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UN ATLETA COLOMENC,
CAMPIÓ DE CATALUNYA

2

Museu ofrece un
3 El
programa de

El día 10 se
presentará la cuarta
edición del Premi de
Poesia Màrius Sampere

salidas para conocer el
patrimonio cultural

El colomenc Jonathan Durán (CA
Canaletes) es va proclamar campió de Catalunya júnior de
pista coberta, disputat recentment a Vilafranca del
Penedès, després de fer a la
seva distància preferida, els
1.500 m llisos, un temps de
4.14.65. A la prova de 800 m
sènior, va arribar en tercer lloc amb un
temps de 1.59.16.

Las personas interesadas deben solicitar el servicio en la Oficina Local d’Habitatge

Seis informadores visitarán las
comunidades de vecinos para asesorarlas
sobre la rehabilitación de viviendas
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una
campaña de información y asesoramiento
sobre las ayudas a la rehabilitación de viviendas e instalación de ascensores. Seis informadores visitarán a los propietarios para
informarles y acompañarles en todo el proceso de solicitudes y tramitación, resolver
dudas y realizar, en su caso, una mediación
entre los vecinos.
Las personas interesadas en recibir este servicio
pueden solicitarlo en la Oficina Local d’Habitatge
(OLH), en la avenida de la Generalitat, 112. Este organismo también detectará las comunidades con
necesidades de información y pondrá en marcha el
correspondiente dispositivo de trabajo. Por otra parte, el Ayuntamiento distribuirá folletos y cartas per-

sonalizadas, casa por casa, con información detallada del conjunto de ayudas que el consistorio pone al alcance de los ciudadanos y los pasos para conseguirlas. La iniciativa tendrá una especial
incidencia en los barrios de los sectores norte y sur.
Aumentan las ayudas para el 2008
El pasado 10 de marzo comenzó el plazo para
presentar, en la OLH, las solicitudes del Test de
Edificio (TEDI), el documento técnico imprescindible para hacer la petición de ayudas a la rehabilitación o para la instalación de ascensores, así como el informe interno de idoneidad para
viviendas unifamiliares o viviendas de uso propio.
El plazo acaba el 14 de abril.
Este año, el Ayuntamiento, en colaboración con el
Departament de Medi Ambient y Habitatge de la

Generalitat, destinará 3.645.0000 euros en concepto de ayudas a las comunidades de propietarios
para la rehabilitación de viviendas —fachadas, instalaciones, solución a patologías estructurales y
medidas de ahorro energético, entre otros aspectos— e instalación de ascensores —hasta el 80%
del coste total lo asume el Ayuntamiento—. En la
campaña 2006-2007 el Ayuntamiento destinó
2.765.000 euros a 124 comunidades de vecinos
colomenses.
La ayudas a la rehabilitación de edificios y a la instalación de ascensores, junto con la construcción
de pisos de protección pública y las ayudas al alquiler de vivienda joven forman parte del Plan Local de la Vivienda 2007-2011.
Más información, en www.gramenet.cat o la mencionada OLH (tel. 93 392 47 45).

El consistori acorda museïtzar
les restes del Molí d’en Ribé
El Ple del consistori del mes de febrer va acordar per unanimitat rehabilitar i
museïtzar les restes del Molí d’en Ribé, amb l’objectiu principal de difondre’l com a patrimoni arqueològic i preservar-lo amb vista al futur. El Molí es va
descobrir l’any 1983, i el 1988, quan es va construir l’aparcament de la plaça de Pau Casals, es van fer unes excavacions que van deixar al descobert la
sala de moles i els carcabans. A causa de la pròxima creació d’un altre aparcament públic robotitzat als jardins de la Torre Balldovina, aquest any s’ha
fet una nova excavació que ha permès conèixer la localització concreta i les
dimensions de la bassa i els desguassos que portaven l’aigua al molí, la qual
cosa completa el conjunt.
Les restes arqueològiques permeten conèixer com era un molí fariner de la
baixa edat mijana mogut per força hidràulica i que contenia quatre moles. El
Molí d’en Ribé és una construcció de grans dimensions, i el seu funcionament
data entre els segles XIV i XX. Aquest molí està relacionat amb la gran propietat senyorial de la Torre Balldovina, i el seu nom es deu al seu propietari al se-

gle XVIII, la família Riber. Les persones interessades a tenir més informació poden participar en una visita guiada gratuïta que el Museu organitza per al proper diumenge 20 d’abril a les 12 del migdia.
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El Centre Excursionista
Puigcastellar i L'Heura
signen un conveni per
promoure l'ús del català
El Centre Excursionista Puigcastellar
(CEP) i el Centre de Normalització
Lingüística L'Heura han signat un
conveni de col•laboració per promoure l'ús social del català a Santa
Coloma. El CEP es converteix d'aquesta manera en la tercera entitat
de la ciutat que dóna suport al Voluntariat per la Llengua. Les altres
dues són el Centre Esportiu Raval i la
Biblioteca Can Peixauet. A través del
conveni, el CEP preveu organitzar
activitats complementàries per a les
parelles lingüístiques i fer difusió del
programa entre els socis de l'entitat.

El Museu participa
en la fira Expodidàctica
Expodidàctica, el saló dels recursos
per a l'educació, que se celebra al
recinte de Montjuïc amb l'objectiu
de presentar als professionals de la
docència la millor oferta i les últimes novetats en material didàctic,
recursos pedagògics i equipament
docent, compta per primera vegada
amb la participació de 70 museus
de tot Espanya. Un d’ells és el Torre
Balldovina de la nostra ciutat.
Per al Museu colomenc, la divulgació
del patrimoni, especialment entre els
escolars, és una tasca prioritària. El
patrimoni cultural i natural és un recurs bàsic per a l'estudi de la història
i de l'entorn i, alhora, una eina per
col•laborar en la seva preservació.

El dia 10 es presentarà la quarta
edició del Premi Internacional
de Poesia Màrius Sampere

L a quarta edició del Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere es
presentarà
el dia 10
d’abril
(20.00) a
la Biblioteca Central.
El Premi és
un certamen literari, convocat per l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet i La
Garúa Libros, que ret homenatge a
la figura del poeta Màrius Sampere, vinculat durant molts anys a la
nostra ciutat. És una cita literària
consolidada i un important estímul
a la creació artística.

Santa Coloma acull el II Fòrum de
les Escoles d’Idiomes de Catalunya

A

vui dia 4 i demà dia 5 d’abril,
l’Associació de professors d’escoles
d’idiomes de Catalunya celebra a la
nostra ciutat el Segon Fòrum de reflexió sobre aspectes que afecten a
l’ensenyament de les llengües a les
45 EOI catalanes. Els quasi doscents professionals dels centres oficials d’idiomes que estaran a Santa

Marta Solsona exposa les seves
escultures al Museu colomenc

F

ins al 27 d'abril es pot veure al
Museu Torre Balldovina (plaça de
Pau Casals, s/n) una exposició d'escultures de Marta Solsona, autora
de la peça Homenatge a la Literatura que hi ha instal•lada a la plaça de
Montserrat Roig.
Marta Solsona Bellera es casà molt
jove, i als 27 anys, ja mare de 4 fills,
començà a treballar en una companyia multinacional. Però una casualitat fa que trobi el camí per donar un gir a la seva vida, i comença
la que havia estat sempre la seva
autèntica vocació, el difícil però
apassionant camí de l'art.
L'art és per a ella “la porta a la llibertat”. És l'alliberació del pensament i del sentiment. Dins de la disciplina de l'escultura descobreix els

A més de les bases, a l’ acte del proper dijous es presentaran els dos llibres guanyadors de
la tercera
edició. Són
Metis, de
Mireia Mur,
i Las naves
que la ausencia
nombra, de
Luis Manuel Pérez Boitel. Esther
Zarraluki i Salvador Clotas, tots dos
membres del jurat, s’encarregaran,
respectivament, de la presentació
d’aquestes dues obres.
L’any passat van concursar un total de 22 treballs en llengua catalana i 357 en llengua castellana.

Coloma aquest cap de setmana treballaran en conjunt diverses ponències sota l’eslògan comú “Les EOI:
cruïlla de cultures”.
La seu del Fòrum serà l’EOI de Santa
Coloma, al carrer de Victor Hugo. El
centre d’idiomes colomenc es va
crear el1999 i en menys de deu anys
ha registrat uns nou mil alumnes.

Estudiants colomencs
representaran Espanya
en una trobada a
l’antic camp nazi de
Buchenwald
Del 9 al 14 d'abril i amb el suport de
la Unió Europea, la Federació Internacional d'Organitzacions de Víctimes del Nazisme organitza una trobada de joves europeus a l'antic
camp de concentració nazi de Buchenwald (Alemanya), coincidint
amb l'aniversari de l'alliberament
del recinte i en commemoració de
l'aniversari de l'aprovació de la Declaració universal dels drets humans. La idea és que s'hi trobin més
d'un miler de nois i noies estudiants
de secundària de tots els països
d'on va haver-hi persones empresonades. En representació del nostre país i dels republicans espanyols, a través de l'organització de
l'Amical de Mauthausen, hi participarà un grup de 14 estudiants de
primer de batxillerat i dues professores de l'IES Numància de Santa
Coloma de Gramenet. La delegació
compta amb el suport de l'Ajuntament, que ha promogut i facilitat
aquesta participació.
Cal destacar l'acompanyament i la
presència de José M. Villegas i la seva esposa. José M. Villegas, resident
actualment a Granada, fou un dels
republicans deportats als camps
nazis i ha mostrat la seva predisposició d’anar amb els joves colomencs malgrat tenir més de 90
anys. Aquesta activitat ha estat organitzada pel Departament de Cooperació i Solidaritat.

SABER
Qüestions legals d’interès
en les comunitats de veïns

misteris de l'argila. Les seves obres
figuratives manifesten els resultats
de la seva constant recerca sobre
les emocions i els sentiments dels
éssers humans en moviment.

La Llei de la propietat horitzontal és molt complexa, però hi ha una sèrie de
qüestions que ens afecten a tots, que són clares i molt importants. Per
exemple, hem de saber que les persones que tenen deutes amb la comunitat no poden votar en les juntes, encara que sí tenen veu. És a dir, poden
dir allò que vulguin i han de ser escoltades, però no poden votar. Una altra
dada interessant fa referència a les persones que han estat notificades de
la celebració d’una junta amb el corresponent ordre del dia i després no hi
van. Doncs bé, compten com que han votat a favor dels acords proposats
si no impugnen allò amb què no estiguin conformes.
Per últim, hem de saber que si s’acorda una mesura, l’import de la qual
no superi una quarta part del pressupost de la comunitat de tot l’any, tothom, fins i tot els que han votat en contra, està obligat a pagar. Si no ho
fan, se’ls pot privar del servei o de la millora aprovada. És clar, si se’ls
pot privar del servei, poden un dia reclamar el seu ús, però hauran de
pagar les depeses de la instal•lació més el manteniment actualitzat conforme a l’IPC.
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Substitució d’una espècie
d’arbres a la plaça de la Vila

A

questa setmana s'han començat les obres de substitució dels 16 Brachychiton populneum (braquiquíton) de la plaça de la Vila per Celtis australis (lledoners). Aquesta espècie australiana, que fa 15 anys es va posar de moda i va
ser molt aconsellada pels planteristes com a arbre idoni per a la ciutat per la
seva forma piramidal i la seva resistència a les plagues, ha resultat molt perjudicial ja que desenvolupa unes arrels molt potents i invasores que afecten el
paviment i els edificis. Des de fa 5 anys s'han hagut de realitzar anualment intervencions en aquest espai per tal de disminuir el risc de caiguda dels vianants i reparar afectacions als edificis. El trasplantament d'aquesta espècie, donat que no es reutilitzarà en cap altra zona verda de la ciutat, no és viable.
LA PRIMERA PIEDRA DE UN NUEVO CENTRO CÍVICO. La imagen recoge el
momento en el que el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, junto a
diversos componentes de la Fundació Aspanide y de algunos vecinos del
barrio Llatí, coloca la primera piedra del edificio que dentro de unos meses
será el Centre Cívic del Llatí, también lugar de oficinas de la Fundació y de
viviendas para personas con discapacidad intelectual; un nuevo edificio
de finalidad social en el cruce de las calles de Beethoven y Nàpols.

BREUS
Aprenentatge de sardanes
El 29 de març es va reprendre el curs d’aprenentatge de sardanes a la plaça de la
Vila. El 5 d'abril no hi haurà sessió i es continuarà normalment a partir del dia 12.

El Museu enllesteix el programa
de sortides culturals de 2008

E

l Museu reprèn les sortides culturals els diumenges. La primera tindrà lloc el 13 d'abril al nou Museu de
Lleida Diocesà i Comarcal. Aquest espai presenta un discurs contemporani en què els objectes exposats intenten explicar l'art, la història i la seva
vinculació amb el territori a través
dels segles. El mateix dia es visitarà
l'exposició “Art rupestre de l'arc mediterrani de la península Ibèrica” i les
pintures rupestres de la Roca dels
Moros del Cogul (les Garrigues).
La següent sortida serà el 25 de maig
al Museu de la Música, que ara fa un
any va obrir les seves portes a l'edifici
de l'Auditori, de Rafael Moneo, amb
un projecte actualitzat i capdavanter
en l'ús de tecnologies i amb una presentació innovadora.
El 15 de juny s'anirà a Palamós. Es fa-

Obras en la avenida
de Mn. Pons i Rabadà
Han empezado las obras de sustitución del alcantarillado en la avenida de Mn. Pons i Rabadà, en el
barrio del Raval. Esta es la primera
fase de la urbanización de este vial,
cuyas obras durarán unos tres meses. En ese período habrá restricciones de tráfico en uno de los dos
carriles de subida y en uno de los
dos de bajada, razón por la cual el
Ayuntamiento pide disculpas a los
vecinos por las posibles molestias.

rà un viatge en el vaixell “Rafael”, una
antiga barca de pesca construïda el
1915. La tripulació explicarà la seva
història i farà partícips als excursionistes de les maniobres a bord en una
navegació pel litoral de Palamós, Calella de Palafrugell i les illes Formigues. També es farà una visita al poblat ibèric de Castell.
Del 21 al 24 de juny s'ha organitzat un
viatge en autocar a Arlés, la Camargue i el Pont-du-Gard. En aquest viatge es visitarà el patrimoni romà i romànic d'Arlés; el Museu d'Arlés i de la
Provença antiga, construït sobre el
circ romà; l'itinerari Van Gogh; la Camargue i Aigües, i l’esmentat Pontdu-Gard, aqüeducte romà de tres nivells construït sobre el riu Gardon,
declarat Patrimoni de la Humanitat el
1985. Les persones interessades han
de fer la reserva abans del 30 d'abril.
Més informació, a la plaça de Pau Casals, s/n, tel. 93 385 71 42.

En recuerdo de
Joaquim Talavero
Joaquim Talavero, médico, presidente del Cine Club Imatges, miembro de la Comisión Municipal de
Fiestas y del colectivo socio-cultural
La Tangana, falleció el 2 de abril, a
los 51 años. Será enterrado hoy viernes (10.00) en el cementerio municipal. Desde aquí expresamos un
afectuoso recuerdo a su memoria.

Tallers a l’Àrea Cultural Oriol
L’Àrea Cultural Oriol fa un taller de reproducció en miniatura de portes i façanes de pedra els dijous de 17.00 a 19.00 i un altre de vidre al foc els divendres
de 17.30 a 19.00. Més informació, al carrer Nou, 4.

Curs de ioga, dansa i energia a l'Ateneu
S'inicia un curs de ioga, dansa i energia a l'Ateneu. Es farà els dilluns de 15.15
a 16.45. El proper 14 d'abril es farà una sessió oberta de presentació del curs.
Les persones interessades es poden adreçar el mateix dia 14 a l'Ateneu Popular Julia Romera, c. Santa Rosa, 18, o bé trucar al telèfon 626 19 48 60.

Velada flamenca
Raíces del Sur celebra una velada flamenca el día 5 (22.00) en el Centre Cívic de
Can Franquesa. Con la visita de Marismas del Guadalquivir, cantarán Toñi la Granaína, María y Rodolfo, Mari Caballero y el dúo Melodía (guitarra: J. Fernández).

Cursos i tallers al CRIJ Rellotge XXI
Comencen les inscripcions per a aquests cursos i tallers que durà a terme el CRIJ
Rellotge XXI a partir del 14 d'abril: recerca de feina a través d'Internet (15 €, dimarts i dijous de 19.15 a 21.00), com crear un bloc personal (15 €, dimarts i dijous de 19.15 a 21.00), Internet per a adults (20 €, dimarts i dijous de 19.15 a
21.00), relaxació i autoestima (55 €, dilluns de 19.15 a 21.00), automaquillatge
i estètica (40 €, dimecres de 19.15 a 21.00), cuina japonesa (65 €, divendres
de 19.15 a 21.00) i reiki nivell 1(20 €, dimecres de 19.15 a 21.00). Informació i
inscripcions, al c. Rellotge, 21, al tel. 93 392 10 46 i a rellotgexxi@yahoo.es.

Exposició fotogràfica de Sergi Bernal
El fotògraf colomenc Sergi Bernal ofereix fins al 24 d’abril una mostra de fotografies de les províncies xineses de Guangxi i Guizhou, al sud-est del país, sota el títol “La geografia humana del gran drac”. L’exposició es pot veure al
Centre Cívic Pati Llimona (carrer del Regomir, 3, Ciutat Vella, Barcelona).

Tallers al Mas Fonollar
El Mas Fonollar ha obert el període de preinscripcions als tallers de dansa del
ventre, Pilates, fotografia, salsa, guitarra i caixa flamenca. També hi ha places al
curs de monitors de lleure, i el dia 26 (de 12.00 a 14.00) hi haurà un taller de risoteràpia (preu: 15 euros). Més informació, al carrer de Sant Jeroni, 1-3.

L’obra de Sergio Mora, a Can Sisteré
Fins al 13 d'abril, Can Sisteré acull l'exposició de Sergio Mora “Si vuelas, vuelo”.
Enguany, un dels focus d'interès de la programació del centre és atendre al fenomen dels artistes multidisciplinaris, i Sergio Mora n’és un bon exemple. L'exposició proposa un itinerari per diversos mitjans on la creativitat és el fil conductor.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Aula de la Gent Gran

L’Aula d’Extensió Universitària de la
Gent Gran, que organitza el Centre
Excursionista Puigcastellar, retorna
a la seva activitat habitual. La propera xerrada tindrà lloc el 9 d’abril
(17.30) i anirà a càrrec de Lluís Subirana —historiador i escriptor— i
tractarà del tema “Història de la
Santa Espina”.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Baile de jubilados
El Casal de la Gent Gran Albert
Francàs organiza un baile todos los
sábados (16.30).
Lugar: rambla de Sant Sebastià, 46.

Contes per a adults
Per al 10 d’abril (18.00), l’Associació de Dones del Singuerlín ha programat una lectura de contes a càrrec del grup Contes de Sauna. Es
tracta d’una activitat gratuïta i
oberta a tothom.
Lloc: avinguda de Catalunya, 41.

Concert
Avui, 4 d’abril (21.45), Marta Redondo (flauta), Carles Franco (violí), Salvador Francés (clarinet) i Mar
Serra (piano) protagonitzaran una
audició del Cicle de Concerts en
3/4.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres.

Misa rociera
La asociación cultural andaluza Coro Rociero de Pastora y Reina celebrará una misa rociera el sábado 5
de abril (20.00) en la parroquia de
Santa Rosa.
Lugar: avenida dels Banús, 120.

Gascon i Coll presenten
‘Brasiliana’ a l’Auditori

D

ins de la Temporada Musical,
el dia 5 (21.00), Montserrat Gascón
i Xavier Coll presenten a l’Auditori
Can Roig i Torres el seu sisè disc,
Brasiliana, que està dedicat obviament a la música brasilera. En
aquest concert tocaran un seguit
de peces que van des de Villa-Lobos, un dels primers a recuperar el
folklore del seu país, i els Retratos
de Radamés Gnatalli, homenatge a

Talleres
La Asociación Española contra el
Cáncer hace un curso de maquillaje
el 7 de abril (de 17.00 a 19.00). Esta
entidad tiene abierto el plazo de
inscripción en los talleres —gratuitos y para las personas afectadas
por esta enfermedad— de pintura al
óleo, pintura en tela, catalán, alfabetización y yoga.
Información: c. Lluís Companys, 9.
Teléfono: 93 385 03 79.

diverses figures de la música popular brasilera, fins als més actuals,
com Sergio Assad, amb el seu personal estil que fusiona la música
contemporània amb elements del
jazz i de la bossa nova, i els catalans Joan Albert Amargós i Xavier
Coll, que s’han inspirat també en
els ritmes i les harmonies del xoro i
la bossa-nova. El preu de les entrades és de 15 euros.

Sortida cultural
El 13 d'abril, el Centre Excursionista
Puigcastellar organitza una sortida
lúdica i cultural amb autocar al monestir de Sant Benet de Bages; a mes
es farà una visita guiada als recintes
medieval i modernista de Navarcles,
amb dinar al mateix poble.
Inscripcions: a la seu social, carrer
de Sant Josep, 20, de dilluns a dijous
de 19.00 a 21.00.
Telèfon: 93 385 99 41.

Farmàcies
Divendres 4
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la Generalitat, 21
Dissabte 5
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Diumenge 6
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dilluns 7
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dimarts 8
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dimecres 9
•D
Cultura,39 / Milà i Fontanals, 79
Dijous 10
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
•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.

Se presenta el libro ‘Sexo joven’,
de la colomense Francisca Molero
El próximo miércoles 9 de abril (20.00), en la Biblioteca
Central, tendrá lugar la presentación del libro Sexo joven, del que es autora la sexóloga colomense Francisca Molero, codirectora del Institut de Sexologia de Barcelona. Editado por Marge Books, este libro tiene el
objetivo de aproximar al público adolescente y a la juventud en general al conocimiento del sexo, siendo, al
mismo tiempo, una herramienta útil para padres, formadores o profesionales de la salud. En la presentación de esta obra participarán, junto a la autora, la periodista Dori Morillo, el presidente del Casal
del Mestre, Diego Arroyo, y el también director del Institut de Sexologia de
Barcelona, Xavier Pujols.
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La venda de roses de la Diada de Sant
Jordi es farà el dia 23.04.2008, i la del
Dia de la Mare, el 04.05.2008.
Termini de presentació de sol•licituds
per a la Diada de Sant Jordi: del 4 a l'11
d'abril.
Termini de presentació de sol•licituds
pel Dia de la Mare: del 7 al 18 d'abril.
Un mateix sol•licitant només podrà demanar un màxim de 3 ubicacions diferents, excepte les de la pl. de la Vila, que
s'indicaran en la mateixa instància per
ordre de preferència. S'haurà de presentar una instància per cada festivitat.
Només s'autoritzarà una ubicació per
peticionari seguint un rigorós registre
d'entrada de les sol•licituds. L'autorització es realitzarà en el lloc demanat pel
sol•licitant sempre que no es trobi a una
distància inferior a 50 m d'un altre lloc
de venda i a 100 m d'un comerç dedicat
a la venda de flors. Si no es pot ubicar el
sol•licitant en cap dels llocs demanats
es procedirà a la denegació del permís.
La recollida de les autoritzacions s'efectuarà a l'OIAC amb el pagament previ
de la taxa corresponent.
Les persones interessades en obtenir el
permís corresponent hauran de presentar la sol•licitud en l'Oficina d'Informació
i Atenció al Ciutadà (OIAC) mitjançant
una instància. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 8:30 a
17.30 hores i divendres de 8.30 a 14.30
hores.
S'ha de fer constar, com a mínim, les dades relatives a:
—Nom i cognoms del titular de l'activitat.
—Domicili i telèfon.
—Altres mèrits.
La documentació que s'ha d'adjuntar és
la següent:
—Fotocòpia del NIF.
—Fotocòpia del DNI i en cas d'estrangers, permís de residència i de treball.
—Alta de l'IAE, de l'epígraf corresponent a venda de flors, municipal d'aquesta ciutat, provincial o nacional.
—Justificant d'estar al corrent del pagament de la cotització a la Seguretat
Social.
Les persones seleccionades no hauran
de tenir cap deute amb aquest Ajuntament.
Aquelles persones, entitats i/o associacions que sol•licitin l'ocupació per a
la venda de roses i/o flors en ambdues
festivitats, amb una finalitat d'interès
social, educatiu, cultural, benèfic, esportiu..., quedaran excloses de la presentació de la documentació abans esmentada.
Per sol•licitar més informació, podeu
trucar a l'Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana (OIAC), telèfon 93 462 40 40.

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.cat
Adreça: plaça de la Vila, 1
Tel. 93 462 40 13 (Servei de Premsa)
i 93 462 40 00 (Ajuntament)
Correcció en català: L’Heura
DL B-38.194/91.
Paper ecològic 100%

