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CONTES CATALANS DINS
DEL CICLE RODAMONS
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Obres d’instal·lació de
rampes mecàniques i
d’urbanització a diversos
indrets de la ciutat

els actes
3 Comencen
de celebració del 20è

aniversari de la fira
Expocoloma

El dijous 17 de juliol (18.00) hi haurà un nou espectacle del cicle Rodamons. En aquesta ocasió es tracta de Contes de l' àvia, una narració teatralitzada de
contes tradicionals catalans que anirà a càrrec de Vadecontes. La
funció tindrà lloc al jardí de Can Sisteré, i l’organització és obra de
la Biblioteca Central i
del Departament de
Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament.

La instalación facilita a los peatones superar un desnivel del terreno de 23 metros

Cinco nuevos tramos de escaleras mecánicas
en Les Oliveres unen la calle de Juli
Garreta y la carretera de la Font de l'Alzina
El pasado lunes entraron en funcionamiento cinco nuevos tramos de escaleras mecánicas en el barrio de Les Oliveres que, con
un horario de funcionamiento diario de
6.00 a 23.00 horas, facilitarán la movilidad
de los vecinos en esta zona de la ciudad.
La intervención se divide en dos fases y ha supuesto la reurbanización del entorno en una superficie total por encima de los setecientos metros
cuadrados. La primera fase conecta las calles de
Juli Garreta y de Pep Ventura mediante dos tramos de escaleras que superan un desnivel de diez
metros, mientras que la segunda fase une con tres
tramos de escaleras mecánicas la calle de Pep
Ventura y la carretera de la Font de l'Alzina.
La reforma urbanística del entorno ha supuesto la
construcción, junto a las automáticas, de unas
nuevas escaleras de obra; la creación de zonas
ajardinadas, parterres y plantaciones, y la renovación del pavimento, del mobiliario urbano, de
la iluminación, alcantarillado y del conjunto de
servicios que circulan por el área afectada.
Esta actuación forma parte del Plan Municipal para la Mejora de la Movilidad y la Accesibilidad para Peatones que desarrolla el Ayuntamiento y supone la segunda infraestructura de estas
características que ya funciona en Les Oliveres. La
primera se inauguró en mayo de 2007 y supuso
la instalación de dos escaleras mecánicas para
unir la calle de Pep Ventura —a la altura de los
jardines de l’Onze de Novembre— con la carretera de la Font de l'Alzina.
De esta forma, ya son cerca de 55.000 los vecinos
de Santa Coloma que disponen de infraestructuras
que mejoran sus desplazamientos y 14 los tramos
de escaleras mecánicas en funcionamiento —en
Singuerlín, Fondo, Les Oliveres, El Raval y Santa Rosa—, de un total de cerca de 50 tramos previstos.

El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, acom pañó a los vecinos de Les Oliveres en la puesta en marcha de las
nuevas escaleras mecánicas, que serán de gran utilidad, puesto que
salvan un desnivel de 23 metros. El Plan de Movilidad se va desple gando, y son ya 55.000 personas las que se benefician de 14 tramos
de escaleras mecánicas en diversos barrios.

ACTUALITAT
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Drogodependencia:
profesionales de Oriente
Medio se interesan por
los proyectos de
prevención y reinserción
El 8 de julio, la entidad AUPA'M, formada por personas afectadas por el
consumo problemático de drogas,
profesionales del Programa de Prevención de Drogodependencias y
las ONG ASAUPAM y ARPAONG, recibieron, en el Centre Cívic del Raval, la visita de dieciséis miembros
de diferentes administraciones de
Egipto, Líbano y Jordania. La reunión sirvió para intercambiar experiencias en temas de prevención,
atención y reinserción de las personas afectadas.

Obras de instalación de rampas mecánicas y de
urbanización en diversos puntos de la ciudad

E

sta semana, el Ayuntamiento ha
iniciado la construcción de una rampa de acceso entre la plaza de Santa
Rosa y la escuela Miguel de Unamuno. Las obras se realizan en una superficie de 210,80 m2 y comportan
una mejora de las condiciones de acceso al centro escolar, que redundará favorablemente en la seguridad de
los peatones que esperan a la salida
de la escuela y de los conductores.
La nueva rampa estará adaptada a
personas con movilidad reducida e
incluye la instalación de mobiliario
urbano y de cinco puntos de luz conectados a la red eléctrica del cole-

Santa Coloma acull cursos d’estiu
de la Universitat de Barcelona

E

l 14 de juliol, Santa Coloma acull dos cursos d’“Els juliols, la Universitat per
a tothom”, que organitza la Universitat de Barcelona amb la col•laboració de diferents municipis de la província. Els cursos són: “Reptes actuals en salut mental: entre la família i la comunitat” (del 14 al 18 de juliol, edifici la Torre, Recinte
Torribera) i “Som el que mengem: nutrició i trastorns de l’alimentació” (del 21
al 25 de juliol, Hospital de l’Esperit Sant). Amb aquests cursos de la UB i el proper campus universitari dedicat a l’alimentació i la nutrició, la nostra ciutat s’està situant en el mapa universitari català. En menys de dos anys, Santa Coloma
serà una localitat de referència per a estudis superiors i per a la investigació.

Lliurat el Premi del Fons
de Solidaritat Joan Gomis

gio. La inversión en estas obras es de
312.000 euros, y el plazo de ejecución
previsto es de unos tres meses.
La construcción de la rampa forma
parte de las actuaciones que se están
llevando a cabo en el lado norte de la
avenida de Santa Rosa, entre las que
destacan la construcción de un edificio de vivienda pública por parte de
Gramepark y la reciente urbanización
de la avenida con una plaza pública.
Otras obras en la ciudad
Por otra parte, continúan las obras de
instalación de dos rampas mecánicas
en la calle dels Pins (entre Roger de
Llúria y Canigó). Las unidades mecánicas salvaguardarán una pendiente
de casi el 20%, y su instalación supondrá la urbanización de un espacio de
245 m2. Renovación de pavimentos,
mobiliario urbano, alumbrado y telefonía, sistema de riego y ajardinamiento, serán, entre otras, las mejoras

de esta zona.
Están apunto de finalizar la primera
fase de las obras de urbanización de
la avenida de Pons i Rabadà (sustitución del alcantarillado) y las obras de
urbanización de una nueva calle perimetral al CEIP Primavera, entre las
calles de Primavera y Farigola, en el
barrio de La Guinardera.
En otro orden de cosas, a mediados de
julio el Ayuntamiento comenzará las
obras de urbanización de la calle de
Elcano —delante del CAP de Santa Rosa— que comportará el corte de tráfico en el tramo que va del paseo de
Sant Jordi a la calle de Pau Claris. Esta
actuación, cuya finalización está prevista para noviembre, incluye la pavimentación, la eliminación de barreras
arquitectónicas, la sustitución del
alumbrado y nuevo arbolado. Por todas estas actuaciones, el Ayuntamiento pide disculpas por las posibles
molestias que se puedan causar.

Es posa en marxa el programa Clara
per ajudar les dones a trobar feina

L

'Ajuntament, mitjançant la Regidoria de la Dona, posa en marxa, per tercer any, el programa Clara. Subvencionat per l’Instituto de la Mujer, pretén incrementar les possibilitats de trobar feina a les dones amb dificultats sociolaborals i, així, facilitar el seu accés a l'ocupació. Aquest programa està gestionat
per l'empresa municipal Grameimpuls. Les dones interessades poden adreçar-se al carrer de Rafael Casanova, 40, de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00.

E

l passat dimecres es va lliurar el Premi Joan Gomis. Enguany, el treball seleccionat ha estat: “Mutilació genital femenina: una agressió contra la integritat
psíquica i física de la dona”, fet per Diana Campos Rodero, alumna de l'IES Numància. Cal destacar l'alta qualitat de tots els treballs presentats en el certamen,
els quals es poden consultar al Fons de Documentació de Solidaritat Joan Gomis
de la Biblioteca Central. En aquest certamen poden concórrer, cada curs, els treballs de recerca fets pels estudiants de batxillerat de Santa Coloma de Gramenet que tractin sobre la solidaritat, la cooperació, els drets humans i la pau.

LA FOTO

SERVEIS
Tràmits a l’OIAC des de casa
A través del telèfon (93 462 40 40) i de la web municipal (www.gramenet.cat) es poden
fer des de casa diverses gestions en l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). Una
d’elles és la tramitació dels volants d'empadronament. En una setmana rebreu els certificats a l'adreça assenyalada.
El llistat de tràmits que es poden fer en línia a la web és cada cop més ampli, tot i que la
majoria requereix disposar de signatura digital. Fan referència a l’activitat econòmica, el
comerç, la indústria i el consum; la circulació, els vehicles, el transport i l’aparcament; la
població i la participació ciudadana, i el territori, l’urbanisme, l’habitatge i la via pública.
Si veniu fins a l’OIAC, i per fer la tràmitació més ràpida, és important que porteu les fotocòpies de la documentació que heu de presentar. Per a la vostra comoditat, us recordem que
l'hora de màxima afluència de públic és entre les 11.00 i les 13.30 i la més baixa és entre les
15.00 i les 16.00 (vegeu l’horari d’estiu a la pàgina 4). En aquest mateix sentit, us recordem
que el dia de màxima afluència de públic és el dilluns i el dia de més baixa és el divendres.

EXCURSIÓN POR EL BAJO ARAGÓN. Los días 28 y 29 de junio, unas 50 personas
de Santa Coloma participaron en una excursión por el Bajo Aragón, y visitaron las
localidades de Maella, Caspe, Monroyo, Alcañiz y Calaceite, donde fueron recibidos por los respectivos alcaldes. La actividad estaba organizada por el Ayuntamiento desde la concejalía de Benestar Social, en colaboracion con la Coordinadora d’Avis. En la imagen, los participantes, junto a los concejales colomenses.

ACTUALITAT
Els centres aquàtics
de Can Zam i Raval es
mullaran diumenge per
l’esclerosi múltiple
Santa Coloma tornarà a participar en
la campanya solidària “Mulla't per
l'esclerosi múltiple” el 13 de juliol. Els
centres aquàtics dels complexos esportius de Can Zam (de10.00 a 14.00)
i Raval (també de10.00 a 14.00) oferiran la possibilitat de nedar i participar
en diferents activitats lúdiques.
Es tracta d’una campanya de sensibilització social i de captació de fons, organitzada per la Fundació Esclerosi
Múltiple, en què participen 600 piscines de tot Catalunya i més de 70.000
persones. La captació de recursos es
fa a través del material de merxandatge que la pròpia Fundació subministra a les piscines per a la venda.

Carro de Baco triunfa
con ‘La mano’
El grupo colomense Carro de Baco
continúa cosechando éxitos con su
último montaje, La mano. Hoy, 11
de julio, representarán la obra en el
Centro Cultural de Foios (Valencia)
y el 27 de agosto, dentro del programa de la Feria de Teatro de Castilla y León, en el Teatro Nuevo de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).
EXCURSIÓN. El Centre Cívic del Riu
hace una excursión a Lloret y Tossa
de Mar el 19 de julio. Información:
martes y jueves de 19.00 a 21.00 en
la calle de Lluís Companys, 9.
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Comienzan las Jornadas Técnicas de Expocoloma

E

l pasado lunes, la Biblioteca
Central acogió la inauguración de las
I Jornadas Técnicas de la Expocoloma, en el marco de los actos de celebración de las dos décadas de historia de esta feria comercial.
La primera jornada consistió en una
mesa redonda sobre el futuro del comercio en Catalunya, y reunió a profesionales del sector como el subdirector general de Comerç de la
Generalitat, Jordi Carbonell; el diputado de Comerç, Xavier Florensa; la
presidenta de la Fundació Tot Raval,
Núria Paricio; el concejal de Promoció
Econòmica i Comerç de Santa Coloma, Esteve Serrano, y la gerente de la
Agrupació del Comerç i la Indústria
(ACI), Maria Costa. La moderadora
fue Núria Beltran, gerente de la Escola Superior de Comerç i Distribució de
Sabadell (ESCODI).
En este acto se presentaron una experiencia piloto de integración de comerciantes nouvinguts, varios proyectos y nuevas iniciativas para
impulsar el comercio y la economía
desde las instituciones participantes.
Las próximas mesas redondas se
centrarán en la importancia del comercio, el turismo y las ferias en la
evolución de las ciudades (15 de septiembre) y en la reflexión sobre el modelo comercial de Santa Coloma de
Gramenet (6 de octubre).

convenio de colaboración. Este convenio incluye la organización de la feria Expocoloma, de la Muestra Gastro-

nómica y otros acontecimientos feriales así como el apoyo a los planes de
dinamización del comercio local.

Avui es fa la primera Fira d’estocs

L ’associació Centre Comerç amb el suport i col•laboració de les àrees de
Comerç i Joventut de l'Ajuntament i l'ACI organitza la primera Fira d’estocs nocturna avui, 11 de juliol, de 19.00 a 1.00 hores. A la plaça de la Vila s’instal•laran
25 estands amb diversos productes de moda, decoració i oci. L’objectiu és promocionar el comerç del centre de la ciutat i donar a conèixer els seus establiments comercials, els serveis i els productes. La Fira comptarà amb diverses activitats d’animació, entre les que destaca les actuacions de dj’s colomencs.

Convenio con la ACI
Por otra parte, el pasado 27 de junio el
Ayuntamiento y la ACI firmaron un

Anunci
El Ple municipal, en sessió celebrada del dia 30 de juny de 2008, va acordar aprovar les modificacions de l'ordenança número 7 reguladora dels preus públics per a la utilització dels serveis d'atenció domiciliària i publicar aquest acord, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, en
el tauler d'anuncis de la corporació i al full Informatiu municipal L'Ajuntament informa.

Anunci
Es necessiten 3 professors/es de música, segons detall, amb titulació superior, per fer classes a l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, durant el curs 2008-09. Les persones aspirants hauran
de presentar una instància entre els dies 14 i 18 de juliol, ambdós inclosos, juntament amb el curriculum vitae, a les oficines de l'OIAC de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores:
Vacants:
—1 professor/a especialitzat/da en llenguatge musical, amb contracte a temps parcial per a un total
de 8,40 hores setmanals.
—1 professor/a especialitzat/da en piano, amb contracte a temps parcial per a un total de 13,30 hores setmanals.
—1 professor/a especialitzat/da en piano, amb contracte a temps parcial per a un total de 12 hores
setmanals.

Programa Activa’t
Si ets diplomat/a o llicenciat/a en qualsevol especialitat universitària i no trobes una feina relacionada amb la teva titulació i mai has treballat al teu àmbit professional, vine a Grameimpuls.
Et proposem participar en el programa Activa't, el qual t'oferirà més possibilitats reals d'incorporarte al mercat de treball.
Grameimpuls es troba al carrer de Rafael Casanovas, 40, 08921, Santa Coloma de Gramenet.
Telèfon: 93 466 15 65. Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00.

Recepció oficial al FS Marfil pel
seu ascens a la Divisió d’Honor

E

l passat dia 8, l’alcalde, Bartomeu Muñoz, va presidir la recepció oficial que l’Ajuntament va oferir al FS Marfil Santa Coloma amb
motiu de l’ascens d’aquest equip
de futbol sala a la Divisió d’Honor.
Hi van assistir el president de l’Institut Municipal d’Esports, Antonio
Carmona; el president del club,
Vicenç García; l’entrenador, Paulo
Eduardo de Jesús Padú, el capità
de l’equip, Rubén González; els

equips directiu i tècnic, i la plantilla
de jugadors.
El 25 de juny, el Marfil va guanyar
els play off d’ascens a la màxima
categoria del futbol sala, en derrotar l’equip Obras y Estructuras
RAM4. Amb aquesta victòria l’equip colomenc torna a la Divisió
d’Honor després de tres anys d’absència. El Marfil ha fet història, ja
que és el segon equip català que jugarà a l’elit del futbol sala.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
‘La pesadilla de Darwin’
Dins del cicle Cinema amb Valors,
l’11 de juliol (18.00) es projectarà el
documental La pesadilla de Darwin,
que tracta sobre els efectes desvastadors que va tenir la introducció
d’un depredador —la perca— a l’estany africà de Victòria.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet.

Música i dansa del ventre
El Centre Cívic del Singuerlín ofereix
gratuïtament, avui, 11 de juliol
(19.00), un espectacle de música i
dansa del ventre amb les actuacions
d’Els Jubilats Marxosos i les alumnes
del curs de dansa del ventre.
Lloc: avinguda de Catalunya, 41.
Telèfon: 93 391 71 10.

Cena saharaui
El 19 de julio (21.30) tendrá lugar la
cena de bienvenida a los niños saharauis, que pasan sus vacaciones de
verano en nuestra ciudad, dentro del
proyecto Vacaciones en Paz, que organiza ACAPS Santa Coloma en colaboración con el Ayuntamiento.
Lugar: CEIP Fray Luis de León (entrada por la avenida de Santa Coloma) .
Teléfonos: 93 462 40 08, 93 468 02
15.

Les piscines de Torribera i Can
Zam estan en el moment
àlgid de la temporada estiuenca

L es piscines municipals dels
complexos esportius de Can Zam i
Torribera estan obertes i en plena
temporada. La de Can Zam obre
d’11.00 a 19.00 els dies feiners, i els
caps de setmana i festius ho fa una
hora abans, a les deu del matí.
Els preus de les entrades dels dies
feiners seran de 4,10 € per als
adults i de 3 € per als menors de 14
anys, jubilats i discapacitats. Dissabtes, diumenges i festius hauran

de pagar, respectivament, 4,80 € i
3,70 €. A més, hi ha tres tipus d’abonaments per a tota la temporada.
Al Complex Esportiu de Torribera, la
piscina obre d’11.00 a 19.00 tots els
dies. Els preus de les entrades dels
dies feiners són de 3,55 € per als
adults i de 2,70 € per als menors de
14 anys, jubilats i discapacitats.
Dissabtes, diumenges i festius hauran de pagar, respectivament, 4,05
€ i 3,25 €.

con su programación lúdica veraniega. El día 12 (22.00) habrá otro
espectáculo del ciclo Noche de Fiesta sin José Luis Moreno, y el día 13
(22.00), cine al aire libre con la pro-

yección de la película Crank, veneno en la sangre. El miércoles 16 de
julio (19.00) habrá un taller de malabares.
Lugar: parque de Europa.

Internet
La Biblioteca Can Peixauet imparteix
sessions formatives d'Internet, adreçades a adults i gent gran que es vulguin iniciar en la utilització de la Xarxa i del correu electrònic.
Informació: avinguda de la Generalitat, 98 -100.
Telèfon: 93 466 52 70.

Baremoto

Avui es projecta ‘Persépolis’
al CRJ Mas Fonollar

El bar terraza Baremoto continúa

Farmàcies
•Divendres 11
Amèrica, 2 / Roselles, 31
•Dissabte 12
Còrdova, 47 / Beethoven, 25
•Diumenge 13
Valentí Escales, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
•Dilluns 14
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
•Dimarts 15
Av. de la Generalitat, 131 / Aragó, 29
•Dimecres16
Sant Jeroni, 13 / Wagner, 7
•Dijous17
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
•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.

Avui, dia 11 (22.00), en col•laboració amb el Centre Recursos per a Joves Mas Fonollar (c. Sant Jeroni, 1-3), la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius projectarà la pel•lícula Persépolis,
dintre del cicle de cinema d'estiu de l’esmentat
equipament. Dirigida per Marjane Satrapi i Vincent
Paronnaud, aquesta coproducció de França i EEUU
té com a escenari Teheran. La nena Marjane, a mida que creix, va desenvolupant una audàcia especial per burlar la censura cultural. Els seus pares, tement per la seva seguretat, l’envien a estudiar a Àustria. Allà, Marjane no sols ha d’afrontar la
soledat i els problemes típics de l’adolescència, sinó també el rebuig d’aquells que la veuen com una fanàtica religiosa. Incapaç de viure sense les
seves arrels, la jove decideix tornar al seu país. A través dels seus ulls d’inquieta adolescent descobrirem la vida quotidiana a Iran des que els fonamentalistes pugen al poder obligant les dones a portar vel i empresonant a
milers de persones. Però també el descobriment del punk, Abba, Iron Maiden i la rebel•lió contra la tirania.

Anuncis
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada
en data 30 de juny de 2008, va acordar
aprovar inicialment el Pla especial d'ordenació de volums al passatge dels Pirineus
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,
en el seu cas, 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 de 9 a 13 hores) i a la pàgina
web de l'Ajuntament www.gramenet.cat,
de conformitat amb el que es preveu a
l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme.
    

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada
en data 30 de juny de 2008, va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual
del PGM del sector Can Zam 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,
en el seu cas, 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 de 9 a 13 hores) i a la pàgina
web de l'Ajuntament www.gramenet.cat,
de conformitat amb el que es preveu a
l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

Horari especial
de l'OIAC per als
mesos d'estiu
L’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana (OIAC) tindrà aquest
horari d’atenció al públic durant
els mesos d’estiu:
Del 30 de juny al 31 de juliol: de
dilluns a divendres de 8.30 a 14.30.
Mes d’agost: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30.
De l’1 al 12 de setembre: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30.
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