo que supone un
aumento del número de plazas

hoteleras, que finalmente serán
146. Esta modificación responde a
las actuales necesidades turísticas
de Santa Coloma y del área metropolitana. El nuevo planeamiento
mantiene el espacio destinado a
vivienda de protección oficial, en
los 100 viviendas contemplados,
que serán bajo el régimen de alquiler y estarán destinados a colectivos con dificultades para acceder a un piso. Las viviendas de
renta libre —cuyo número final es
de 150—, también pasan a ser bajo el régimen de alquiler y con una
superficie más reducida para
adaptarlos a las actuales demandas sociales.

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de setembre de 2008, va acordar acceptar
la proposta presentada per l'empresa Prosavi Promociones y Explotaciones Inmobiliarias i en
conseqüència, aprovar inicialment el projecte per a la modificació puntual del Text refós de la
modificació puntual del PGM per a la modificació d'usos del Centre Terciari i Residencial de la
Pallaresa d'aquesta ciutat.
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article 83.4 del Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per tal que en un termini D'UN MES, comptat des del dia següent
al de l'última publicació obligatòria, hom pugui consultar la documentació, escrita i gràfica, que
integra l'expedient, obtenir còpies i presentar, si s’escau, les al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Departament d'Informació Urbanística i Cadastre a la plaça d’en
Joan Manent, núm. 1, planta baixa (els dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13
hores), i a la pàgina web de l'Ajuntament www.gramenet.cat, de conformitat amb el que preveu
l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

El Patronat pro Aplec i Amics de la
Sardana del CEP inicien de nou els
cursets de sardanes a la plaça de la
Vila. Les dates previstes són l’11, 18
i 25 d’octubre i el 8, 15, 22 i 29 de
novembre, sempre d’11.30 a 13.00
hores. Informació i inscripcions:
carrer de Sant Josep, 20 (tel. 93 385
99 41), de dilluns a dijous de 19.00
a 21.00, o bé a la mateixa plaça.

Nuevo triunfo del
Satori Kyokushin en la
Copa del Caribe
El 28 de septiembre, en Arecibo
(Puerto Rico), el Sensei Richard Tineo
se coronó como el mejor competidor
de la Copa del Caribe: primer clasificado en el peso pesado, campeón en
la Liga de Campeones y trofeo al KO
más rápido, tres triunfos merecidos
después de librar duros combates
hasta llegar a la final.

Curs de monitor
de futbol sala
L’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol fa un curs de
monitor de futbol sala (iniciació a tècnics), que tindrà lloc en centres de formació designats per la Federació Catalana de Futbol. Més informació, a la
delegació del Barcelonès Nord de la
FCF, al pavelló Nou de Santa Coloma
(c. Mn. Jacint Verdaguer, 22) o al Consell Esportiu del Barcelonès Nord, al
pavelló Països Catalans de Badalona.
 BALLET.

El Centre Cívic del Singuerlín tiene abierta la inscripción
en el curso de ballet para niños de 6
a 9 años. Información: en el teléfono
93 391 71 10 (de 16.00 a 21.00).
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L’Ajuntament treballa en aquests moments
en la segona fase del Pla local de la joventut,
un projecte ambiciós que, mitjançant un
ampli procés participatiu, intentarà donar
resposta a les necessitats d’oci i cultura del
jovent. La redacció del Pla coincideix amb el

25è aniversari del Centre de Recursos per a
Joves Mas Fonollar, un equipament pel qual
han passat ja diverses generacions de colomencs. També coincideix amb la mostra
“Joves, molt a dir”, que ha instal•lat la Caixa
a la plaça de la Vila, i amb noves propostes

en matèria de cooperació. El treball amb els
joves, que l’Ajuntament considera d’especial importància, es completa amb una gran
oferta de cursos de formació per a l’ocupació i amb noves idees sobre emancipació i
lloguer d’habitatge.

El Mas Fonollar fa 25 anys i el parc d’Europa estrenarà una pista de patinatge i skate

L’Ajuntament treballa en el Pla local de la
joventut, que donarà resposta a les
demandes d’oci, cultura i nous equipaments
Â PLA LOCAL DE LA JOVENTUT.
L‘Ajuntament continua treballant en
l'elaboració del Pla local de la joventut. Durant els mesos d'estiu, es
van recollir prop de tres centenars i
mig d'enquestes a joves colomencs
que han permès establir, a través
d’un tractament estadístic seriós, un
perfil dels joves, els seus interessos i
les seves inquietuds.
Ara, en la segona fase del Pla, es
tracta de recollir les opinions qualificades dels professionals relacionats amb aquest àmbit, així com
conèixer amb més profunditat què
pensen els joves de diferents edats i
barris.
Per aconseguir aquest objectiu,
s'organitzaran sessions monogràfiques de treball en què diferents
grups de joves parlaran entre ells
sobre temes d’importància. Això
permetrà acabar d'ajustar la llista
de necessitats dels joves i identificar
les claus per a corregir els dèficits
que hi pugui haver.
Tot aquest procés es fa amb la
col•laboració d'una empresa externa a l'Ajuntament especialitzada en
processos participatius. El resultat
definitiu es coneixerà cap a final
d'any, amb la redacció del Pla local
de la joventut per als propers quatre
anys. Serà un document marc que,
juntament amb el Pla d’acció municipal (PAM), permetrà que Santa
Coloma s'equipari a la resta d'ajuntaments de Catalunya en la diagnosi
de les polítiques de joventut, seguint els criteris marcats des de la
Generalitat.
Â25è ANIVERSARI MAS FONOLLAR.
El 25 d'octubre se celebrarà el vinti-cinquè aniversari del Centre de
Recursos Juvenils Mas Fonollar. Ja
ha passat un quart de segle des de
la posada en funcionament del que

tal•laran sis elements dissenyats específicament per a la pràctica del
patinatge o skate. Aquests elements
estan realitzats amb materials d'alta seguretat per evitar danys als
practicants d’aquest esport, resisteixen el pas del temps i les inclemències meteorològiques i pràcticament no transmeten soroll.
La pista de patinatge s'adreça a un
usuari de nivell mitjà, que coneix els
fonaments del patinatge i vol perfeccionar la seva tècnica en acrobàcies. L'accés serà lliure, però condicionat a les hores de llum i garantint
la tranquil•litat de l'entorn. La inauguració es preveu per al novembre.

llavors fou el primer equipament
públic cultural de la ciutat. Al llarg
d'aquest temps, han estat milers els
joves que hi han passat. Per celebrar-ho, s’ha organitzat un programa que culminarà el dissabte 25
amb una gran festa d'aniversari.
Els actes commemoratius començaran el 18 d'octubre amb una trobada de cultura urbana, aprofitant la
instal•lació de la carpa “Joves, molt
a dir” a la plaça de la Vila. Hi haurà
també una pista artificial de surf de
neu al pati del Mas i l’actuació de diversos Dj. Del 20 al 24 d’octubre es
podrà visitar a la planta baixa del
Mas l'exposició de fotografies sobre
els 25 anys de vida de l'equipament, mentre s’escolten les actuacions en format acústic de diversos
intèrprets de pop i rock.
El plat fort arribarà a la tarda del dis-

sabte. Mentre els músics de Sin Plan
B actuïn a l'escenari del Mas, un artista plàstic de prestigi pintarà el
mural dels vint-i-cinc anys. A l'intermedi, es veuran totes les felicitacions que el Mas ha rebut i es bufaran les espelmes d'un pastís gegant
d'aniversari. La festa acabarà amb
l'actuació de Lucas Masciano, teloner d'El Canto del Loco.
ÂPISTA DE PATINATGE
En la línia dels dos eixos esmentats
anteriorment (anàlisi de les necessitats dels joves i dotació d'equipaments per cobrir-les) se situa la instal•lació d'una pista de patinatge a
l’illa 1 del parc d'Europa. Es tracta
d’una antiga demanda d'un col•lectiu nombrós de la ciutat, que properament veurà la llum.
Al parc, darrere de la glorieta, s'ins-

ÂJOVES I COOPERACIÓ
Els joves participen cada cop més en
grups i activitats de solidaritat. Forma
part de les prioritats municipals desenvolupar un programa que cerca
la implicació dels joves en projectes
de cooperació al desenvolupament i
en accions de sensibilització relacionades amb la promoció del diàleg intercultural, la cultura de la pau i el
respecte pels drets humans. L’objectiu és facilitar espais de formació,
d'intercanvi i d'acumulació d'experiència perquè els joves siguin actius
en aquest àmbit d'acció social.
De les activitats fetes enguany es poden destacar les Trobades de Joves i
Cooperació; les conferències i els tallers organitzats als instituts; la Mostra de Cinema Solidari; el Premi Joan
Gomis, adreçat als alumnes de 2n de
batxilllerat, i el suport a experiències
com la participació de 14 estudiants
de l'IES Numància a la Trobada de
Joves Europeus a l'antic camp de
concentració nazi de Buchenwald, el
Projecte Sàhara de l'IES Ramon Berenguer IV i la participació de joves
en un camp de treball a Bòsnia i Herzegovina.

ACTUALITAT / A FONS
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Es multipliquen les opcions de
formació per a l’ocupació dels joves

L’OLH, una oficina
per a la gent jove
que vol un habitatge

L

L’Oficina Local d’Habitatge, gestionada per l’empresa municipal Gramepark, per encàrrec de l’Ajuntament, actua com a finestreta única
d’informació i serveis en matèria
d’habitatge, i dóna informació permanent i actualitzada sobre tots els
programes i les polítiques públiques
d’habitatge envers els joves.
A l’Oficina Local d’Habitatge s’informa i gestiona sobre les promocions
d’habitatge públic a Santa Coloma,
Borsa d’Habitatge de Lloguer, ajuts
públics per pagar el lloguer i ajuts
públics per la compra d’un habitatge, ja sigui públic o privat.
El 2008, l’OLH ha tramitat ja 431
sol•licitud d’ajuts per pagar el lloguer i 46 sol•licituds per adquisició
d’habitatge tant públic com privat
dirigit a gent jove, i també ha signat
112 contractes de lloguer a preus
més assequibles i condicions més
aventatgoses.
L’OLH té les seves oficines a l’avinguda de la Generalitat, 112, i l’horari
d’atenció és de dilluns a divendres
de 9.00 a 19.00 i els divendres de
9.00 a 14.00 hores.
Més informació, a la pàgina
www.gramepark.cat.

a societat municipal Grameimpuls treballa des de 1989 per la promoció econòmica i l'ocupació a la
ciutat. Un dels grups al qual dirigeix
la seva activitat són els joves entre
16 a 24 anys, amb programes de
transició escola-treball, formació
professional ocupacional, formació i
treball i qualificació professional inicial. Els programes de transició escola-ttreball són aquests:
ESCOLARITAT COMPARTIDA. Es fa
conjuntament amb els IES de la ciutat
i s’adreça a joves de 3r i 4t d'ESO
amb l'objectiu de facilitar l'obtenció
del graduat en secundària i la derivació a itineraris formatius.
ENDAVANT JOVES. Adreçat a joves
entre 16 i 24 anys que provenen del
fracàs escolar, té com a objectiu oferir una resposta en la prevenció del
risc d'exclusió social i laboral i oferir
una activitat motivadora cap a una
educació més integral i una formació
adequada al seu perfil.
JOVES EN TRANSICIÓ AL MÓN LABORAL. Adreçat a joves de 16 a 24
anys, els objectius que persegueix
són diversos: crear la necessitat d'una formació permanent; oferir apre-

nentatges bàsics per desenvolupar la
seva vida personal i laboral; donar
protagonisme i valor a les dones; sensibilitzar envers la violència de gènere; millorar les habilitats socials i laborals; assessorar els empresaris sobre
qüestions de contractació, i oferir
aprenentatges bàsics i valors que redundin en una millor qualitat de vida.
Els mòduls que s'imparteixen en
aquests
tres
casos
són:
construcció/jardineria, lampisteria,
restauració, atenció al públic/estètica, acompanyament a la inserció laboral i monitor de temps lliure.
Pel que fa als programes de formació
i treball, cal destacar:
ESCOLA TALLER. S’hi estableixen
dues fases, els primers 6 mesos són
amb una beca i els 18 restants són
amb un contracte de formació. Els beneficiats són joves entre 16 i 25 anys,
que hi fan aquestes especialitats: ram
de paleta, lampisteria, fusteria, pintura, restauració d'àrees degradades i
aplicacions informàtiques.
CASA D'OFICIS. Amb les mateixes
etapes i el mateix perfil d’alumne,
acull aquestes especialitats: animació de temps lliure, electricitat, ins-

tal•lacions de sistemes especials i
sistemes microinformàtics. Tant a
l’escola taller com a la casa d’oficis,
els objectius passen per l’adquisició
d'hàbits laborals i experiència professional, l’aprenentatge de tècniques i coneixements i la contribució
a la rehabilitació, el manteniment i la
millora del patrimoni arquitectònic i
mediambiental local.
Grameimpuls promou cursos de formació ocupacional que s’adrecen
prioritàriament a persones que estiguin aturades majors de 16 anys. Entre altres, cal citar els de cambrer,
cuiner, instal•lador de calefacció i aigua calenta sanitària, administratiu
polivalent per a PIME, telefonista recepcionista d'oficina, auxiliar d'infermeria en hospitalització, auxiliar
d'infermeria en geriatria, soldador
d'estructures metàl•liques lleugeres,
torner fresador, secretària, gestor de
magatzem i zelador sanitari.
El panorama de la formació i ocupació es completa amb el programa
Activa (pràctiques en empreses per
a titulats) i amb el servei de creació
d’empreses (assessorament i acompanyament gerencial).

Una gran carpa a la plaça de la Vila destaca
la importància dels joves en la nostra societat
L

’alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, i el secretari general
de la Fundació “la Caixa”, Lluís
Reverter, presidiran la inauguració
avui,3 d’octubre, d’una exposició
titulada “Joves, molt a dir. Joves amb
valors”, que vol contribuir a fomentar la reflexió al voltant del paper i les
potencialitats dels joves en la nostra
societat.
L’exposició, instal•lada en una gran
carpa a l’esplanada de la plaça de la
Vila podrà visitar-se gratuïtament
fins al dia 28 d’octubre, de dilluns a
divendres de 9.30 a 14.00 i de 16.00
a 20.30 hores i els dissabtes i diumenges de 10.30 a 14.30 i de 16.30
a 21.00 hores. Els centres d’ensenyament, les associacions o col•lectius poden demanar una visita guiada a l’exposició, que es completarà
amb un taller titulat “Diccionari de
valors”, trucant al telèfon 902 906
666. Cal fer aquesta reserva de
dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i

transformador que sempre ha
caracteritzat els joves, ressalta la
importància dels seus valors davant
els riscos i els reptes als quals es
veuen sotmesos i, a més, fomenta
conductes a favor de la convivència.
Activitats complementàries

La joventut com a
etapa de transició, els
seus riscs i reptes
són els altres
continguts que
analitza la mostra

La mostra, de l’Obra
Social “la Caixa”,
promou valors ètics
com la responsabilitat,
el compromís, l’esforç i
el civisme

de 15.00 a 18.00 hores.
La mostra reconeix la joventut com a

part necessària i fonamental de la
cadena social, reafirma el caràcter

Paral•lelament a l’estada de l’exposició “Joves amb valors”, es faran
unes activitats complementàries, la
primera de les quals tindrà lloc el dissabte 4 d’octubre (de 18.00 a 20.00
hores) a l’exterior de la carpa. Sota el
títol “Ja n’hi ha prou” es farà una activitat de teatre en què es treballarà la
prevenció en els entorns més propers dels joves i els adolescents.
També tots els diumenges d’octubre, de 12.00 a 14.00 hores, dins de
la carpa, es farà l’activitat “Menú de
contes”, una proposta teatral de
proximitat que ens introduirà en la
màgia d’històries sorprenents a
càrrec de l’actor Albert Estengre.

ACTUALITAT / A FONS
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Comença l'11a edició
del Voluntariat
per la Llengua
A la tardor L'Heura donarà el tret de
sortida a l'11a edició del programa
Voluntariat per la Llengua, amb
nous projectes que volen fomentar
l'ús social del català a Santa Coloma.
En aquesta ocasió, 100 voluntaris faran possible que més de 120 aprenents facin pràctiques orals de català fora de les aules. A més, el
programa compta amb la participació d'una setantena de comerços locals que també es comprometen a
parlar en català als participants del
programa quan vagin a comprar-hi.
Voluntariat per la Llengua posa en
contacte una persona voluntària
que s'expressa habitualment en català amb una altra aprenenta que en
té coneixements bàsics i que vol parlar-lo perquè es trobin i parlin on vulguin, quan vulguin i del que vulguin,
durant un mínim de 10 hores. D'aquesta manera, els aprenents introdueixen el català en les seves activitats quotidianes i relacions socials,
laborals, etc. i les persones voluntàries s’acostumen a comunicar-s'hi
en aquesta llengua.
Més informació, al telèfon 93 385 14
61, al correu vxl.heura@cpnl.cat i al
carrer de Rafael Casanova, 85-87.

El poblat del Puig Castellar acull
el 8è Cap de Setmana Ibèric

Cursos per a persones
aficionades a la cuina

E

Grameimpuls obre el seu Espai Passió per la Cuina, adreçat a les persones que vulguin aprendre a cuinar o
millorar els seus coneixements. Es faran dos cursos —un els dimarts i un altre els dimecres—, del 7 d'octubre al
19 de novembre de 17.30 a 20.00. El
preu és de 160 €. Inscripcions: c. Rafael Casanova, 40, de 9.00 a 14.00 i de
15.00 a 17.00 i a info@grameimpuls.es (tel. 93 466 15 65).

ls dies 4 i 5 d'octubre se celebra el 8è Cap de Setmana Ibèric, de
la Ruta dels Ibers sota l'eslògan “La
forma més ràpida i segura de conèixer els oficis de 2.000 anys enrere!“.
Els 17 jaciments que formen part de
la Ruta, entre els quals hi ha el Puig
Castellar, han programat diferents
activitats gratuïtes per a totes les
edats. El Museu Torre Balldovina, en
concret, ha organitzat per al diumenge 5 d'octubre, a partir de les
11.00 del matí, aquestes activitats al
poblat ibèric Puig Castellar:
—Visita guiada al jaciment per conèixer les darreres troballes fetes en les
excavacions de juliol. Durant el recorregut s’entrarà a l'habitatge ibèric reconstruït al mateix jaciment i es podran manipular els flips didàctics
(interactius) dels ibers: l'iconoscopi
(ambientacions ibèriques), el diari de
camp de l'arqueòleg, les finestres de
l'enigma (els cranis enclavats), l'estratigrafia, el cronòleg (la línia del
temps) i l'escriptori ibèric.
—Tallers pràctics artesanals de
l’època ibèrica: el teixit, la cistelleria
i l'ornamentació.
—Els poblats de la Laietània se saluden: comunicació amb miralls

Mites i realitats en la
història de les dones
amb altres jaciments propers.
Més informació, al Museu (tel. 93
385 71 42), a l'Oficina d'Informació
de la Ruta dels Ibers (tel. 93 424 65
77) i a www.mac.cat.

Des del 9 octubre fins al juny, el
Col•lectiu de Dones en l’Església fa,
al Centre Cívic del Siguerlín, el curs
Mites i realitats en la història de les
dones. Informació: av. de Catalunya,
41 (tel. 93 391 71 10).

BREUS
Presentació dels equips del CFS Sagarra
El 5 d’octubre (10.00), tindrà lloc al pavelló Nou la presentació de les plantilles
dels 12 equips del CFS Sagarra per a la temporada 2008-2009. A continuació, es
disputarà el partit de lliga de l’equip sènior, que l’enfrontarà amb el Polinyà FS.

Excursión a Cardona

La 51 edición de la Exfilgramenet
dedica la muestra al río Besòs

La Asociación de Vecinos de Can Calvet organiza una excursión a Cardona
el 12 de octubre. El precio es 34 euros para los socios y 36 para los no socios.
Además, la asociación ha iniciado cursos de yoga, bailes de salón, jazz, batuka, etc. Información: calle de Aragó, 25 (tel. 675 15 69 70).

H oy 3 de octubre (19.30 horas)

Tallers al barri del Centre

se inaugura en el Museu Torre Balldovina la 51 Exfilgramenet, exposición de sellos organizada por el Cercle Filatèlic de Santa Coloma, que
este año desea rendir un homenaje
al espacio emblemático y recuperado del río Besòs a su paso por nuestra ciudad. Hasta el 12 de octubre la
muestra estará abierta al público y el domingo día 4 será la jornada de encuentro y concurso de los diversos expositores. Durante este día funcionará también en el Museu una estafeta de correos con el matasellos commemorativo de la exposición, que reproducimos junto a estas líneas.

L’Associació de Veïns del Centre fa classes de sevillanes (dilluns per a alumnes
de més nivell i dimecres per als que s’inicien), manualitats (dimarts) i pintura a
l’oli (dijous). Més informació, al carrer de la Pedrera, 1 (tel. 93 392 26 26).

Aeróbic y bailes de salón
El Centre Cívic del Singuerlín (av. de Catalunya, 41) ofrece clases de aeróbic
(martes y jueves de 9.30 a 10.30) y bailes de salón (miércoles de 19.30 a 21.00).

Classes de manualitats a La Colmena
Comencen les classes de manualitats a La Colmena (dimarts de 10.00 a 12.00).
Informació: el dia 6 de 18.30 a 20.30 a la plaça de la Vila, 13 (tel. 93 385 26 82).

Casa de Aragón

Núria Feliu obre el nou curs
de l’Aula de la Gent Gran

L

a cantant catalana Núria Feliu
recitarà les sardanes més populars
en l’acte d’inauguració de l’Aula
d’Extensió Universitària de la Gent
Gran, que tindrà lloc el dia 8 d’octubre (17.30) a la sala d’actes del Museu Torre Balldovina. Les classes del
primer trimestre —xerrades sobre

La Casa de Aragón (calle de Sant Josep, 30-32) abre la inscripción en la clases
extrescolares para niños (bombo y tambores, canto, baile, pintura y música de
cuerda) y el taller de costura para adultos.

Talleres en el Fondo
diversos temes culturals i d’actualitat— s’aniran succeint els dimecres,
al Museu i a l’hora esmentada.
L’Aula és una iniciativa del Centre
Excursionista Puigcastellar (CEP).
Per assistir a les conferències s’ha
de ser alumne. El preu de la matrícula és de 15 euros.

Continuan abiertas las inscripciones para los cursos de tècnicas manuales,
sevillanas, patchwork, esmalte al fuego, danza del vientre, informática y catalán. Información: calle de Wagner, 19 ( tel. 93 462 40 67) de 19.00 a 21.00.

Clases de inglés
La Asociación de Mujeres del Riu necesita un profesor o profesora para dar
clases de inglés (iniciación). Las personas interesadas han de entregar el curriculum en la calle de Lluis Companys, 9.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
Semana Extremeña
La Casa Regional Extremaña de
Santa Coloma ofrece, del 6 al 14 de
octubre, diversos actos festivos,
gastronómicos, culturales y de hermandad, abiertos a la participación
de todos, con motivo de la celebración de su XXI Semana Cultural. El
programa comenzará el día 6
(20.00) en los locales de la entidad.
Lugar: calle de Sant Ignasi, 34.

Misa rociera
La Asociación Cultural Andaluza
Coro Rociero Pastora y Reina celebrará la misa rociera el sábado 4 de
octubre (20.00).
Lugar: parroquia de Santa Rosa,
avenida dels Banús, 120.

L’Hora del Conte
El dia 9 (18.00) hi haurà una sessió
especial de L’Hora del Conte sobre
el tema de la solidaritat. Maria Barroso narrarà dues històries: El cuc i
els animals salvatges i El gat i els ratolins.
Lloc: Biblioteca Central, jardí de Can
Sisteré, s/n.

Sortida a Figueres
El Centre Excursionista Puigcastellar
organitza una visita guiada al Castell de Sant Ferran (Figueres) el 12
d’octubre. El recorregut pel recinte
es farà en 4 x 4 i a bord d'una embarcació per la cisterna subterrània
Inscripcions: carrer de Sant Josep,
20, de dilluns a dijous de 19.00 a
21.00 (tel. 93 385 99 41).

Cursos en La Guinardera
El Grupo de Mujeres de La Guinardera ofrece estos cursos: informática

Farmàcies
Divendres 3
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dissabte 4
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Diumenge 5
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dilluns 6
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
Dimarts 7
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dimecres 8
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dijous 9
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
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.

Fiestas del Pilar en Santa Coloma

L a Casa de Aragón comienza
el 9 de octubre (17.30, sede de la
entidad, juegos infantiles) su programa de actos con motivo de las
fiestas del Pilar. Este mismo día,
con el tema genérico de las rosquillas, se celebrará un concurso gastronómico (18.00).
El viernes día 10 (19.00) habrá un
homenaje a los mayores y un festival de música de cuerda a cargo
de Los Amigos de Aragón; durante
la actuación de este grupo se dará
a conocer a la persona ganadora
del II Concurso de Jotas Escritas.
El día 11 la jornada comenzará con
un pasacalle (12.00) del grupo de
Tambores y Bombos de la Casa de
Aragón, y a las 19.00, en el Auditori Can Roig i Torres comenzará el
Festival de Jotas, este año dedicado al 200 aniversario de los sitios
de Zaragoza.
El 12 de octubre (12.00) habrá una
procesión con la imagen de la Virgen del Pilar, y la alcaldesa de la
localidad de Calaceite, Rosa
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cimo aniversario).
Horario: de 18.00 a 20.00.
Lugar: Centre Cívic del Riu, calle de
Lluís Companys. 9.

Concurs de fotografia
L’Àrea Cultural Oriol ha convocat el
10è Concurs de Fotografia amb el lema Un bon trípode: amistat, justícia i
pau. Hi podran participar els aficionats que vulguin i, tal com diu l’eslògan, hauran de ressaltar en les imatges la importància que tenen els
valors de l’amistat, la justícia i la pau a
la nostra societat. Les inscripcions
són gratuïtes, i el termini d’admissió
de fotos serà del 2 al 9 de desembre.
Informació: carrer Nou, 4-6.
Telèfon: 93 385 30 05.
Domènech, ofrecerá el tradicional
pregón de la festividad. A las
13.00, la iglesia Major será escenario de una misa baturra y a las
14.00 se cerrará el programa con
una comida de hermandad.
Más información e inscripciones
en algunas actividades, en la calle
de Sant Josep, 30, y en www.cavirgendelpilar.com.

Escola de bàsquet
L’escola de bàsquet Gramenet BC
ha obert les inscripcions per a infants de 5 a 12 anys.
Informació: dimarts i dijous de
17.30 a 19.30 al poliesportiu Nou.
Preu: 18 euros mensuals.

Anunci
(lunes y jueves), alfabetización (lunes
y martes), costura (martes), macramé
y estampación de cuadros (jueves).
Información: Milton, 28 (tardes).
Teléfono: 93 468 32 03.

Relajación mental
El 7 de octubre, la Asociación Catalana de la Dona inicia el curso de
relajación mental, a cargo de Ramon Menal, autor de varios libros
sobre este tema, en el Museu.
Horario: de 15.15 a 16.45.
Teléfono: 93 391 03 55.

Variedades
El día 10 (18.30), el Grupo de Mujeres de Riu Nord protagonizará una
actuación de variedades dentro del
de la Semana de Extremadura.
Lugar: calle de Sant Ignasi, 34.

Ludoteca
El Grup de Joves de Singuerlín obre
una ludoteca per a nens i nenes de
3 a 9 anys els dijous de 17.30 a
19.30. Hi haurà racons de joc, tallers
de manualitats, cançons, tallers, etc.
La quota mensual és de 9 euros.
Informació i inscripcions: els dimarts
de 17.30 a 19.30 al Centre Cívic de
Can Franquesa, carrer de Menorca,
s/n (local de la ludoteca). També es
pot trucar al telèfon 93 391 71 10 de
20.30 a 22.00.

Duelo y dolor moral
“El duelo y el dolor moral”. Éste es
el título del taller que prepara la
Asociación de Soporte Emocional
en el Duelo (ASED) para los días 3,
10 y 17 de octubre. (El día 3, por
otra parte, ASED celebrará su undé-

Per Decret de la Tinència d'Alcaldia Executiva
de l'Àrea de Serveis a la Persona núm.
3779/2008, de 4 de setembre, s'ha resolt iniciar el corresponent expedient de licitació,
mitjançant procediment negociat, per a l'explotació del servei de bar dels centres cívics
del Fondo i Can Mariner i dels casals municipals de les Oliveres i del Riu Nord, de la ciutat
i obrir el període de licitació perquè es puguin
presentar proposicions per prendre part en
l'esmentat expedient, amb subjecció al text
refós del plec de clàusules d'explotació dels
casals municipals i centres cívics de Santa
Coloma de Gramenet aprovat per la Comissió
de Govern, en la sessió del dia 26 de novembre de 2002.
Les persones interessades poden presentar
les seves ofertes des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el full informatiu
L'Ajuntament Informa, i per un període de 10
dies naturals, a l'Oficina d'Informació i Atenció
al Ciutadà (OIAC), en els horaris següents: de
dilluns a dijous de 8.30 a 17.30, i els divendres
de 8.30 a 14.30 hores. També estarà a disposició dels interessats a la web municipal,
www.gramenet.cat, el text refós del plec de
clàusules d'explotació, la instància i l'anunci
corresponent a aquest contracte.
Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos
al Servei de Cultura i Joventut, situat a la primera planta de l'Ajuntament, o al telèfon 93
462 40 63.

Places d'aparcament a l'avinguda de Santa Rosa
Us recordem que el pròxim 10 d'octubre finalitza el termini per presentar sol•licituds per al sorteig de
les noves places d'aparcament de l'avinguda de Santa Rosa, 1-13, en règim de propietat.
Les places s'adjudicaran als sol•licitants que visquin o treballin a la ciutat. Per poder optar a una
plaça de pàrquing, hauran de presentar la sol•licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI i, si
són residents, a més, el full d'empadronament amb data actual. En el segon cas, si són treballadors
per compte aliè, aportaran l'última nòmina, i si ho són per compte propi, l’IAE.
L'horari per lliurar les sol•licituds a les oficines de Gramepark és des de l'1 d' octubre, de dilluns a
dijous de 9.00 a 19.00 hores, i els divendres de 9.00 a 14.00.
El preu d'aquestes places és a partir de 19.900,00 euros (més l'IVA del 16%) a la segona planta i a
partir de 22.600,00 euros (més l'IVA del 16%) a la primera.
Les places s'adjudicaran per sorteig que se celebrarà el pròxim 23 d'octubre a les 18.00 hores a la sala d'actes del Museu Torre Balldovina, i només se’n podrà sol•licitar una per persona. Aquest sorteig determinarà l'adjudicació i l'ordre d'elecció de les places.

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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Civismo: comportamiento respetuoso del
ciudadano con las normas de convivencia
pública. Ésta es la definición que encontraremos en cualquier diccionario de un concepto que, hoy por hoy, adquiere una gran
importancia en nuestra sociedad. Con una

realidad social y económica cambiante, Santa Coloma de Gramenet ha incorporado a sus
señas de identidad una fisonomía multicultural de gran riqueza y complejidad. Promover el civismo y la convivencia es uno de
los compromisos del Plan de Acción Munici-

pal para el presente mandato. En este sentido se ha iniciado la redacción de la Agenda
SC+ Civisme, que será de gran utilidad para
todos. El proyecto está en la llamada fase de
diagnóstico, en la que lo prioritario es conocer la opinión de los colomenses.

La promoción del civismo y de la convivencia es un
objetivo esencial de este mandato político municipal
P

romover el civismo y la convivencia en nuestra ciudad es uno
de los compromisos del Plan de
Acción Municipal para el mandato
2008-2011. La Agenda SC+ Civisme pretende convertirse en la respuesta, un instrumento de utilidad
y al alcance de todo el mundo.
Se considera civismo aquel comportamiento respetuoso hacia las
normas, generalmente no escritas,
de una colectividad. Normas, usos
y códigos socialmente aceptados,
prácticas de buen ciudadano y ciudadana transmitidas durante generaciones, tradicionalmente pautadas desde las relaciones entre
personas y para el uso compartido
de los espacios públicos.
Civismo es un término que deriva
de civit , que significa ciudadano.
La vida cívica era la que históricamente se desarrollaba al interior
de las ciudades. Resulta lógico entonces revisar nuestra cultura cívica para adaptarla a las nuevas realidades sociales. Nuestra ciudad
ha cambiado en los últimos años
de forma visible y rápida: los espacios urbanos, la realidad socioeconómica, las personas.
Durante este mandato intentaremos redefinir, entre todos, el término civismo, recuperando la inteligencia colectiva y adaptándola a
la ciudad en que vivimos. Es la ciudadanía quién debe decidir sus
códigos de convivencia.
En estos momentos se está llevando a cabo la fase de diagnóstico de
la Agenda SC+ Civisme. Ya se ha
realizado el análisis de la estructura del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y un conjunto
de entrevistas en el ámbito político
y técnico municipal. Se inicia ahora
la fase decisiva del diagnóstico:
qué opinan los ciudadanos y ciudadanas sobre el civismo y la convivencia en nuestra ciudad.
La Agenda SC+ Civisme se elabora entre todos y, por ello, se han
diseñado diferentes espacios y canales de participación para escuchar y recoger el máximo número

Este mandato
servirá para redefinir
entre todos el
concepto de
convivencia
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Se han diseñado
espacios de
participación para la
elaboración de la
Agenda
de voces posibles.
El éxito del proceso reside que todos y cada uno de los colomenses
deben ser capaces de reconocer
sus propias experiencias, sus objetivos y propuestas en el documento final —la propia Agenda— con el
que intentaremos identificar y resolver los nuevos retos que se
plantean en el ámbito de la ciudadanía, el civismo y la convivencia.

FINALIZA LA PENÚLTIMA FASE DE CONSTRUCCION DE TORRE SÒNIA. El alcalde,
Bartomeu Muñoz; el gerente de la empresa municipal Gramepark, Manel Sierra, y la comisión de vecinos del Fondo afectados por la explosión de enero de
2006 visitaron el pasado día 26 el edificio Torre Sònia. Gramepark ya ha finalizado la penúltima fase del proyecto, correspondiente a la estructura del edificio. Se ha completado el esqueleto del inmueble —columnas y forjados—, así
como las principales paredes estructurales.

