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Els grups polítics
municipals parlen
del present i el
futur del nostre riu

2

El pleno da luz
verde al presupuesto
municipal del año
próximo
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Los colomenses
rinden tributo a sus
difuntos en la fiesta de
Todos los Santos

6
Un buen ejemplo de la
transformación de la ciudad

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

El parque fluvial del Besòs es posiblemente el principal proyecto de transformación que
nuestra ciudad ha acometido en los últimos años. Se ha convertido en referente—y no sólo metropolitano— por un doble motivo: por el indiscutible éxito en la recuperación medioambiental del cauce y de la biodiversidad de su entorno y por haberse erigido en un
privilegiado espacio de uso público capaz de aglutinar actividades deportivas, de ocio y
de relación social muy diversas.
Pero, además, es un referente del nivel que debe tener el cambio que queremos para el
conjunto de la ciudad, para impulsar su progreso y aumentar la calidad de vida de las personas y de las familias. Trabajamos con los mismos estándares en las diversas actuaciones de transformación de nuestros barrios y en la articulación de nuevos servicios. Hemos
conseguido devolverles a los ciudadanos su río y de igual manera queremos transformar
la ciudad y colocarla donde le corresponde. Queda demostrado que es posible hacerlo.
El Besòs, el nuevo Besòs, nos reafirma también en nuestra convicción metropolitana, nos
conecta con nuestro entorno más inmediato y, al mismo tiempo, es el mejor escaparate
de bienvenida a nuestra ciudad. Continuamos, ahora, trabajando en el frente fluvial, con
el mismo espíritu y la misma vocación.

Entrevista amb
Antoni Maza, tècnic
responsable de la gestió
del parc fluvial
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Des de l'Ajuntament de
Santa Coloma —i amb el
suport d'altres institucions
com la Diputació, la Mancomunitat de Municipis,
l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Comarcal i els
fons europeus— hem aconseguit recuperar la llera
del riu Besòs i transformar-la en un espai d'ús públic d'alta qualitat, referent no solament en el nostre entorn, sinó en el conjunt del país. Aquell riu que
a la dècada dels 70 era el més contaminat d'Europa, ha esdevingut un espai verd guanyat per als ciutadans. Ara hi ha 70 hectàrees de parc fluvial i itineraris de nou quilòmetres de recorregut, que són
utilitzats per més de 750.000 persones cada any.
Aquell riu claveguera és avui un espai ciutadà de

Durante años el río Besòs
fue considerado el segundo
río más contaminado de Europa, y en 1996 el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con el apoyo
de los ayuntamientos de la cuenca fluvial del río, de
entidades y de colectivos ciudadanos presentó un
programa de recuperación del espacio fluvial.
Quiero recordar que si dicho programa recibió el soporte de la Unión Europea, consiguiendo 2. 660 millones de pesetas de las de entonces de los Fondos
de Cohesión, fue gracias al esfuerzo del gobierno del
Partido Popular, al cual es de justicia reconocerle que
aportó más a Santa Coloma en 8 años de gobierno
que todos los gobiernos del PSOE juntos, algo que

Les lleres del Besòs s'han
convertit en un espai de
lleure i oci per a la ciutadania colomenca. Ara bé, no
poden ser considerades una zona verda, perquè hem de tenir en compte que són les ribes
d'un riu. La construcció d'aquest parc fluvial ha
fet necessari establir un sistema d'alerta per
prevenir les riuades. Per tant, quan hi ha risc de
fortes pluges, el parc es tanca fins que passi el
perill. El parc fluvial ha estat un objectiu ambiciós, aconseguit amb tenacitat i consens polític,
si bé no podem dir en sentit estricte que sigui
una zona verda. Però ara ens trobem amb un
veritable atemptat ecològic: el projecte que im-

Un recurs polític molt utilitzat
ha estat despistar els ciutadans
creant un nou focus d'interès
que distregui l'atenció. Va passar al segle XII amb la independència d'Escòcia, o en la
pel•lícula de B. Willis del títol, alertant sobre un atemptat: mentre la policia escorcolla edificis, desatenen la
reserva nacional d'or. O quan Zapatero vol reformar la
llei d'avortament i evita que es parli de la crisi o de l'enganyifa de la Llei de la dependència... A Santa Coloma,
després d'anys i de ser les millors obres de la ciutat (és
així i és cert), encara cal parlar del parc d’Europa o del
riu? No ens distrauran del que passa en altres llocs?
“Casualment”, Can Zam està encallat: els socialistes
han canviat el projecte, han mentit amb les pistes d'at-

El nou
riu Besòs
primer nivell, que els usuaris poden compartir en un
entorn de biodiversitat cap cop més rica.
La progressiva recuperació mediambiental del
riu Besòs queda patent, de forma especial, amb
la recuperació de la fauna. D’una banda, hi fan
vida de manera estable diverses espècies de
peixos —aquest és un bon indicador de la millora
de la qualitat de l'aigua—. D'altra banda, al parc
fluvial s'hi comptabilitzen més de 200 espècies
diferents d'aus que hi fan una estada, més o
menys llarga, en les seves migracions.

Al César lo que
es del César
nunca ha contado el gobierno socialista de nuestra
ciudad a los colomenses, como tampoco les ha explicado que fue el gobierno del Partido Popular el que
aprobó la Disposición Adicional 25 a la Ley 52/ 2.002
de Presupuestos Generales del Estado, solucionando así los problemas financieros de nuestra ciudad
al aumentar las transferencias del Estado a Santa Coloma, transferencias que se consolidan año tras año
y que en el 2008 suponen 40 millones de euros para nuestra ciudad.
En cambio, nuestro gobierno municipal ya anuncia-

Toca avançar
i no retrocedir
pulsa l'alcalde a la zona verda de la Bastida,
que consta d'un gratacel de 23 plantes a l'entrada de Sant Jeroni, tres blocs de 8 plantes i
tres blocs més de 5, l'enderrocament del pavelló de La Bastida per fer-lo més amunt, i el
trasllat de les pistes d'atletisme (més petites
que les actuals) al costat d'aquest. Edificar, edificar i edificar. Per construir a la Bastida i al barri
dels Safaretjos, cal compensar amb verd, que es
guanyarà a Can Zam. És a dir, que Can Zam, reivindicació popular des de fa més de 40 anys,

La jungla 3
letisme, hi blinden 20.000 m2 per construir-hi no diuen
què i volen fer-hi un gran aparcament per al palau
d'esports... I La Bastida? Una zona salvada i reforestada pels escolars fa més de deu anys, la franja verda
més gran de la ciutat i l'entrada a la serralada de Marina i Sant Jeroni... Vet aquí, però, que hi faran més de
500 pisos i un altre edifici de 25 plantes! Excavar i menjar-se la muntanya per construir, talment com la dictadura va fer els anys 70 a l'entorn metropolità. L'excusa és perfecta: una escola bressol, un pavelló nou i la
meitat de pisos per a joves. Però, per què no han aprofitat Cúbics (hi fan 150 pisos privats!) per fer-los, i no la

El riu ha esdevingut una molt bona carta de presentació de la ciutat. S'hi combinen imatges visuals
amb un lloc d'estada, de lleure i d’esport. Un lloc
que hem de continuar recuperant i així potenciar la
convivència entre els colomencs i amb els que ens
visiten. Un projecte en què ens hem de preocupar
de mantenir un equilibri amb el medi ambient i la
sostenibilitat. En resum, cal continuar un bon projecte, de millora de la ciutat, per poder-lo
gaudir i que ens faci sentir orgullosos de ser colomencs.
Joan Carles Mas i Bassa. Portaveu
del Grup Municipal Socialista

ba en la hoja informativa de 21 de octubre de 2005
que el gobierno de Zapatero compensaría a Santa
Coloma por el déficit en infraestructuras que padece
nuestra ciudad, pero de momento no hemos recibido ninguna compensación al respecto, y es que
mientras unos (PSOE) sóolo prometen, otros como el
PP cumplen con Santa Coloma.
Disfruten del espacio de ocio y
zona verde que nos ofrece el
parque fluvial del Besòs. Santa
Coloma y los colomenses se lo
merecen.

Ma. Carmen Sáez Belver. Presidenta del Grup Municipal Popular

serà moneda de canvi per construir en una altra
zona verda, la Bastida. A més, caldrà qualificar
com a zona verda la coberta del túnel de Montigalà, per equilibrar el volum d'edificació proposat per l'equip de govern.
ICV-EUiA defensem que ara toca regenerar barris, guanyar zones verdes i tenir més serveis.
Aquest és el model d'urbanisme que necessita Santa
Coloma.

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

muntanya? Per què l'escola no es fa sobre el pavelló i
no menjant-se muntanya? Potser faran els pisos, però
no hi haurà joves que hi vulguin viure perquè serà una
ciutat de ciment fins més enllà de Torribera, quasi fins a
la Torre Pallaresa. D'aquí a empalmar amb Montigalà
o construir a Can Butinyà hi haurà un pas. Som la ciutat
més densa del país i volen més habitants? Qui hi voldrà
viure? Deu ser casualitat, però els
defensors d'aquesta idea viuen a
Barcelona. Mentres tant, però, ensenyen fotos del parc d’Europa i
volen que parlem del riu.

Manel Olivés i Juanola. Portaveu del Grup Municipal de CiU
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Aprobación inicial del presupuesto municipal, que se
caracteriza por la austeridad y la lucha contra la crisis
Las ordenanzas fiscales se ajustarán a la situación actual de dificultad de la economía
EVOLUCIÓ DESPESES

PRESSUPOST CONSOLIDAT
2008

ANY

DESPESES CORRENTS

DESPESES PER HABITANT

2004

51.118.053 €

432,95 €

AJUNTAMENT

2005

54.442.027 €

456,61 €

2006

61.097.219 €

506,78 €

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS

2007

66.028.483 €

547,68 €

2008

71.419.067 €

592,39 €

2009

72.997.181 €

605,48 €

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
OAL GRAMEIMPULS
GRAMEPARK, SA
GRAMEIMPULS, SA

C

on el voto favorable del Grupo
Socialista, la abstención de ICVEUiA y CiU y el voto en contra del
PP, el pleno del pasado día 27
aprobó inicialmente el presupuesto
municipal y las ordenanzas fiscales
de 2009. La cifra total del presupuesto consolidado –Ayuntamiento, institutos, patronatos y empresas municipales— es, como se
aprecia en el cuadro, de
167.273.465,56 euros. Las cuentas
públicas de Santa Coloma de Gramenet para el año próximo están
mediatizadas por la actual situación de crisis económica. En estos
presupuestos, el Ayuntamiento articula medidas para hacer frente a
la crisis, desde el ámbito local, y ali-

2009

89.179.218,64 €

93.338.600,55 €

2.307.076,41 €

1.962.014,62 €

721.764,18 €

771.082,09 €

1,00 €

-€

66.067.743,00 €

72.557.046,00 €

4.204.374,70 €

6.903.844,39 €

GRAMETRES, SA
254.143,78 €
310.917,16 €
gerar su impacto
sobre las familias.
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR 162.734.321,71 € 175.843.504,80 €
La actual coyuntuAJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ
-5.193.014,63 €
-8.570.039,25 €
ra económica afecta al Ayuntamiento
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT
157.541.307,08 € 167.273.465,56 €
en una doble vertiente: por la bajaEl impuesto con más impacto para
milias a hacer frente a las situacioda de los ingresos, especialmente
las familias y las pequeñas emprenes derivadas de la crisis económilos que provienen de la aportación
sas (el IBI) sube por debajo del IPC,
ca, los presupuestos contienen un
de los Presupuestos Generales del
con una variación del3%.Otro imfondo extraordinario de contingenEstado (-3%), y por el impacto de
puesto de gran impacto, el que gracia social de un millón de euros.
los elevados tipos de interés. Frente
va la circulación de vehículos, pera esta situación, se han elaborado
Tasas e impuestos
manece congelado.
unos presupuestos más austeros en
Para el resto de tasas e impuestos
Por otra parte, las ordenanzas fiscacuanto al gasto general, pero manmunicipales se aplica un criterio
les también se ajustan a la situación
teniendo la calidad de los servicios
general de incremento del 5,3%, es
actual. No se incrementan las tasas
y asegurando prestaciones a perdecir la subida del IPC de junio de
e impuestos vinculados a servicios
sonas y familias en las condiciones
2007 a junio de 2008.
sociales e, incluso, algunos bajan.
actuales. Así, para ayudar a las fa-

Santa Coloma acollirà l’acte
de lliurament del XXIX Premi
per la Pau de les Nacions Unides

LA FOTO

El guardonat és el francès Stéphane Hessel, un dels
redactors de la Declaració Universal dels Drets Humans

L

’Associació per a les Nacions
Unides a Espanya ha fet públic
que Santa Coloma de Gramenet
és la ciutat escollida per celebrar
la cerimònia de lliurament del
XXIX Premi per la Pau, que enguany rebrà Stéphane Hessel, diplomàtic francès d’origen alemany que va ser un dels membres
del Comitè de Redacció de la Declaració Universal dels Drets Humans el 1948. Es preveu que l’acte tingui lloc el mes de gener.
L’Associació per a les Nacions
Unides a Espanya concedeix cada
any aquest premi a una personali-

tat o institució destacada en l’àmbit dels drets humans i la pau.
Aquest any, coincidint amb el 60è
aniversari de la Declaració, l’Associació vol reconèixer en la persona de Hessel la tasca essencial
desenvolupada envers el respecte dels drets humans amb la redacció d’aquest document, el fonament bàsic de tot cos jurídic
universal de garantia dels drets
humans.
Aquest premi es concedeix amb
el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.

VISITA DEL CONSELLER DE GOVERNACIÓ. El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, visità el passat 23 d’octubre la nostra ciutat per tal de participar en l’acte de celebració del trentè aniversari del Casal
de la Gent Gran Albert Francàs com a equipament de la Generalitat. El conseller fou rebut a l’Ajuntament, on signà al Llibre d’Honor de la Ciutat i s’entrevistà amb l’alcalde, Bartomeu Muñoz, amb qui posteriorment es traslladà
a peu fins al Casal, on van compartir la festa d’aniversari.
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La recuperació ambiental del Besòs és una
realitat que comença a donar uns resultats
espectaculars. Més de 750.000 persones
utilitzen cada any les lleres del nostre riu i
fan del parc fluvial el seu lloc preferit per
passejar, fer esport i gaudir del sol. A més,

els successius estudis de la biodiversitat de
la zona inviten també a l’optimisme perquè
cada vegada són més les espècies de fauna i
flora que hi conviuen. L’aposta que anys enrere va fer l’Ajuntament per aquest corredor biològic ha esdevingut un èxit i és un

exemple de recuperació d’un espai natural
i de gestió sostenible. En la dècada dels 70,
la nostra ciutat vivia d’esquena al seu riu
perquè era el més contaminat de Catalunya.
Avui, sortosament, les coses han canviat i
han fet un gir de 180 graus.

Ha esdevingut un exemple de recuperació social i ambientaI d’un espai natural

Un total de 750.000 persones utilitzen cada
any les instal·lacions del parc fluvial del Besòs,
alhora que creix el nombre d’espècies al riu

Fotos: J. ACOSTA

E

l parc fluvial del Besòs, que es
va inaugurar l’any 2000, ha esdevingut, amb el pas del temps, un
dels exponents més emblemàtics
de la transformació de Santa Coloma de Gramenet. L’èxit ha estat rotund: el parc és avui un dels itineraris preferits dels colomencs per fer
passejades, anar en bicicleta o gaudir del sol. Les dades més recents
indiquen que 750.000 persones el
fan servir cada any.
El projecte de recuperació del tram
final del Besòs, al seu pas per la
nostra ciutat, ha acomplert els tres
objectius inicialment previstos: recuperar un espai degradat i sense
ús i convertir les vores del riu en un
parc urbà; millorar la qualitat de les
aigües a través de mecanismes de
depuració i regeneració, incorporant zones d’aiguamolls a les dues
bandes del riu, i garantir la seguretat de les persones que utilitzen les
instal•lacions del parc.
A través de parcel•les de canyís es
filtren les aigües de la depuradora
de Montcada i Reixac, la qual cosa
fa que augmenti la qualitat del cabal. En conseqüència, això ha provocat l’increment de la biodiversitat present a la zona, sobretot
espècies d’aus, amfibis i peixos.
La llera del Besòs —en la dècada
dels 70 era el riu més contaminat de
Catalunya— és ara un parc de 70
hectàrees. L’any 2004, coincidint
amb el Fòrum de les Cultures, es va
inaugurar la seva ampliació fins al
mar i dels sis quilòmetres inicials
s’ha arribat justament al doble.
El parc representa un canvi important pel que fa a la mobilitat. El carril bici uneix Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i
Reixac, i a través del parc de Can
Zam es pot travessar la ciutat d’una
manera ràpida, agradable i sense
cotxes.

en tot moment, els criteris assenyalats per l’Agenda 21 Local de
Santa Coloma.
El rec es fa aprofitant l’aigua del nivell freàtic dels pous colomencs, i
d’aquesta manera es genera un
elevat estalvi en el consum d’aigua
de la xarxa potable.
D’altra banda, les restes resultants
de la sega dels prats i de la desbrossada dels canyissars són
transportades a la deixalleria de
Santa Coloma, on s’apleguen amb
les restes vegetals de la poda dels
arbres dels parcs i són traslladades
a la planta de compostatge de Sant
Cugat per al seu processament.
Augmenta el nombre d’aus

Gestió sostenible
La recuperació paisatgística i ambiental de la llera del Besòs ha fet
possible la regeneració de nous
hàbitats (canyissos, aiguamolls i

prats fluvials) i ha afavorit la
presència continuada d’espècies
d’aus que fa uns anys no es veien.
La gestió coordinada de l’Ajuntament i la Diputació té en compte,

La depuració
de les aigües ha
provocat un augment
notable de la
biodiversitat

La presència de peixos
constitueix un altre
indicador molt clar de
la recuperació
ambiental del riu

Amb la recuperació del tram final
del Besòs i l'entrada en funcionament dels aiguamolls, s'han millorat les condicions del riu, i això ha
fet possible que les aus hagin tornat a reconquistar-lo. El nombre
d'espècies presents al nostre terme municipal augmenta any rere
any. El parc és zona d'alimentació,
de repòs, de pas o de reproducció
de moltes d’elles. Algunes són habituals i fàcils de veure, com ara
ànecs collverd, ànecs cabussets,
polles d'aigua, diferents gavines,
orenetes, roquerols, falciots negres, cueretes, esplugabous, martinets, fredelugues, corriols, territs o
xoriguers, entre molts altres. Però
cada vegada més es van detectant
algunes espècies no tan habituals,
com la cuereta groga, la bosqueta
icterina, la gavina cendrosa, el
blauet, el bernat pescaire...
Des de l'any 1999 es fa un cens
d'aus del parc, una eina que ajuda
a detectar i quantificar les espècies
presents al riu, algunes de les quals
tenen exigències pel que fa a l'hàPASSA A LA PÀGINA SEGÜENT )
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bitat que ocupen. La seva presència serveix d'indicador mediambiental i facilita la valoració de
l'estat del riu i el seu grau de recuperació.
Els peixos
La presència de peixos constitueix
un altre indicador molt clar de la
recuperació mediambiental del riu.
Ara fa un any, l'equip de zoòlegs
del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona
va realitzar un cens de peixos i va
certificar la presència de carpa
(Cyprinus carpio), anguila (Anguilla anguilla), llisa llobarrera (Mugil
cephalus) i bagra (Levcisus cephalus). L’aparició d'aquestes espècies és molt important. L'any 2002
es va fer un altre seguiment de les
poblacions de peixos i no es van
detectar.
La carpa és una espècie comuna
arreu de Catalunya, ja que aguanta bé l'aigua amb una certa contaminació. Viu al tram mitjà dels rius
i s'alimenta principalment de petits invertebrats.
L'anguila és autòctona. Les femelles viuen a la part alta dels rius,
mentre que els mascles ho fan a la
desembocadura. S'alimenten de
cucs, insectes aquàtics... Quan arriba el moment de la reproducció,
fan un viatge fins al mar dels Sargassos (entre les Bermudes i Puerto Rico), on s'aparellen i ponen els
ous per després morir d'esgotament. Quan els ous eclosionen, les
larves, que es denominen angules,
tornen al mateix riu d’on van sortir
els seus pares.
La llissa llobarrera és una espècie
autòctona costanera que, de vegades, entra als rius ja que tolera diferents graus de salabror i un cert
grau de contaminació. S'alimenta
de plàncton i petits invertebrats.
Per últim, la bagra és també una
espècie autòctona classificada com
a vulnerable al Libro rojo de los
vertebrados españoles . Tornar a
detectar la seva presència al riu
Besòs és especialment important, ja
que, malgrat que és una espècie relativament comuna, les seves poblacions estan en recessió a tot
arreu perquè, entre altres coses, a
que no sobreviuen en condicions
d'aigua contaminada.
Això vol dir que al riu Besòs troba
un ecosistema adient per viure-hi i
dóna una idea molt clara del grau
de recuperació de la qualitat de
l'aigua del riu i de l'ecosistema fluvial.
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Santa Coloma s’adhereix a la Xarxa
de Governs Locals + Biodiversitat 2010
S anta Coloma forma part de
de la seva biodiversitat en la línia
la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010, que neix de la Federación Española de Municipios
y Provincias amb vocació d’unir
esforços envers la protecció del
medi natural. Entre els seus objectius, hi ha la sensibilització de la
població i la conservació de la biodiversitat. Això suposa integrar els
criteris de biodiversitat a la gestió,
adaptar les realitats humanes a les
necessitats dels sistemes naturals,
lluitar contra la pèrdua d’espècies
i crear mecanismes d’anàlisi.
L'adhesió de la nostra ciutat a la
Xarxa es va fer en la sessió del Ple del 31de març.
La nostra ciutat avança cap a un model de municipi
sostenible. Compta amb el parc fluvial i el de la serralada de Marina, dues realitats naturals en el seu terme
municipal, i desenvolupa programes de gestió i millora

dels objectius plantejats per l’esmentada Xarxa.
En aquest sentit, des de 1994 es
duu a terme el Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes, reconegut per organismes internacionals i que ha estat un referent
en la recuperació dels espais naturals, la integració de joves professionals i la dinamització del teixit associatiu. Santa Coloma
compta, també, amb la gestió de
les zones d’aiguamolls del parc
fluvial, on de manera progressiva
s’ha anat incrementant la presència d’espècies.
La ciutat s’ha adherit també a la Declaració “Countdown 2010: compte enrere 2010”, “Global action for
biodiversity”, que sintetitza a nivell mundial els objectius de la Xarxa.

El río dispone de un sistema de alerta hidrológica
que garantiza la seguridad de los ciudadanos

C

omo el parque fluvial está dentro de la ribera del río, la zona de
uso público dispone de mecanismos
que garantizan la seguridad de los
usuarios frente a potenciales crecidas. El Sistema de Alerta Hidrológica
del río Besòs (SAHBE) tiene cámaras instaladas en puntos estratégicos que permiten conocer con exactitud el estado hidrológico de la
ribera desde el centro de control.
El SAHBE está diseñado para recibir,
de manera continua y en tiempo re-

al, datos provenientes de pluviómetros, estaciones, radares meteorológico y protección civil. El sistema establece
una
comunicación
permanente con los gestores y avisa a las autoridades y usuarios en
caso de posibles inundaciones. Asimismo, en caso de crecida, se activa
un rápido proceso de desinflado de
las presas que restablece la capacidad hidráulica de la ribera.
Por otra parte, los accesos del parque disponen de pantallas electró-

nicas que informan de si está abierto o cerrado y del horario vigente.
En caso necesario, los paneles comunican la activación de los estados de emergencia con tiempo suficiente para efectuar el desalojo del
público de manera ordenada y segura. El sistema de avisos se completa con la megafonía y los emisores de señales ópticas y acústicas
repartidos a lo largo de los muros
que delimitan ambos márgenes del
parque.

LA CIGÜEÑA BLANCA VUELVE AL
PARQUE FLUVIAL. La cigüeña blanca
(Ciconia ciconia) que vivió en el parque fluvial del Besòs entre las primaveras de 2006 y 2007 volvió a finales
de septiembre. En abril de 2006 se comenzó a observar una cigüeña en el
parque. Se trataba de un macho anillado que se había escapado del Zoo
de Barcelona cinco días antes de que
se la viera comiendo en la zona de uso
público del parque fluvial colomense.
La cigüeña se alimentaba normalmente de invertebrados y peces. Otras veces comía caracoles y otros animalillos del césped. Tampoco le hacía
ascos a algún resto de bocadillo que le
echaban los niños.

ACTUALITAT
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Se amplía el horario del cementerio y se refuerza el
transporte público en la fiesta de Todos los Santos

C

on motivo de la fiesta de Todos los Santos, este fin de semana
miles de personas visitarán el cementerio municipal para rendir homenaje a sus familiares y amigos
difuntos. Por esta razón, hasta el
domingo, día 2, el camposanto estará abierto de 8.00 a 18.00 horas.
Además, los días 1 y 2 de noviembre se refuerza la línea de autobús
B18 con servicio de 8.00 a 18.30.
El 1 de noviembre (de 8.00 a 18.00),
se abrirá un acceso gratuito para
aparcar los vehículos, en la zona de
tierra posterior a la fábrica Damm,
con entrada por el vial asociado al
parque de Can Zam y salida peatonal por el extremo opuesto, a la altura del cementerio. El día 1 habrá una
misa (10.00), y el día 2 (9.00), un oficio religioso de recuerdo a los Fieles
Difuntos.
El primer horno crematorio
Por otra parte, esta semana han empezado las obras de ampliación del
tanatorio —situado dentro del ce-

Ja us podeu inscriure a la Gimcana
de les Llengües, el concurs que organitza el CNL L'Heura a través de la
web de l'Ajuntament. Cada setmana
es publicarà un test sobre qüestions
relacionades amb les llengues del
món. Els concursants aniran sumant
punts per poder guanyar, entre altres premis, un ordinador portàtil o
un iPod.Tot i que l'inici del concurs
és el dia 4, ja podeu fer la inscripció a
www.gramenet.cat fent clic sobre el
baner de la Gimcana.

Visita guiada al pla
del Campament

menterio municipal— para la instalación de un crematorio que será el
primero que tenga la ciudad. El nuevo equipamiento, de 70 metros cuadrados, contará con una sala anexa.
Las obras durarán tres semanas durante las cuales se construirá la es-

Convocats els Premis Ciutat
de Santa Coloma 2008

J

a han estat convocats els Premis
Ciutat de Santa Coloma, que reten homenatge a les persones o els col•lectius que han treballat en benefici de la
nostra ciutat. S'organitzen cada dos
anys, els parells del calendari.
Aquests guardons s'estableixen en
tres categories: al treball continuat a
favor de la ciutat (A), a l'activitat destacada al llarg dels darrers dos anys
(B) i a la tasca a favor de la promoció

Inscripcions a
la Gimcana
de les Llengües

externa de Santa Coloma (C). Els premis són simbòlics i consisteixen en
una reproducció en metall del capfoguer iber, obra de l'escultor colomenc
Miquel Compte, per a la categoria A, i
una reproducció en fang de la deessa
Tanit per a les categories B i C. El jurat
cívic que els atorga està constituït per
l'alcalde i regidors dels diferents
grups municipals, així com per set
persones representatives de la ciutat.

L’ESPAI DE L’OIAC
Cómo agilizar los trámites en la
Oficina d’Informació al Ciutadà
—MÁXIMA AFLUENCIA. Para su comodidad, recordamos que la hora de
máxima afluencia de público es entre las 11.00 y las 13.30 horas y la de
mínima es entre las 15 y las 16 horas.
—LOS DÍAS DE MÁS PÚBLICO. El día de máxima afluencia de público es el
lunes y el de mínima es el viernes.
—LLEVAR LAS FOTOCOPIAS. Para hacer la tramitación más rápida, es importante llevar consigo las fotocopias de la documentación que se precise
presentar.
—USE INTERNET. También puede realizar sus trámites sin salir de casa, a
través de la web municipal www.gramenet.cat, o por teléfono, llamando
al número 93 462 40 40 (atención telefónica OIAC).

tructura y los interiores. El nuevo espacio acaba de completar los servicios del cementerio y estará abierto
al público a partir del mes de enero
de 2009.
Más información, en el teléfono 93
468 53 95.

El 9 de novembre, dins de les jornades commemoratives del bicentenari de la Guerra del Francès , el
Museu farà una visita guiada matinal gratuïta al pla del Campament
per conèixer l'escenari on tingueren lloc les batalles a la nostra ciutat. Més informació, a la plaça de
Pau Casals, s/n (tel. 93 385 71 42).

BREUS
Conferencia de Carmen Calvo
La ex ministra de Cultura Carmen Calvo pronunciará una conferencia hoy día
31 (20.30) en el Museu Torre Balldovina. Este acto forma parte del ciclo “La
influencia de las entidades en las tradiciones culturales y populares”, que
puso en marcha la Colonia Egabrense para celebrar el trigésimo aniversario
de la Romería de la Virgen de la Sierra.

Carro de Baco, en Washington
Carro de Baco ha sido una de las compañías participantes en el XI Festival Internacional de Washington, que se celebró del 20 al 27 de octubre en el
Gunston Arts Center de Arlington. El grupo colomense de teatro ha representado La mano, una obra de Germán Madrid, que ya obtuvo dos galardones:
el premio del público y el de mejor actor en el Indifestival 2008.

Taller de cuina intercultural
La Regidoria de la Dona i la Xarxa de Valors Positius han organitzat un taller de
cuina intercultural per a persones adultes, que tindrà lloc els dijous 6, 13, 20 i 27
de novembre i 4 i 11 de desembre (de 9.30 a 11.30) al Centre Cívic de Can Mariner. Les inscripcions es poden fer per correu electrònic (xarxavalors@gramenet.cat) o per telèfon: als matins, al 618 709 844, i a les tardes, al 685 914 568.

Aprendre a planificar un web d’empresa
Grameimpuls, amb la col•laboració de la Diputació, farà el 5 de novembre (de
16.00 a 20.00), a Can Sisteré, una sessió formativa sobre com planificar un web
d’empresa. L’objectiu és donar els coneixements pràctics per a la planificació i
definició correcta d’un web, per tal de convertir-lo en una eina potent de promoció i difusió de les empreses. La sessió es gratuïta. Inscripcions: al Centre d’Empreses de Can Peixauet, (tel. 93 466 52 24) i a www.grameimpuls.cat.

Bailes de la tercera edad
Los bailes de la tercera edad de los domingos por la tarde se retomarán en el
polideportivo de Can Sisteré el próximo 9 de noviembre.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
Aula de la Gent Gran
“Clima del Barcelonès en el context
de Catalunya. Possibles conseqüències del canvi climàtic”.
Aquest és el tema de la propera
Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran, que tindrà lloc el 5 de
novembre (17.30) a càrrec de Toni
Nadal, meteoròleg. Per assistir a les
conferències s’ha de ser alumne.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

‘El meu país d’allà’
El meu país d’allà és el títol d’un
conjunt de relats de la vida dels
adolescents immigrats amb les
nostres escoles com a escenari. La
seva presentació tindrà lloc el 6 de
novembre (19.00), en un acte organitzat per Aigua per al Sahel.
Lloc: Centre d’Art Contemporani Can
Sisteré, carrer de Sant Carles, s/n.

L’Hora del Conte
El dia 6 (18.00) hi haurà una nova
sessió de L’Hora del Conte a la Biblioteca Central. Persones de diferents parts del món, alumnes del
CNL L'Heura, explicaran contes populars dels seus països.

Aeróbic
La Asociación de Vecinos de Les
Oliveres inicia u n curso de aeróbic.
Horario: martes y miércoles, de
18.30 a 19.30.
Información e inscripciones: calle
de Pep Ventura, 1-3.
Teléfono: 697 73 73 00.

Castanyades
 L’Associació

de Veïns del Riu

Farmàcies
Divendres 31
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dissabte 1
•D
Florència, 45 / Av. de la Generalitat, 131
Diumenge 2
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dilluns 3
•D
Còrdova, 47 / Valentí Escalas, 7
Dimarts 4
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dimecres 5
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dijous 6
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
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.

La Biblioteca Central fa una mostra
infantil sobre solidaritat i cooperació

L

‘exposició “El món de la Paula. Podem canviar el món!” és un
conjunt d’il•lustracions del dibuixant colomenc Juan Gónzalez i
amb textos de Marta Alcalà i Sílvia
Terol, que presenta els objectius,
els continguts i les possibilitats del
Fons Infantil de Solidaritat i del Fons
de Documentació sobre Cooperació, Cultura de Pau i Drets Humans
Joan Gomis. La mostra, que es va
inaugurar el 30 d'octubre amb l'estrena d'un vídeo i un espectacle
anomenat Els contes de la Paula,
romandrà a l'àrea infantil de la Biblioteca Central —jardí de Can Sisteré, s/n— fins al 31 de desembre.
Aquesta exposició és una producció conjunta del Departament de

Nord celebra la festa de la castanyada avui, 31 d’octubre (19.00),
amb activitats d’animació infantil.
Lloc: plaça de l’Olimp.
 El ball de la tarda dels dissabtes
del Casal de la Gent Gran Albert
Francàs s’avança a avui, 31 d’octubre (16.30). S’obsequiarà a tothom
amb una bossa de panellets.
Lloc: rambla de Sant Sebastià, 46.
 L’Associació de Veïns del Raval
celebra també avui, 31 d’octubre
(21.00), la castanyada (preu: 3 €).
Lloc: carrer de Monturiol, 20.

Urnas por la paz
La organización pacifista Magdalena
Medio inicia una consulta, en lugares donde es flagrante el conflicto bélico colombiano, a través de las llamadas urnas por la paz. Sobre este

7
Visita al Parlament
El Centre Excursionista Puigcastellar organitza el proper diumenge,
9 de novembre, al matí, una visita
guiada al Parlament de Catalunya.
Informació i inscripcions: carrer de
Sant Josep, 20, de dilluns a dijous
de 19.00 a 21.00 (tel. 93 385 99
41).

Monòlegs
Avui, dia 31 (22.00), actuaran al
Centre Cívic del Riu Los Duólogos
J&R amb la funció Chistorias personales. Són dos joves colomencs, futures promeses de l’humor. L’entrada és gratuïta.
Lloc: carrer de Lluís Companys, 9.

Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament i la Biblioteca Central.

tema, hoy día 31 (19.30) habrá una
charla y un pase de vídeo. También se
inaugurará una exposición que se
podrá visitar durante una semana.
Lugar: calle de Santa Rosa, 18.
Organización: Malaka Colombia y
Solidaria, Ateneu Popular Julia Romera y miembros de las organizaciones feminista y de campesinos.

Túnel del terror
Avui, dia 31 (18.30), el CRIJ Rellotge
XXI durà a terme el túnel del terror,
apte per a tots els públics. Enguany
es ret homenatge a les pel•lícules i
sèries de televisió d’aquest gènere.
Per un preu simbòlic (1 €), tothom
pot participar en aquesta activitat
com a forma de celebrar la castanyada i el dia de Tots Sants.
Lloc: carrer del Rellotge, 21.

Una exposició recull la diversitat
lingüística actual de Catalunya

En Madrid, con el Sahara
La Associació d’Amics del Poble Saharaui organiza un viaje a Madrid,
completamente gratuito, para participar en una manifestación que
tendrá lugar el 15 de noviembre. El
objetivo es solicitar, una vez más, el
referéndum de autodeterminación
del Sahara. El autocar partirá de
Santa Coloma a las 22.00 del día 14
e iniciará la vuelta a las 17.00 del día
siguiente.
Reservas: hasta el día 11, en los
teléfonos 676 77 90 01 y 93 468 02
15.

VII aniversario
de Integramenet
La Fundación Integramenet celebra hoy, 31 de octubre (20.00), en
el salón de actos de la Biblioteca
Can Peixauet, su 7 o aniversario
con la charla “El hecho migratorio
en los medios de comunicación”,
a cargo de la periodista Iva Anguera. En este acto se hará la entrega de los diplomas de los cursos de formación que organiza la
entidad y, para finalizar, la guitarrista Marta Miquel Grau ofrecerá
unas pinceladas musicales.

D

el 4 al 18 de novembre es
podrà veure a la Biblioteca Central
l’exposició “Les llengües a Catalunya”, que té com a principal objectiu fer conèixer la diversitat
lingüística existent al nostre país,
fruit de les migracions dels darrers
anys. La mostra està organitzada
per la Bibioteca Central i el CNL
L'Heura. Aquesta activitat s'emmarca dins l'Any Internacional de
les Llengües.
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Sobre Antoni Maza Ramoneda (1957, la Pobla
de Segur), cap de l'Oficina Tècnica d'Acció
Territorial de l'Àrea d'Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, recau la responsabilitat de la gestió del parc fluvial del Besòs.
Enginyer de monts de professió, creu ferma-

ment en la funció pública i el treball en equip i
n’és un gran defensor. Des de l'any 2003 dirigeix la gestió del parc fluvial que la Diputació
té encomanada pels ajuntaments de Santa
Coloma, Sant Adrià de Besòs, Barcelona i
Montcada i Reixac. Pel que fa a la seva relació

amb Santa Coloma, destaca la feina i la passió
que comparteix amb molts colomencs per la
protecció dels espais naturals del nostre
municipi, ja que també ha dirigit l'equip
redactor del Pla Especial de Protecció de la
Serralada de Marina aprovat l'any 2002.

ANTONI MAZA, TÈCNIC RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DEL PARC FLUVIAL DEL BESÒS

"L'objectiu és que el parc sigui un espai públic ben
mantingut, de qualitat, obert i estimat per tothom"
—En què consisteix el seu treball com
responsable de la gestió del parc?
—Jo em sento molt orgullós que la Diputació hagi confiat en mi i l'equip que
dirigeixo per dur a terme la gestió del
parc fluvial. Aquest és un espai públic
que, amb els seus 9 km de longitud i
115 ha de superfície, és, sens dubte,
l'espai verd més important del continu urbà que formen les ciutats de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de
Besòs, Barcelona i Montcada i Reixac.
El meu treball té l'objectiu bàsic de
vetllar perquè el parc estigui ben
mantingut: les instal•lacions, la jardineria i la neteja han d'ésser impecables. El nivell d'excel•lència necessari
per al seu manteniment ho és també
per al control de l'ús públic que s'hi
duu a terme. Cal donar una bona informació, de forma que sigui un lloc
estimat per tothom i obert, i en el qual
es desenvolupin multitud d'usos de
lleure admesos.
—Quantes persones hi treballen i com
s'organitzen les seves tasques?
—Som cinc persones les que constituïm el nucli de l'equip implicat directament en la gestió. Tots nosaltres
som tècnics i de diferents disciplines,
com la biologia, la construcció, el
manteniment i l'administració,
necessàries i complementàries per a
la bona gestió del parc. Directament,
fem una sèrie de treballs, i externament, se'n contracten uns altres. Entre
els treballs que fem directament, vull
destacar els de direcció, seguiment i
control de les zones humides, control
de quironòmids, pla de seguiment
ambiental i pla de control i millora de
l'ús públic. Entre els contractes
externs, cal destacar el de manteniment integral del parc, mitjançant el
qual l'empresa adjudicatària ocupa
un mínim de set persones per a les
tasques inherents al manteniment:
senyalètica, neteja, jardineria, accessos, paviments, instal•lacions de reg i
altres. És força important també el servei contractat externament per a la
realització de les tasques de vigilància i control d'accessos, amb el qual

els 365 dies de l'any hi ha sis persones
durant l'horari en què el parc és obert
al públic.
—De quins sistemes de seguretat disposa el parc ?
—El règim torrencial d'un riu típicament mediterrani com el Besòs i els
dramàtics antecedents que hi ha, fan
que l'ús del parc no sigui possible sense plenes garanties de seguretat dels
usuaris davant les crescudes. Per
això, és molt important destacar la importància del Sistema d'Alerta Hidrològica del Besòs (SAHBE), que
permet determinar si ens trobem en
una situació d'alerta hidrològica (prealerta, alerta o crisi) i informar els
usuaris i les autoritats de possibles
avingudes a la llera per desallotjar-la
abans que es produeixi la inundació.
A més dels elements de predicció del
sistema, els accessos del parc tenen
uns grans panells electrònics que informen sobre les condicions actuals
d'ús; així mateix, al parc hi ha repartits, per totes les zones d'ús, emissors
de senyals òptics i acústics. Els vigi-

lants i les policies locals dels municipis també col•laboren perquè les persones se'n vagin del parc davant una
situació d'alerta.
—És el parc fluvial del Besòs un espai
per a tothom?
—El parc admet usos molt diversos i
permet que totes les franges d'edat en
puguin gaudir. L'afluència de persones depèn de l'època de l'any, del dia
de la setmana i de l'hora del dia. Els
caps de setmana i festius, amb el bon
temps de la primavera i de la tardor,
són els dies de més afluència. El fàcil
accés permet també que persones
amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi còmodament.
—Hi ha objectius de millora i plans
d'ampliació per a aquest espai?
—La millora es fa contínuament. Així,
cal destacar el control de qualitat que
realitza el Servei de Manteniment Integral, així com el Programa de Seguiment Ambiental. La nova web
(http://www.diba.cat/parcsn/parcfluvial), posada en funcionament recentment, ofereix la possibilitat que

els usuaris puguin realitzar també
suggeriments. Amb relació als plans
d'ampliació, cal dir que la Diputació té
encomanada la gestió del parc fluvial
d'acord amb la col•laboració establerta amb els ajuntaments implicats.
—Com ha evolucionat la biodiversitat
del riu?
—Gràcies a la millora de la qualitat de
l'aigua i dels hàbitats aquàtics (la vegetació s'ha anat desenvolupant des
de la restauració d'aquest espai), la
riquesa de la flora i la fauna del riu ha
anat millorant. El grup més ben representat és el dels ocells. Des de
1999 se n’han comptabilitzat més de
200 espècies. També cal destacar que
en el darrer estudi de peixos hem detectat quatre espècies diferents, tres
de les quals són natives i una (la carpa) és introduïda.
—Com pot ser el riu Besòs del futur?
—Jo me l'imagino amb una qualitat de
l'aigua millor. La tecnologia actual
permetria millorar-la, però caldria
invertir encara més en l'eficiència de
la depuració de l'aigua que s'hi
aboca. En les polítiques actuals i en el
futur sembla que la implicació ciutadana en les decisions que ens afecten
tindrà un pes força important. Al parc
aquest canvi de mentalitat ja l'estem
notant, i és que la ciutadania mira amb
una visió crítica i esdevé, cada cop
més, col•laborador a la gestió que
estem realitzant. Creiem que és
important la difusió com a eina per
buscar la complicitat ciutadana. En
aquest sentit, la nova web ressalta la
importància d'aquest espai i les seves
possibilitats per gaudir d'un lleure
segur i de qualitat. El parc del futur ha
de ser un espai amb una elevada qualitat ambiental, recuperat plenament
per a la vida de les plantes i dels animals. Un espai de qualitat en què es
mantingui l’ús públic, on gaudir de les
seves qualitats desenvolupant-hi una
forma no excloent d’activitats d'oci i
de salut. Un espai públic de convivència que continuarà sent valorat i estimat i que ens seguirà omplint d'orgull
a tots plegats.

