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VOLUNTARIS LINGÜÍSTICS
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Continuen les
Jornades de la
Dona amb actes lúdics
i de reflexió

Mas Fonollar
3 El
ofereix una

borsa de treball
per als joves

A través del programa “Voluntariat per la llengua” es
posen en contacte una persona que vol practicar el català amb una altra que vol dedicar una part del seu
temps a ajudar-la a practicar-lo, perquè es trobin una
hora a la setmana. Per a més informació, truqueu al CNL
L’Heura (tel. 93 385
14 61), de 9.00 a
13.30 o de 15.30 a
17.30 h, envieu un
correu a ccastelltort@cpnl.cat o alloria@cpnl.cat, o entreu a la pàgina
www.vxl.cat.

A punto de iniciarse la preinscripción, el Ayuntamiento acerca la información a las familias

La ciudad estrenará el próximo curso nuevos
centros y satisfará la demanda de plazas
escolares en todos los barrios y distritos
En breve comenzará el proceso de preinscripción para el curso escolar 2009-2010,
que presenta, entre otras novedades, la
puesta en marcha de 48 líneas de P3 estables. Para el resto de primaria y secundaria
obligatoria habrá oferta de plazas suficientes para garantizar la demanda en todos los
barrios y distritos de la ciudad. Esta actuación está consensuada con la comunidad
educativa colomense.
El 17 de noviembre de 2008, el Ayuntamiento y la
Generalitat firmaron un protocolo que da respuesta
a la necesidad de centros de enseñanza en nuestra
ciudad de manera progresiva y de cara a los próximos años. El protocolo se está cumpliendo con un
ritmo satisfactorio, lo cual permitirá ofrecer el próximo curso 48 grupos de parvularios de 3 años y
garantizar la oferta de calidad de plazas públicas
tanto en primaria como en secundaria. De manera
inmediata se iniciarán las obras de ampliación del
CEIP Mercè Rodoreda, valoradas en 2.062.000 euros. Pero el protocolo también incluye la ampliación a dos líneas del CEIP Serra de Marina, un nuevo edificio para el CEIP Sant Just y la construcción
de dos nuevos centros, en el Front Fluvial y en el
barrio de Riera Alta.
En este contexto favorable se acaban de hacer públicas las fechas de preinscripción. Para los centros
de educación infantil y primaria y los institutos de
secundaria (de 3 a 16 años) serán del 23 de marzo
al 3 de abril.
Proximidad de información
A lo largo de los próximos días y por primera vez en
Santa Coloma, se empezará una campaña en la
que cuatro agentes informadores irán repartiendo
un documento sobre las jornadas de puertas abiertas de los centros y sobre el proceso de preinscripción. También detallarán cuáles son los nuevos

Las familias disponen de
tres puntos oficiales
de información sobre el
proceso de preinscripción
puntos de información municipal sobre
escolarización, que estarán abiertos al
público del 16 de marzo al 3 de abril, de
lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas. Estos
dos puntos estarán en el Centre Cívic del
Fondo (calle de Wagner, 19; teléfono: 93
462 40 67) y en el Centre Cívic de Can Mariner (calle de Milà i Fontanals, 14-16; teléfono: 93 466 32 87). La Oficina Municipal d’Escolarització se encuentra a la avenida de
Anselm de Riu, 125 (tel. 93 462 40 62 y 93
462 40 69) y está abierta al público de lunes
a viernes de 9.00 a 15.00 horas. En todas
estas dependencias se puede pedir información e intentar solucionar las dudas lógicas que surgen en un proceso administrativo de estas características.

Jornadas de puertas abiertas
Los centros docentes harán unas jornadas de
puertas abiertas para que las familias interesadas
puedan visitar sus instalaciones e informarse sobre los servicios, organización y proyecto educativo que ofrecen. El calendario de las jornadas será
el siguiente:
nCentros de educación infantil (segundo ciclo) y
primaria (CEIP): 10 y 11 de marzo.
nInstitutos de educación secundaria (IES): 11 y 12
de marzo.
nEducación postobligatoria: 25 y 26 de marzo.

n “Llars”

infantiles (educación infantil, primer ciclo): 27 y 28 de abril.
nFormación de adultos: 11 y 12 de marzo
El horario de visita es diferente en cada centro, y
por lo tanto se recomienda llamar antes para concertar la hora. Las jornadas de puertas abiertas de
los dos nuevos centros educativos (CEIP Front Fluvial y CEIP Riera Alta) tendrán lugar en los centros
cívicos de las áreas de proximidad: el Raval (Monturiol, 20, tel. 934661175) y el Casal de Riera Alta
(Pedrera, 8, tel. 93 391 22 23), respectivamente.
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ACTUALITAT
Comença un
programa de difusió
d’hàbits saludables
La Fundació Hospital de l’Esperit
Sant (FHES) i l’Ajuntament, a través
de la Regidoria de Dona, Salut i
Consum, posen en marxa la setmana que bé un programa de difusió
d’hàbits saludables.
La primera xerrada d’aquest programa, que tractarà sobre el càncer
de mama, anirà a càrrec de cirurgians del Servei de Cirurgia General
(Unitat de Patologia Mamària) de la
FHES, i tindrà lloc el dilluns 9 de març
(18.00), al Centre Cívic del Riu (carrer de Lluís Companys, 9), com a
part del programa d’actes de les
Jornades de la Dona que organitzen
durant aquests dies l’Ajuntament i
les entitats de dones de la ciutat.
El programa de difusió d’hàbits saludables vol encetar un nou canal de
comunicació entre els professionals
de l’Hospital i la ciutadania, de la mà
de l’Ajuntament com a element cohesionador.
A més de la xerrada sobre el càncer
de mama del dilluns 9 de març, estan també previstes xerrades sobre
ictus, educació sanitària i recomanacions per a pacients i familiars
(dia 8 d’abril), càncer colorrectal (6
de maig) i alcoholisme (10 de juny).

Jornadas de puertas
abiertas en los nuevos
centros escolares
Las jornadas de puertas abiertas en
los centros escolares de nueva creación —Front Fluvial y Riera Alta—
serán en las fechas y lugares siguientes:
n Día 10 de marzo (18.00): Centre
Cívic del Raval (Monturiol, 20).
nDía 11 de marzo (17.30): Casal de
Riera Alta (Pedrera, 8).
Los equipos directivos de las nuevas
escuelas presentarán sus proyectos
educativos.

Activitats del Centre
Europa Jove per a 2009
El Centre Europa Jove ha posat en
marxa les activitats de 2009 a la comarca. Pel que fa a Santa Coloma, cal
destacar el taller de kits lingüístics temàtics de supervivència a l’estranger
(anglès), que ja està en marxa al CRJ
Rellotge XXI, i el de teatre en anglès
que es farà del 15 d’abril al 17 de
juny a aquest mateix centre. A l’Escola Oficial d’Idiomes hi ha també un cicle informatiu sobre beques i estades.

Conferències, debats i actes culturals completen
l’intens programa de les Jornades de la Dona

La presidenta de la Coordinadora, Antonia Ortega; l’alcalde, Bartomeu Muñoz; la diputada Anna
Hernández, i la regidora de Dona i Igualtat, Ángeles Peláez, en la inauguració de les Jornades.

E

l 8 de març és el Dia Internacional de la Dona Treballadora i, al voltant d’aquesta data, se celebren a
Santa Coloma les Jornades de la Dona, un conjunt d’actes que pretenen
incentivar la participació i la igualtat
en la societat actual. Les Jornades estan organitzades per l’Ajuntament, el
Consell de Dones i les entitats.
Avui, dia 6 (Centre Cívic del Riu,
18.00), hi haurà un taller de risoteràpia. I demà, dia 7, com és tradicional
a la nostra ciutat, tindran lloc el sopar
i el ball de les dones.
El dia 8 (12.00) se celebrarà la manifestació unitària a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona i, a la mateixa
hora, una ballada de sardanes —totes les composicions tenen nom de
dona—a la plaça de Montserrat Roig
de la nostra ciutat, amenitzada per la
Cobla Terrassa. La jornada continua-

rà a la Casa Regional Extremeña amb
una conferència, un dinar i un ball.
El dia 9 (Casal de les Oliveres, 18.00)
es retrà homenatge a la sòcia més
gran. D’altra banda, l’Associació Espanyola contra el Càncer (Centre Cívic del Riu, 17.00) presentarà una exposició de treballs manuals i, a les
18.00, farà la conferència “El càncer
de mama”, que anirà a càrrec de cirurgians de l’Esperit Sant.
També el dia 9 (CRJ Mas Fonollar,
19.30), la Federació d’Associacions
de Veïns posarà a debat el tema “Com
està afectant la crisi a les dones?”.
Per al dia 10 només s’ha programat
un acte (Centre Cívic de Can Mariner,
18.00): la conferència debat “Tenim
una bona informació jurídica i psicològica?”. Hi intervindran Marta Argudo, advocada; Lourdes Argudo, presidenta de l’Associació de Juristes, i

Menos ruido del tráfico gracias
a un pavimento especial

L

a pasada semana finalizaron
los trabajos para asfaltar la calle de
Alella. Con las obras para aplicar
pavimento sonoreductor en esta
vía, finaliza la primera campaña de
asfaltado de 2009 que ha puesto
en marcha el Ayuntamiento en diferentes calles de la ciudad. El ruido del tráfico es menor gracias a
esta aplicación.
En febrero se ha asfaltado un tramo de la calle de Wilson (entre las
calles del Nord y de Santa Eulàlia),
la calle de Galícia (desde Aragó
hasta el parque de Europa), la avenida de Catalunya (desde la aveni-

da de Francesc Macià hasta la calle
de Santiago Rusiñol) y la calle y el
pasaje de Canàries.
La próxima campaña de asfaltado
se iniciará después del verano.
Desde hace unos años el pavimento sonoreductor es la apuesta municipal en asfaltado de calles, ya
que este tipo de conglomerado
consigue reducir el número de decibelios que produce el tráfico de
vehículos. En conjunto, supone una
mejora de la calidad de vida de los
vecinos y contribuye a disminuir
los índices de contaminación acústica en la ciudad.

Ana Belén Romero, psicòloga i agent
per a la igualtat.
L’11 de març (Casal del Llatí, 18.30),
es lliurarà el VII Guardó 8 de Març a
una colomenca veterana de la lluita
per la igualtat: Dolors Solís.
Aquest mateix dia (Mas Fonollar,
19.30), Rosa María Palencia, doctora en comunicació audiovisual, parlarà del tema “Abstracto. Ni Blancanieves ni su madrastra. La narrativa
audiovisual como discurso ideológico de género”.
Els actes del dia 11 acabaran amb la
conferència “La responsabilitat corporativa de les empreses” (seu de
l’ACI, 20.30) que impartirà Maria Espinosa, membre de FIDEM-FEM.
Finalment, el dia 12 es parlarà de cinema i de sexe. Hi haurà un videofòrum (Casal del Riu Nord, 17.30) sobre la pel•lícula Los limoneros, que
planteja la difícil convivència entre
israelians i palestins i el rol de les
dones. Pràcticament alhora (Centre
Cívic del Riu, 18.00) tindrà lloc la
conferència “La sexualitat de les dones”, a càrrec de Francisca Molero,
metgessa i sexòloga.

Una delegació
de Turquia visita
Santa Coloma
Els tinents d’alcalde Joan Carles
Mas i Núria Parlon van donar la
benvinguda a la delegació de Kavak i Beypazari, representants
dels municipis turcs que van visitar
els ajuntaments de Santa Coloma i
Viladecans la setmana passada,
en el marc d’un projecte europeu
per promoure el diàleg entre la societat civil de Turquia i de la Unió
Europea. A la trobada, els municipis turcs es van interessar per l’aposta del consistori per la regeneració urbana integral i la
dinamització comercial, van conèixer la formació i promoció de
l’ocupació que porta a terme l’empresa municipal Grameimpuls i
van intercanviar idees per a futurs
projectes en comú en els àmbits
de la cooperació i la joventut.
Aquest intercanvi d’experiències i
de bones pràctiques servirà perquè els ajuntaments turcs elaborin
estratègies i plans de gestió als
seus municipis, així com per iniciar les bases per a futures col•laboracions en el marc de la cooperació i la bona governança.

ACTUALITAT

BREUS
nGuia de la ruta del tresor càtar i excursió

L’11 de març (20.30), Lluís Willaert i Josep Nuet presentaran la guia Montsegur-Puigcerdà, per la ruta del tresor càtar i el camí de Vauban al Centre Excursionista Puigcastellar. D’altra banda, el dia 15 hi haurà una sortida a la Cerdanya: un grup farà l'excursió d'una de les etapes de la guia, de Bolquera a Llívia, i
l'altre visitarà les poblacions de Bolquera, Montlluís i Llívia. Inscripcions: al carrer de Sant Josep, 20 (els socis, a partir del dia 2, i la resta de participants a partir del 9 de març), de dilluns a dijous de 19.00 a 21.00 (tel. 93 385 99 41).

nCobrament d’impostos

El alcalde, durante la visita al CEIP Unamuno, con el director y la presidenta de la AMPA.

Acaban las obras de una rampa
de acceso al CEIP Unamuno

E

l Ayuntamiento ha finalizado la
construcción de una rampa de acceso al CEIP Miguel de Unamuno desde
la nueva plaza de Mn. Josep Esquirol, limitada por las calles de Àngel
Guimerà i de Santa Rosa. El pasado
miércoles, el alcalde realizó una visita oficial a la nueva instalación.
Las obras se han ejecutado en una
superficie de 210,80 m2 y comportan
una mejora de las condiciones de
acceso a la escuela y de la movilidad
de los peatones que esperan a la salida del centro escolar.
La nueva rampa está adaptada a

personas con movilidad reducida e
incluye la instalación de cinco puntos de luz conectados en la red eléctrica del CEIP, además del mobiliario
urbano. En conjunto, supone una inversión de unos 312.000 euros.
La construcción de esta rampa forma parte del conjunto de actuaciones del lado norte de la avenida de
Santa Rosa, entre las que destacan
la construcción de un edificio de vivienda pública por parte de la empresa municipal Gramepark y la urbanización de Santa Rosa con una
plaza pública, entre otros.

El Mas Fonollar acull una borsa
d’ofertes de treball per a joves

A

partir de la setmana que ve, a la
planta baixa del CRJ Mas Fonollar
(carrer de Sant Jeroni, 1-3), es podran consultar les ofertes de treball,
destinades a joves que tinguin entre
16 i 35 anys, d’empreses ubicades a
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet preferentment,

El ‘Carnaval dels
animals’, a l’Auditori
Diumenge 8 de març (12.00), el
grup Murtra Ensemble farà el primer concert familiar de la nova
temporada a l’Auditori. El Carnaval dels animals, de Camile SaintSäens, és l’obra escollida per
apropar la música als infants. Una
dotzena d´exel•lents músics i un
mestre de cerimonies molt especial protagonitzaran aquest espectacle (preu: 3 euros).

i a Barcelona, l’Hospitalet i altres poblacions properes en menor mesura.
Les ofertes es renovaran setmanalment, i els dijous, entre les 17.00 i les
19.00 hores, una dinamitzadora de la
borsa informarà els joves d’alguna
de les ofertes i orientarà sobre serveis complementaris d’inserció laboral o formació professional.
El nou servei, que està impulsat pel
Consell Comarcal del Barcelonès i els
ajuntaments de Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià, s’afegeix a les assessories laborals que ofereix l’empresa
municipal Grameimpuls (dos dimarts
al mes) i als tallers i monogràfics que
organitzen Grameimpuls i el Centre
d’Informació i Recursos per a l’Emancipació Juvenil del Consell Comarcal.
En el primer cas, s’intenta resoldre les
consultes relacionades amb el món
del treball (aspectes legals, contractació, salaris, etc), i en el segon, s’ajuda a
millorar les habilitats dels joves en la
recerca d’una ocupació.

El termini de pagament en període voluntari de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, la Taxa per l’ocupació i l’aprofitament de la via pública i la Taxa per la
prestació dels serveis de mercat, va començar el 2 de març i finalitzarà el 4 de
maig. Rebreu al vostre domicili l’avís per poder fer el pagament en el termini
voluntari a qualsevol oficina de les entitats següents: Caixa Catalunya, Caixa de
Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Caixa Manlleu i Caixa Manresa. A partir del 9 d’abril, si no heu
rebut l’avís, podeu fer el pagament a Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un
duplicat. El càrrec en compte corresponent als rebuts domiciliats s’efectuarà l’1
d’abril. Si, finalitzat el termini voluntari, no heu realitzat els pagaments, podeu ferlos efectius amb el 5% de recàrrec, amb el mateix avís i a les mateixes entitats, o
bé demanant un duplicat a Caixa Catalunya del 5 de maig al 5 de juny.

nConcert a l’Auditori
Avui, 6 de març (21.45), dins del cicle Concerts de Joves Intèrprets, alumnes de
l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres interpretaran a l’Auditori obres
de WA Mozart. Entrada gratuïta.

n‘El niño con el pijama de rayas’
El 8 de març (17.00), l’Àrea Cultural Oriol (carrer Nou, 4) fa un videofòrum amb la
projecció d’El niño con el pijama de rayas. Dirigida por Mark Herman, aquesta
pel•lícula és un drama sobre vivències infantils en un camp de concentració nazi.

nViaje a Extremadura
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs organiza un viaje a Extremadura del 23
al 28 de marzo. Los participantes visitarán las localidades de Trujillo, Cáceres,
Plasencia, Béjar, Guadalupe y Mérida. El precio por persona es de 475 euros.
Más información, en la rambla de Sant Sebastià, 46 (teléfono: 93 466 27 52).

nEdició d’imatge digital
L’Associació d’Alumnes de l’Escola d’Adults del Singuerlín inicia un curset d’edició d’imatge digital, que s’imparteix els divendres de 16.30 a 18.30. Més informació, dilluns de 19.00 a 20.00 i dimarts de 12.00 a 13.00 (tel. 93 391 03 06).

nFormació per a autònoms
Cèntric Formació té obert el termini de preinscripcions per al curs de formació professional per a l’ocupació adreçat a treballadors autònoms. Més informació, a l’avinguda de la Generalitat, 5 i al telèfon 93 385 64 11.

nSopar col·loqui
“Any 2009. Davant la crisi, resiliència”. Aquest és el tema del sopar col•loqui
que farà l’Àrea Cultural Oriol el 12 de març (21.00). Hi participaran Tony Davia,
cap del Servei d’Informàtica de l’Ajuntament de Badalona; Crescència Pastor,
professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, i Anna
M. Borda, treballadora social del Centre Maresme de Disminuïts Físics i Psíquics.

nCursos en el Centre Cívic del Riu
El Centre Cívic del Riu tiene abierta las inscripciones en los cursos de yoga,
danza del vientre y salsa. Más información, en la calle de Lluís Companys, 9,
en horario de tarde, y en el teléfono 93 385 03 79. Plazas limitadas.

nFlamenco en la Casa de Málaga
La Casa de Málaga (Mestre Martorell, 5) celebra el 8 de marzo (12.00) el Día de
Andalucía con una matinal flamenca. Al cante estarán Cristóbal Calvente, Pilar
Carrión y Antonio el Gaditano, y a la guitarra, Cristian Triviño y Diego Martínez.

nExposición ‘Córdoba viva’
Hoy, 6 de marzo (19.30), se inaugurará en el Museu Torre Balldovina la exposición “Córdoba viva”, que organiza la Hermandad San Rafael Arcángel.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
L’Hora del Conte

Tallers de salut per
a mares i pares

Dins de la secció L’Hora del Conte,
el12 de març (18.00), Maria Barroso explicarà el relat Winnie, la bruixa, i Lídia Rubies narrarà La bruixa
enrabiada.
Organització: Biblioteca Central.
Lloc: jardí de Can Sisteré, s/n.

Conferència
“L’origen de la nostra llengua”.
Aquest és el tema de la propera
conferència de l'Aula d'Extensió
Universitària de la Gent Gran, que
tindrà lloc el dia 11 (17.30) a càrrec
de Núria Andreu, mestra. Per participar-hi s’ha de ser soci.
Lloc: sala d’actes del Museu Torre
Balldovina.
Organització: Aula adscrita al CEP.

Concentración
El 10 de marzo (19.00) la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Santa
Coloma (FAVGRAM) convoca a todos los vecinos y vecinas de la ciudad
a una concentración en la plaza de la
Vila para protestar contra la subida
abusiva de impuestos, en servicios
como la luz y el transporte.

Extremeños
nLa

Casa Regional Extremeña celebra su 21º aniversario los días 7 y 8
de marzo. El día 7 (20.00) actuará el
grupo de coros de la entidad y el de
coros y danzas de la Casa de Aragón. El día 8 se degustarán unas
migas (10.00), se impartirá una
charla coloquio sobre la mujer trabajadora (12.00), habrá una comida de hermandad (14.30) y se cerrará la jornada con una exhibición
de bailes de salón (18.30).
Lugar: calle de Sant Ignasi, 34.
nLa asociación cultural extremeña

Farmàcies
•Divendres 6
Wilson, 43 / Anselm de Riu, 24
•Dissabte 7
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rosell, 67-69
•Diumenge 8
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
•Dilluns 9
Aragó, 29 / Rellotge, 60
•Dimarts 10
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
•Dimecres 11
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
•Dijous 12
Perú, 28 / Ptge. d’en Caralt, 22
•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.

Pegasus celebra els 25 anys de la
banda amb un concert a l’Auditori

A

quest dissabte, 7 de març
(21.00), i dins de la Temporada Musical, arriba a l’Auditori una formació històrica del jazz: la banda Pegasus. Tot i que la seva dissolució
mai no va ser oficial, Pegasus torna
als amb la certesa que l’evolució artística dels seus integrants —Santi
Arisa, Josep Mas Kitflus, Marc Sunyé, Rafael Escoté i Dan Arisa— ha
obert nous horitzons en la música
del grup.
El concert de demà serà un recorregut pels temes més carismàtics de
la discografia de Pegasus. Aquestes
peces han estat adaptades al llen-

guatge actual de la banda —enriquit
i perfeccionat per l’evolució particular de cada component—, i amb l’afegit dels recursos que les noves
tecnologies aporten, sonen absolutament moderns i desborden energia i sensacions. Es tracta d’una barreja d’estils i paràmetres, entre els
quals destaquen la improvisació en
clau jazzística, els arranjaments
acurats, la melodia, la potenciació
de la personalitat de cada component, el treball de grup i la més espontània de les fusions.
El preu de les entrades és de 15
euros.

Dins del programa Aula de Salut
de Mares i Pares, i amb l’objectiu
que tothom pugui assistir a una
xerrada del seu interès encara
que no sigui a l’escola del seu fill o
filla, durant els mesos de març i
abril es faran els tallers següents:
n Divendres 13 de març (15.00):
“Davant les drogues, cal parlarne?”, CEIP Torre Balldovina.
n Divendres 20 de març (19.00):
“Menjar bé per sentir-se millor”,
Biblioteca Can Peixauet.
n Dijous 26 de març (18.00): “De
sexualitat, cal parlar-ne?”, IES Numància.
nDimarts 21 d’abril (17.30): “Li he
trobat un porro a la butxaca, què
faig?”, IES Terra Roja.
Més informació, al tel. 93 462 40
00, ext. 3074 i 3054.

Lugar: parroquia de Santa Rosa
(avenida dels Banús, 120).

Donació de sang
El Servei Català de la Salut durà a
terme una nova campanya de donació de sang el 10 de març.
Lloc: plaça de la Vila.
Horari: de 10.00 a 14 .00 i de 17.00 a
21.00.

Ateneu
Hermandad Nuestra Señora de Los
Remedios en Cataluña celebra el
Día de la Mujer con un baile popular. Será el 8 de marzo (12.00).
Lugar: calle de Monturiol, 20.

Misa rociera
La asociación cultural andaluza Coro Rociero Pastora y Reina celebrará
una misa rociera el día 7 (20.00).

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 27 de gener de 2009, va aprovar el Text refós de les
Bases reguladores específiques, l’autorització de la despesa global i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a projectes destinats a fomentar activitats socioculturals a la ciutat durant l’any
2009. El termini per a la presentació de sol•licituds serà d’un mes, a comptar des del 4 de març fins al
3 d'abril de 2009, ambdós inclosos.
Segons l’article 3 i), no es concediran subvencions a les entitats que no hagin justificat la subvenció
de l’any anterior.
Segons l’article 7 de les esmentades Bases, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament aprovà el total
de la despesa. Els imports màxims assignats a cada àmbit seran els següents:
Funcional Econòmic
Euros
45101
48903
Transferències entitats “Cultura i Joventut”
91.992,04
46304
48901
Transferències entitats “Cultura de Proximitat”
31.086,26
44401
48901
Transferències entitats “Medi Ambient i Higiene Ambiental”
2.400,00
46401
48901
Transferències entitats “Dona”
4.070,00
31304
48903
Transferències entitats “Atenció a la Dependència i a la Gent Gran” 41.845,70
42203
48901
Transferències entitats “Educació i Infància”
18.307,00
41302
48903
Transferències entitats “Salut Pública i Consum”
31.650,00
31307
48002
Transferències entitats “Benestar Social”
62.000,00
44402
48903
Transferències entitats “Zoonosi i Protecció d'Animals”
700,00
31308
48903
Transferències entitats “Promoció de Participació i Ciutadania”
2.750,00
TOTAL
286.801,00
Les esmentades Bases, així com la resta de documentació, es troben exposades al públic i es poden
examinar al Gabinet de Gestió Administrativa de l’Àrea de Serveis a la Persona, situat a la 1a. planta de
l’Ajuntament (plaça de la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores, telèfon 93 462 40
00, per un termini de 20 dies a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci.

Avui, 6 de març (19.00), hi haurà a
l’Ateneu una conferència per avaluar en quina mesura afecta la crisi
econòmica els sectors dels immigrants i de la cooperació. Hi parlarà
Gabriela Serra, representant de
l’ONG Entrepobles. D’altra banda,
demà, 7 de març (22.30), tindrà lloc
una actuació musical a càrrec de
Latino de l’Hospitalet. L'Ateneu Popular Julia Romera obre de dimecres a dissabte a partir de les 19.00
hores.
Lloc: carrer de Santa Rosa, 18.
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