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El Punt del
Voluntariat se
despide del año con 20
entidades en activo

Diada de Santa
3 La
Coloma y la

cabalgata cerrarán la
Festa Major d’Hivern

Al llarg del correfoc de Cap d’Any, els participants
han de seguir les normes habituals de seguretat per
gaudir de la festa sense cap ensurt: no tirar aigua des
de balcons i finestres; no aparcar els cotxes en el recorregut; tanqcar portes, finestres i balcons; protegir
els aparadors; recollir la roba estesa
i plegar els tendals;
retirar els obstacles del carrer, i
posar-se sabates
esportives, roba de
cotó i barret de roba o palla.

BON NADAL
BON ANY 2009
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ACTUALITAT
Més 200 persones
han jugat a la Gimcana
de les Llengües
en la web municipal

Obras de señalización
y seguridad en el paso
inferior para vehículos
de Jacint Verdaguer

Després de sis setmanes de joc i més
de 30 preguntes, el passat 12 de
desembre va finalitzar la Gimcana
de les Llengües, la qual ha comptat
amb més de 200 inscrits. La majoria
dels concursants són de Santa Coloma de Gramenet, però el fet que s’hagi jugat a través d’Internet ha
provocat que hi participin persones
de diverses poblacions catalanes i
fins i tot de fora de Catalunya. Durant
el mes de gener es lliuraran els premis als 26 primers classificats.
La Gimcana, organitzada pel CNL
L’Heura amb el suport de la Caixa,
l’Ajuntament de Santa Coloma i
l’empresa Esilex, ha tingut com a
objectiu entretenir tot fomentant la
convivència de la ciutadania a partir
del coneixement de les diferents cultures. A través de la Gimcana s’ha
volgut mostrar la diversitat lingüística per aprendre a valorar-la i estimular el desig d’aprendre més llengües.
A nivell tècnic, el concurs ha estat
desenvolupat mitjançant un mòdul
específic del gestor de continguts
TYPO3 (programari lliure), que es fa
servir per administrar el portal de
l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. El sistema d’inscripcions
i autenticació s’ha fet a través de la
Xarxa Neutra Municipal, un entorn
digital obert a la participació ciutadana que anirà oferint diferents serveis als usuaris registrats.

En los próximos meses comenzarán
las obras de mejora de la señalización y seguridad del paso inferior
para vehículos ubicado por debajo
de la carretera BV-5001, ubicado en
la calle de Mossèn Jacint Verdaguer.
Además de la actual señal de gálibo
vertical ubicada en el puente –que
limita a 3,5 metros la altura máxima
de los vehículos que pueden pasar—, se van a instalar sensores por
infrarrojos de exceso de gálibo, un
sistema de cámaras de vídeo para
detectar posibles infracciones relacionadas con la circulación, y señales acústico-luminosas de LEDS que
harán una llamada de atención a
aquellos vehículos que no deban
pasar por su elevada altitud y, por
tanto, que deban realizar el desvío
obligatorio. También se reforzarán
las columnas y elementos de apoyo
del paso inferior y se mejorarán los
de instalación eléctrica existentes.
Estas obras se realizan gracias al
convenio que ha firmado esta semana el Ayuntamiento de Santa Coloma y la Diputación de Barcelona —
institución de la que depende la
carretera BV-500— con todas estas
medidas señaladas para evitar que
los vehículos pesados y de gran altura circulen por este paso y para
que, en general, todos los vehículos
respeten la normativa, con el objetivo de mejorar la seguridad de la circulación viaria en la zona.

La Associació Segona
Oportunitat Animal
comienza a trabajar en
Santa Coloma
La Associació Segona Oportunitat
Animal (ASOA) ha comenzado en
operar en Santa Coloma de Gramenet. Esta entidad tiene como objetivo la adopción de perros y gatos
que han sido abandonados y la
concienciación en contra delabandono de los animales de compañía.
En los próximos meses iniciará
campañas de comunicación conjuntas con el Ayuntamiento para
darse en conocer. ASOA trabaja
desde 1997 y ha gestionado 1.500
adopciones de perros y gatos. Hi
col•labora, desde 2007 con el Centro Comarcal de Atención a los Animales de Compañía, del Consejo
Comarcal del Barcelonès (CCAAC ).
Más información, al tel. 607 259
753 y a www.asoa.net.

El Punt del Voluntariat tanca l’any
amb 20 entitats socials en actiu

U

n gran cor, una sensibilitat especial i una predisposició a resoldre i ajudar altres persones en dificultats és el que defineix els
voluntaris i les voluntàries de Santa
Coloma. El Punt del Voluntariat (c/
Anselm Clavé, 5-7; tel. 93 462 40
79) ja treballa amb 20 entitats socials, amb l’objectiu de donar resposta als col•lectius amb més necessitats i dins d’àmbits com gent
gran, infància i joventut, immigració, aliments solidaris, persones
amb problemes de salut o addiccions, etc. El Dia Internacional del
Voluntariat, el passat 5 de desembre, es van afegir tres noves entitats al Punt: l’Associació d’Afectats
i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de la Fatiga Crònica, l’Associació Catalana Pro Persones Sordcegues i l’Associació per a la
Multiculturalitat, la Informació i la
Convivència Social. L’acte va servir
per reconèixer i donar les gràcies
als voluntaris per la important tasca que fan a la ciutat.
El 2008, el Punt ha posat en marxa
el Pla Formatiu del Voluntariat So-

cial, una prova pilot amb el suport
de l’Oficina Tècnica del Pla per la
Inclusió, de l’Ajuntament de Santa
Coloma i del Pla de Formació del
Voluntariat de la Generalitat.
Aquest Pla ha constat de dos cursos: un adreçat als voluntaris i un
altre als responsables de les entitats solidàries o voluntaris amb
funcions tècniques. De cara al
2009, l’objectiu del Punt del Voluntariat és consolidar el Pla Formatiu amb tres nous cursos centrats en el treball en xarxa i en el
suport emocional als voluntaris,
entre altres aspectes. Per altra
banda, també es posarà en marxa
la nova web del Punt del Voluntariat, amb l’objectiu de potenciar la
xarxa d’entitats socials que el formen, les activitats que hi realitzen
en conjunt i cadascuna de les entitats per separat. La nova web pretén captar nous voluntaris i promocionar el treball en xarxa, és a
dir, el contacte entre les entitats
entre si i de les entitats amb les administracions per fer créixer l’activitat voluntària de Santa Coloma.

Comienza la campaña ‘Quioscs de
Santa Coloma, qüestió de cultura’

E

sta semana el Ayuntamiento, mediante
un acuerdo con la Asociación Profesional de
Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia y con la colaboración de Gramepark,
pone en marcha una campaña para promocionar a los quioscos de Santa Coloma. La
primera acción consiste en el reparto de
15.000 bolsas con el lema “Quioscs de Santa
Coloma, qüestió de cultura”. En los próximos
meses se realizarán diversas acciones para
mejorar e impulsar la imagen de este sector
económico de la ciudad.

Continúa la campaña
solidaria de recogida
de juguetes
La Cruz Roja ha puesto en marcha la
campaña de recogida solidaria de
juguetes para los niños de familias
con problemas sociales o económicos. Las personas que quieran colaborar han de aportar juguetes nuevos, educativos, no sexistas y no
bélicos.
El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre las desigualdades que
sufren algunos niños, resaltar la importancia del juguete en la educación de los más pequeños y fomentar la integración cultural. Desde
hace años, el Ayuntamiento participa estrechamente en esta campaña
Quienes estén interesados en realizar donaciones o en obtener más información, pueden dirigirse a la sede de la Cruz Roja de nuestra
ciudad, en la calle de Lluís Companys, 1.

3

ACTUALITAT
FESTA MAJOR D’HIVERN DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

El bust d’Anselm Clavé estrenarà nova ubicació,
l’Auditori, en la Diada de Santa Coloma
U

na de les dates més assenyalades en el calendari de la Festa Major
d’Hivern és el 31 de desembre, Diada de Santa Coloma. Per celebrar-ho,
s’ha programat un seguit d’actes en
què les entitats de tradicions populars catalanes seran les protagonistes
i ompliran de contingut la jornada.
A les 11.00 començaran les activitats
amb l’ofici de Festa Major a l’església Major. Després hi haurà una xocolatada als carrers Major i d’Anselm Clavé, organitzada per Centre
Comerç i amb l’animació de la Colla
de Grallers de Santa Coloma.
A les 12.00 tindrà lloc a l’Auditori la
inauguració de l’escultura d’Anselm Clavé. El compositor i polític
Anselm Clavé (1824-1874) va compondre música de ball i de concert
coral, destinada fonamentalment a
activitats socioculturals. Va crear un
moviment musical, el moviment coral, de gran importància a Catalunya, on es constituí un món de vincles socials que suposà un planter
de nous valors dins el món musical,
cultural i polític.
El monument a Anselm Clavé, històricament situat a la plaça d’en Francesc Trias, es va inaugurar el 9 d’agost de 1953 en el 50è aniversari de

la fundació de la secció coral La Colmena. La construcció del monument
va ser impulsada per la coral amb
el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona i es va finançar
mitjançant una subscripció popular.
El bust d’Anselm Clavé, obra de
l’escultor colomenc Joan Gironés,
després de passar per una restauració, estrena, així, la nova ubicació
als jardí de l’Auditori Can Roig i Torres.
La diada de la patrona continuarà
amb una ballada de sardanes
(12.30, Cobla Contemporània) al

carrer Major. Aquesta audició està
organitzada pel Patronat pro-Aplec
i Amics de la Sardana.
A la tarda (19.00), hi haurà el seguici de la Festa Major d’Hivern, que
partirà de la plaça de l’Església i
que protagnitzaran les colles de
Gegants i Capgrossos i de Grallers.
El recorregut serà el següent: plaça
de l'Església Major, passeig de Mn.
Jaume Gordi, carrers de Rafael Casanova i Ansem Clavé i plaça de la
Vila.
D’altra banda, les colles de Draconaires i Trabucaires faran una cercavila (plaça de la Vila, 19.00), en què
el foc, la pirotècnia i el soroll seran
protagonistes. Recorregut: plaça de
la Vila, passeig d’en Llorenç Serra,
carrer de Sant Carles, plaça d’en Joan Manent.
Un cop acabi la cercavila, començarà el correfoc de Cap d’Any (Església Major, 20.00) que organitza la
Colla Vella de Diables. Aquest grup
celebrarà de manera molt especial
el seu 25è aniversari, amb un espectacle sorollós i trepidant
Recorregut: plaça de l’Església Major, passeig de Mn. Jaume Gordi,
c.de Rafael Casanova, c. Major, c.
Sant Carles, jardí de Can Sisteré.

Els Reis d’Orient desfilaran en una espectacular
cavalcada que culminarà la Festa Major d’Hivern

L

a cavalcada de Reis esdevé un
dels actes més multitudinaris del calendari festiu de la nostra ciutat. La
festa començarà a les 16.00 amb la
recollida de les cartes dels infants a
les pistes d’atletisme Antoni Amorós. Trenta minuts després, Ses Majestats arribaran en helicòpter a les
esmentades instal•lacions, com mana la tradició colomenca.
A les 17.30 tindrà lloc la concentració de les carrosses davant l’IES Puig
Castellar, finalment, a les 18.00 es
donarà el senyal de sortida.
A partir d’aquest moment i fins que
es faci el discurs reial de la plaça de la
Vila (21.00), la cavalcada farà un
llarg itinerari perquè hi participi el
major nombre d’infants possible:
avinguda de l’Anselm de Riu, avinguda de Francesc Macià, avinguda de
Santa Coloma, avinguda dels Banús,

carrer d’Irlanda, rambla de Sant Sebastià, rambla del Fondo, carrer de
Mozart, carrer de Wagner, carrer de

Mossèn Jacint Verdaguer, carrer de
Sant Just, avinguda de la Generalitat i
plaça de la Vila.

El Campeonato de
España de Futbol Sala y
el concurso ornitológico
destacan en la agenda
deportiva navideña
Los aficionados colomenses al deporte podrán disfrutar durante las
fiestas de Navidad de diversas competiciones deportivas. Una de las
más atractivas es la fase previa del
Campeonato de España de Fútbol
Sala sub 18 de selecciones autonómicas, que se disputará los días 27,
28 y 29 de diciembre, en horario de
mañana, en los pabellones Nou y La
Bastida. Catalunya, La Rioja, Valencia y Melilla participan en este campeonato, que organiza la Federación Catalana de Fútbol
Los seguidores del fútbol sala tienen otras dos citas de interés. Por
un lado, la final de la Copa Catalunya, que enfrentará al Marfil Santa
Coloma y al FC Barcelona Mobicat
el 30 de diciembre en Mataró , y,
por otro, el derby de la liga que jugarán estos dos equipos. Será el
próximo sábado (12.30) en el polideportivo Nou y lo trasmitará el Canal 33.
Otros deportes
Por otra parte, los días 24, 25 y 26
de diciembre tendrá lugar el
XXXVII Concurso-Exposición de Canarios en el Centre Cívic de Can
Franquesa (de 10.00 a 13.00 y de
17.00 a 20.00). La clausura y entrega de trofeos será el día 27 (12.00),
y la organización corre a cargo del
Club Ornitològic de Santa Coloma.
También el día 27, de de 8.00 a
13.30, se disputará en el polideportivo de La Bastida el Torneo de Fútbol Sala de Navidad de la Asociación de Vecinos de Riera Alta.
Para el día siguiente, de 9.00 a
19.00, el Club Voleibol de Santa Colooma tiene programado el torneo
4 x 4 de voleibol en el pabellón del
Raval.
A caballo de un año a otro, concretamente los días 29,30 y31 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, de 9.00
a 14.00 horas, se impartirá el II
Campus de Tecnificación Deportiva
en el Complex Esportiu Torribera
(organiza: CE Torribera).
El 30 diciembre se celebrará Trobada de Nadal Multiesports de la categoría prebenjamín en el pabellón
Països Catalans ( Badalona) de 9.00
a 19.00 h (organiza: CEBN)
Finalmente, los días 2, 3, 4 y 5 enero, de 9.00 a 21.00, se disputará el
VII Torneig de Nadal de Bàsquet Base en el polideportivo del Raval (organiza: Gramenet Bàsquet Club.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?

Horario especial
de la OIAC durante
las fiestas

Gala lírica
El 28 de desembre (19.00) tindrà
lloc a l’Auditori la gala lírica que
protagonitzaran joves cantants
alumnes de la mestra Àngels Sarroca i l'Orquestra de Santa Coloma de
Gramenet, dirigits per Bernat Bofarull. Oferiran una selecció d'òpera i
sarsuela amb peces d’Händel, Mozart, Rossini, Strauss, Donizetti, Sorozábal, Caballero i Torroba. Les
entrades per assistir-hi es podran
adquirir a les taquilles el mateix dia
28 a partir de les 17.00 hores.
Preu: 6 euros.
Lloc: carrer de Rafael Casanovas, 5.

Conferencias
El club de opinión es un ciclo de
conferencias que tendrá lugar a las
bibliotecas públicas de la Xarxa de
la Diputació de Barcelona, organizado por el Área de Cultura de esta
institución. Este ciclo pretende quela ciudadanía se acerque a temas
de actualidad a través de charlas
protagonizadas por periodistas y
otros profesionales de reconocidoprestigio. En cuanto a la Biblioteca
Central, los actos programados son
los sigueintes: “La violencia psicológica, arma letal” (14 de enero,
20.00) , a cargo de Gemma Lienas,
y “El papel de la información en la
crisis económica” (21 de enero,
20.00), a cargo de Antonio Franco.
Lugar: jardí de Can Sisteré, s/n.

Pesebre del Raval

Els artistes colomencs instal·len
una carpa a la plaça de la Vila
perquè els nens hi gaudeixin

D

el 27 al 31 de desembre (de
12.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00)
s’aixecarà a la plaça de la Vila, la
Carpa d’Hivern, una instal•lació
dels artistes de Santa Coloma que
té només un objectiu: fer gaudir els
més petits.
El 27 de desembre començarà la
festa amb el taller “Benvinguts , artistes! La nostra carpa hem de decorar: Som-hi, artistes, a pintar i retallar!” La carpa ha de fer molt de
goig, però fins a aquell moment,
estarà ben buida. Porteu paper de
diari per fer cadenes, estrelles i
postals.
El dia 28 serà el torn d’”Innocent,
Innocent!” Un dia per fer una mica
el trapella.
El dia 29 el taller es dirà “Nassos i
carotes”. Es tracta de trobar l’home dels nassos el dia de la patrona
i en la cavalcada de Reis i preparse per a l’ocasió.
El dia 30, “Música, mestre!” Fareu
els vostres instruments per poder
ser els músics de la cercavila. No

Raval con el apoyo de la Biblioteca
Can Peixauet.
Lugar: sala Joan Brossa de la Biblioteca, av. de la Generalitat, 98-100.

Fiestas locales
de 2009

oblideu portar rotllos de paper de
cuina, rotllos de paper de WC i
gots de plàstic o cartró per fabricar
els vostres instruments de percusió.
Finalment, el 31 de desembre, serà
el dia de la cercavila. Porteu els
vostres instruments per cercar
l’Home dels Nassos tot cantant i
ballant. Aquest dia l’horari serà
només de 12.00 a 14.00.

Lloc: carrer de la Pedrera, 1.
Preu: 12 euros.
Telèfon: 93 392 26 26.

Fira de Reis
Hasta el 6 de enero se puede visitar
el pesebre del Raval. Se trata de un
proyecto abierto, lleno de ilusión y
de implicación ciudadana, que realiza la Asociación de Vecinos del

Farmàcies
•Dimecres 24
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
•Dijous 25
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
•Divendres 26
Ptge. d’en Caralt, 22 / Perú, 28
•Dissabte 27
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
•Diumenge 28
Florència, 45 / Av. de la Generalitat, 131
•Dilluns 29
Amèrica, 2 / Roselles, 31
•Dimarts 30
Joan V. Escales, 7 / Còrdova, 47
•Dimecres 31
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
•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.

Festa de la Llufa
A la Festa de la Llufa, que tindrà lloc
el dia 27 (12.00), n’estan convidats
tots els nens i les nenes de Santa
Coloma. Hi haurà un espectacle d’animació infantil i un esmorzar gratuït per als més petits. Hi actuarà Miki Jiménez.
Lloc: plaça de la Vila.
Organització: Centre Comerç

La Oficina d’Informació i Atenció
Ciudadana (OIAC), ubicada en la
planta baja del Ayuntamiento
(edificio de la plaza de la Vila),
tendrá un horario especial durante las próximas fiestas. Del 19 de
diciembre al 5 de enero, este servicio abrirá al público de 8.30 a
14.30. Los días 24 y 31 de diciembre, las oficinas cerrarán a las
13.30 horas. El teléfono de la OIAC
es éste: 93 462 40 40.

En el context de la Fira de Reis del
barri del Fondo, una troupe de Pares Noel ocuparan els establiments
comercials avui, 24 de desembre.
D’altra banda, els més petits han de
recordar que el patge reial de Ses
Majestats rebrà les seves cartes a la
plaça del Rellotge del dia 2 al 5 de
gener.

Desitjos de pau

Las fiestas locales de 2009, establecidas por el pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet serán los días 1 de junio
(Segona Pàsqua) y 24 de septiembre (diada de la Mercè).

BON NADAL
I FELIÇ ANY 2009!
L'AJUNTAMENT INFORMA s'acomiada dels seus lectors fins al proper mes de gener. Volem aprofitar
aquesta oportunitat per agrair la
col•laboració que presten els establiments comercials que, setmana
rere setmana, fan de punt de distribució d'aquest butlletí municipal.
A tothom, lectors i comerciants, us
desitgem un bon Nadal i un feliç i
pròsper 2009.

RECOGIDA
GRATUITA
DE MUEBLES
93 385 73 12

Revetlla
L’Associació de Veïns del Centre organitza per al dia 31 (1.00) la revetlla de Cap d’Any.

Avui, dia 24 (11.00) hi haurà el taller d’arbres de desitjos de pau, a
càrrec de Chone Orellana.
Lloc: Mercat de Sagarra.

Nueva dirección de Servicios
Territoriales del Ayuntamiento
Plaza del Olimpo, s/n

A partir del 15 de diciembre
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