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i a l’Ateneu Unió
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la Societat Recreativa

Rua de Carnestoltes pels
carrers del casc antic

CULTURA

REORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

Executada la 1ª fase
del Pla de mobilitat
El passat 12 de desembre es va posar en funcionament
el canvi de sentit de circulació a l’Avinguda Santa Coloma, que ha passat a ser d’entrada al municipi. Aquesta
és la primera fase del Pla de Mobilitat que es va aprovar
en un procés obert a la ciutadania.
El canvi de sentit de circulació a
l’Avinguda Santa Coloma ha permès
pacificar la circulació a l’Avinguda de
la Pau, davant de l’escola Pla Vinyes,
i millorar l’accés a la zona comercial. Aquesta primera actuació del Pla
de Mobilitat s’ha dut a terme segons
les previsions i sense que hi hagi
hagut cap afectació important, tot i
que s’han detectat algunes possibles
millores que es duran a terme properament.
L’aplicació de la segona fase del Pla
(grafiat en verd al plànol) es preveu
per aquest semestre, un cop s’hagin pogut realitzar petites obres
necessàries per tal de garantir una
correcta accessibilitat en tots els
punts. L’actuació comportarà el canvi
de sentit als carrers transversals de
l’Avinguda Santa Coloma, a la part
baixa de l’Avinguda Països Catalans
(des del Pavelló Municipal) i al carrer
Padró, facilitant la doble alternativa
de recorreguts al màxim de zones i
l’alternança de sentits de circulació
afavorint l’escurçament d’itineraris.
La proposta d’aparcaments rotatius

a les zones comercials que planteja
el Pla s’ha d’acabar de definir com
es concretarà, però serà restringida
als trams amb més concentració de
comerços, acotada a horaris comercials, amb limitació temporal d’aparcament i gratuïta, amb l’objectiu de
facilitar l’accés a les zones comercials, però reduïnt al màxim l’afectació
per a l’aparcament del veïnat.

“
L’aplicació de la segona fase del Pla (grafiat en verd al plànol)
es preveu per aquest
semestre.
”
El Pla de Mobilitat ha estat elaborat
per tècnics especialitzats a través de
la Diputació de Barcelona. Les propostes que plantejava l’estudi han
estat presentades, obertes a la ciutadania i debatudes en diverses sessions participatives i finalment es va
consensuar l’aplicació de l’opció que
s’està posant en pràctica. ■

festes i rua de

carnestoltes

...............................................................................................

CESALPINA | COLÒNIA GÜELL | SOCIETAT
RECREATIVA | SANT ROC | CASC ANTIC

Carnestoltes a Cesalpina
DISSABTE 18/02/2012
AL CASAL DE CESALPINA
17h30
Ball de disfresses i xocolatada

Organitza: AVV Cesalpina - Col·labora: Xibarri de l’Avern

Carnestoltes a la Colònia

DISSABTE 18/02/2012
A L’ATENEU UNIÓ
22h00
Festa de Carnestoltes amb els Diables de la
Colònia Güell
Organitza: Diables de la Colònia Güell - Col·labora: Ateneu Unió

DIUMENGE 19/02/2012
A LA PLAÇA JOAN GÜELL
11h00
Cercavila amb l´acompanyament dels tabalers de la Colònia Güell

Carnestoltes a Sant Roc
DISSABTE 25/02/2012
AL LOCAL SOCIAL DE SANT ROC
18h00
Concurs de disfresses

Premi per als tres primers i per als més petits

20h00
Sopar amb pa amb tomàquet i pernil ibèric
i patates
Inscripcions abans del 24 de febrer al Casal Social de
Sant Roc (Preu: 3,50 €)

21h30
Ball de Carnestoltes
Organitza: Associació de Veïns de Sant Roc “Les Formigues”
Col·labora: Ajuntament. Regidoria de Cultura

Rua de Carnestoltes
DIUMENGE 26/02/2012
PELS CARRERS DEL CASC ANTIC

Organitza: Juguem Tots - Col·laboren: Ajuntament. Regidoria de
Cultura - Agraïments: Sisco Roig | Ateneu Unió | Músics de la
Colònia Güell | Tabalers de la Colònia Güell.

Ball de Carnestoltes i
Concurs de disfresses
DISSATBE 25/02/2012
A LA SOCIETAT RECREATIVA
22h00
Amb el grup “Flash 4”

Reordenació de la circulació de vehicles al centre

Podeu consultar més detalls del Pla de Mobilitat al web de
l’Ajuntament: www.santacolomadecervello.cat

La sala s’obrirà a les 21h00 per si voleu portar-vos el sopar.
No es permet l’entrada de begudes. Hi haurà servei de bar.
Venda de taules i entrades dissabte 18 de febrer de 19h
a 20h a la Societat Recreativa. Les coreografies dels grups
participants al concurs de disfresses han de tenir una
durada màxima de 3 minuts.
Organitza: Societat Recreativa

11h30h
Concentració de disfresses
A la Plaça del Pi tallat

12h00
Inici de la rua pels carrers

Amb acompanyament de grups de percussió
Organitza:

L’ACTUALITAT MUNICIPAL
Febrer de 2012

informació municipal

HISENDA. PRESSUPOST 2012
Aprovats els pressupostos municipals per al 2012

Pressupost del 2012: contenció,
austeritat, esforç i replantejament
La perspectiva econòmica general, i en particular la de
l’Ajuntament, és complexa i això, igual que es va fer amb
les ordenances fiscals de 2012, ha requerit un esforç
important i una anàlisi en profunditat per tal d’elaborar
un pressupost molt realista.
Conseqüentment, i en base a unes
previsions d’ingressos molt minvada
respecte anys anteriors, el Ple Municipal de desembre va aprovar un
pressupost per al 2012 amb unes
despeses molt contingudes. En primer terme, des de l’Ajuntament es
farà un gran esforç de millora de la
gestió, d’austeritat i de racionalització de les actuacions. En paral·lel, la
ineludible reducció de la despesa no
afectarà a sectors prioritaris, especialment Serveis Socials i Educació,
però obliga a repensar bona part de
la resta de les actuacions.
En l’àmbit de les inversions s’ha
plantejat una aposta important per

projectes que, majoritàriament, permetin reduir la despesa corrent o
afavoreixin l’increment d’ingressos
corrents, per exemple en l’àmbit de
les millores energètiques per reduir
consums.
En resum, el pressupost municipal
2012 reflecteix la cruesa de la situació econòmica, i sobretot, intenta
construir dinàmiques que ens permetin anar reduint el dèficit, tant
l’estructural d’anys anteriors, com el
degut a la crisi global actual. El pressupost va aprovar-se amb els vots
favorables de l’equip de govern de
PROGRÉS i les abstencions de CiU,
ERC, PP i PSC.■

TAULA RESUM PRESSUPOST 2012
TOTAL PRESSUPOST: .......................................... 7.291.406,32 €

INGRESSOS
I.- Impostos directes: ................................... 3.701.000,00 €
II.- Impostos indirectes: .................................. ... 24.350,00 €
III.- Taxes i altres: .......................................... 1.133.181,00 €
IV.- Transferències corrents: ..........................1.795.000,92 €
V.- Ingressos patrimonials: ............................... 12.200,00 €
VII.- Transferències de capital: .......................... 250.826,60 €
VIII.- Actius financers: ..................................................... 1,00 €
IX.- Passius financers: ....................................... 374.846,80 €
DESPESES
I.- Despeses de personal: ........................... 3.053.355,28 €
II.- Despeses corrents i serveis: ................... 2.557.696,68 €
III.- Despeses financeres: ................................. 131.381,00 €
IV.- Transferències corrents: ............................. 510.556,96 €
VI.- Inversions reals: ......................................... 625.673,40 €
VII.- Transferències de capital: ....................................... 0,00 €
VIII.- Actius financers: ...................................................... 1,00 €
IX.- Passius financers: ....................................... 412.742,00 €

COMERÇ
PLA PER PROMOURE EL COMERÇ LOCAL I DE PROXIMITAT

El comerç local i l’ajuntament,
còmplices en la reactivació de
l’activitat econòmica
El comerç local de Santa Coloma de Cervelló, a
través de l’Associació de Comerciants i l’Ajuntament, han iniciat una etapa de treball conjunt amb
un objectiu comú: promoure el comerç local i reactivar l’activitat econòmica al municipi.
El comerç de proximitat, de qualitat
i de base local és un element clau
per a la cohesió social i la vida del
municipi, raó per la qual l’Ajuntament i l’Associació estan treballant
estretament per promoure’l i millorar-ne el coneixement i la qualitat.
Una de les primeres actuacions
en aquesta nova etapa de la Comissió de Comerç, composada
per representants del comerç i de
la Regidoria de Promoció Econòmica, ha estat la recuperació de
l’enllumenat de Nadal, cercant la
implicació del comerç i la indústria
locals i establint un punt de sortida
per a la recuperació del nostre comerç de proximitat.

“
Culminada amb èxit
una de les actuacions més emblemàtiques: la campanya
d’il·luminació de carrers
durant el Nadal.
”
Aquesta actuació és una de les
propostes que recull el Pla Estratègic del Comerç, s’ha desenvolupat amb criteris consensuats i s’ha

fet coincidir amb el desplegament
de la primera fase del Pla de Mobilitat, avalat recentment per la ciutadania i que també forma part del
Pla per promoure el Comerç.
El finançament de l’enllumenat
de Nadal s’ha dut a terme amb
l’esforç individual d’una gran part
dels comerços, indústries i entitats
bancàries del municipi i del propi
ajuntament. Es pot consultar el
balanç econòmic d’aquesta actuació a l’apartat de la Regidoria de

Promoció Econòmica del web de
l’Ajuntament.
Una gran part de la despesa
d’aquest any s’ha dedicat a la
compra dels arcs de llums i la
instal·lació permanent del cablejat
al carrer Padró. Ambdues inversions es traduiran en un important
estalvi de costos per als propers
anys, tant en el cas de la campanya de Nadal com, en el cas del
carrer Padró, altres actes que s’hi
celebren durant l’any.■

TRANSPORT

La plaga de la mosca Drosophila suzukii afecta els
cirerers de la comarca
La mosca Drosophila suzukii,
originària del Sud-est asiàtic,
ha arribat a la comarca i afecta
de forma important els conreus
de cirera i maduixa, fet que ha
alertat tant a la pagesia com als
ajuntaments i el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. La plaga ja va causar
importants pèrdues de collita la
temporada passada i cal estar
molt alerta per evitar mals majors en les properes temporades.
S’està fent recerca sobre les estratègies a seguir per controlar

la plaga i reduir els danys sobre
les collites, però encara no es
té prou certesa de la millor forma d’atacar aquest insecte que
malmet les cireres quan ja estan
madures i provoca importants
pèrdues de la collita. El que si
que cal tenir en compte és que
caldrà actuar de forma global,
tant als camps de cultiu professional, com els de lleure, fins i
tot als camps abandonats, i també en parcel·les o jardins on es
tinguin cirerers, per tal d’evitar
que la plaga s’estengui i es multipliqui.■

Nou itinerari del L-76 entre Santa
Coloma i la Colònia Güell
Amb l’objectiu de millorar el servei de la línia L-76 d’autobús l’Ajuntament ha acordat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona la modificació del traçat en el tram que
enllaça el nucli de Santa Coloma amb la Colònia Güell.

Danys de la mosca als cirerers

Reunió informativa
Per tal d’informar a les persones que tingueu cirerers de les característiques de la plaga i les possibles actuacions a emprendre, la Cooperativa Agrària de Santa Coloma i l’Ajuntament organitzen, amb el suport del Departament d’Agricultura, una sessió informativa oberta a tothom el proper divendres 17 de febrer a les 20h a la Sala
de Plens de L’Ajuntament.
Trobareu més informació sobre la mosca Drosophila suzukii a www.santacolomadecervello.cat

Adjudicació d’un habitatge al municipi de Santa Coloma de Cervelló, en
règim de lloguer amb opció a compra, promogut per l’INCASOL
OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
Al registre de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. (c/ Pau Casals, 26-34 | De dilluns a divendres de 9h a 18h).
Al web de l’Ajuntament www.santacolomadecervello.cat/habitatge.htm, al telèfon 93 228 72 00 d’informació ciutadana de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o al web www.agenciahabitatge.cat/wps/portal.
LLOC I HORARI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ: Registre de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9h a 18h
TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: Dimecres 29 de febrer de 2012

Aquest nou trajecte permetrà millorar la puntualitat de la línia, donar
resposta a les demandes rebudes
per tal que el bus doni servei a l’Escola de la Colònia Güell i el Camp
Municipal de Futbol en tot el seu
horari i evitar el gir perillós de l’autobús a l’entorn de Ca l’Ordal.
El canvi es farà efectiu properament i es comunicarà detallada-

ment i deguda a les parades i vehicles del servei.
Paral·lelament, durant les properes
setmanes s’instal·laran noves marquesines i s’adequaran les parades
afectades per tots els canvis en
aquesta línia, incorporant més elements d’informació dinàmica del
temps d’espera fins l’arribada de
l’autobús.■
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On ens trobaràs?

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
www.santacolomadecervello.cat

MEDI AMBIENT

C/ Sant Jordi, 25
Telèfon: 93 634 18 26
www.joventutsantacolo-

On ens trobaràs?
C/ Sant Jordi, 25 (Parc de Can Carletes)
Telèfon: 93 634 18 26

CORREU ELECTRÒNIC. Regidoria de Joventut
joventutsantacoloma@diba.cat
CORREU ELECTRÒNIC. Servei d’Informació Juvenil
sijsantacoloma@diba.cat

NOU HORARI D’HIVERN:
ndres de 16h30 a 20h30
CRJ CAN CARLETES: De dilluns a dive de 10h a 20h30
PISTA D’SKATE: De dilluns a diumenge
arts i dijous de 17h a 20h
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL: Dim

Buscan’s al facebook
tes
facebook.com/cancarle

www.joventutsantacoloma.cat

Anem al Teatre?
Activitats per a joves a partir

de 16 an ys

El sopar dels idiotes
21h00
DIVENDRES 2/03/2012
a)
lon
rce
(Ba
olo
AL Teatre Ap

fins el 17 de febrer!
INSCRIPCIONS: Al CRJ Can Carletes

e soci/a i
: 7,5 € - Places limitades!! Si vols fer-t
Preu jove: 15 € - Preu socis/es Activa’t
Carletes.
Can
per
a’t
de la nostre associació pass
participar d’aquesta i altres activitats
Director: Juan José Afonso
Edu Soto, Santi Ibañez
Repartiment: David Fernández,
r, s’ha convertit ja en un
Vebe
cis
Fran
de
EL SOPAR DELS IDIOTES,
-se amb grandíssim èxit en
dels clàssics de l’humor representant
erta adreça de Juan José
els escenaris de tot el món. Sota l’exp
ández, Edu Soto i Santi
Fern
d
Alfonso i protagonitzada per Davi
per a ensenyar-nos una
naris
esce
res
nost
Ibañez retorna ara als
la qual no és fàcil saber qui és
intel·ligent crítica a una societat en
realment l’idiota.

festa de

l’arbre

DIUMENGE 12/02/2012
REPOSICIÓ D’ARBRES VIARIS

Aquest any farem reposició d’arbres viaris a diferents punts del municipi. Ens trobarem a la
Plaça de les Vinyes per a repartir les eines i distribuir-nos pels següents punts: Av. Santa Coloma, c/Oriol Martorell, c/Joan XXIII i c/Doctor Barraquer. (si teniu previst fer la plantació al
c/Dr. Barraquer, porteu pales petites). També es plantaran 3 arbres al c/Barrau de la Colònia
(us podeu dirigir directament a aquest punt, ja hi trobareu les eines).

10h00
Trobada a la Plaça de les Vinyes

Repartirem les eines i ens distribuirem pels diferents punts de plantada.

11h30
Esmorzar per als participants
A la Plaça de les Vinyes.

Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Regidoria de Medi Ambient. - Col·laboren: Associacions de
Veïns del municipi | Agrupació Excursionista Amics de la Muntanya | Associació de Defensa Forestal Puig Vicenç.

ESPORTS. FES ESPORT, FES SALUT

E!
JOV
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o
t
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Ca
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ar la teva disfressa, treure models i

Si necessites un espai on prepar
leació, maquillatge..etc, al CRJ Can Car
per internet, preparar el teu ball, actu
ho!!!
tes t’oferim l’espai i recursos per fer-

Saló de
l’ensenyament

Del 21 al 25 de març de 2012
Recinte de Montjuïc - Palau 2

informació relacionada
El Servei d’Informació Juvenil visitarà el Saló de l’Ensenyament per recollir
idiomes, proves
entaris,
complem
estudis
s,
formatiu
Cicles
amb els temes d’estudis Universitaris,
oloma@diba.cat si
sijsantac
a
a
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teva
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enviar-n
Pots
etc.
nal,
ocupacio
formació
d’accés,
Carletes a partir del dia
vols que recollim alguna informació concreta, o bé visitar-nos al CRJ Can
ny.
d’engua
novetats
les
conèixer
per
març
27 de

,
Espai urba graffitti
Per a joves de 16 a 29 anys

L’associació Dones pels 4 cantons fa una crida a tots
els i les joves del municipi que vulguin col·laborar a
confeccionar la decoració de la porta del Casal Municipal de les Dones. Si voleu participar-hi heu d’anar
a CRJ Can Carletes a rebre les instruccions per elaborar l’esboç i apuntar-vos com a participants. El material necessari serà aportat per la Regidoria d’Igualtat.
Organitza: Dones pels 4 cantons - Col·laboren: Regidoria d’Igualtat i Regidoria de Joventut

Dinamització a l’espai

lúdic per a gent gran

DIJOUS 16/02/2012
AL PARC DE CAN LLUCH
En aquesta sessió la Pat Vidal, fisioterapeuta de la Diputació de Barcelona, ens explicarà el
funcionament dels diferents aparells de l’espai lúdic i ens farà una sessió dirigida.

10h30

L’activitat és gratuïta i s’adreça a gent gran.
Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Regidoria d’Esports. - Amb el suport de Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis.

... i al març
XVII CAMINADA POPULAR
DIUMENGE 4/03/2012
INICI DE LA CAMINADA A LA PLAÇA DEL PI TALLAT
08h00
Inscripció

A la Plaça del Pi tallat. (Preu: 5 €. Inclou esmorzar, beguda i obsequi)

Local de Joventut 2013-2016,
Participa en l’elaboració del nou Pla
ítiques municipals en matèria de
l’eina que permetrà dissenyar les pol
diferents espais per expressar les
joventut els propers 4 anys.T’oferim
teves necessitats i inquietuds!:
,
?
m pots participar-hi
o
có
,
VE
JO
s:
sar les teves necessitats i inquietud
T’oferim diferents espais per expres
m/cancarletes
Buscan’s a facebook.co
a@diba.cat
Envia un mail a joventutsantacolom
Vine al CRJ Can Carletes

@

Amb el suport de:

09h00
Inici de la Caminada
Organitzen: Agrupació Excursionista Amics de la Muntanya |Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Regidoria
d’Esports. - Col·labora: Escola Montpedrós. - Amb el suport de Diputació de Barcelona, Xarxa de municipis

CALÇOTADA 2012 A LA SOCIETAT RECREATIVA
DIUMENGE 4/03/2012
13h00

Participa a la Caminada Popular i després vine a menjar calçots a la Societat Recreativa.
Venda de tiquets als llocs habituals a partir del dia 20 de febrer.
Organitza: Societat Recreativa.

l’agenda

Biblioteca Pilarin Bayés

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
www.santacolomadecervello.cat

GENT GRAN

Tertúlia del Club

de lectura

DIMARTS 14/02/2012
A LA SALA ISABEL-CLARA SIMÓ

19h15
Comentarem el llibre “Quadern d’Aram”

Menjar bé per a

mantenir la salut

DIMECRES 15/02/2012
Al Casal Municipal de la Gent Gran de la Colònia Güell

Descobrirem com uns bons hàbits alimentaris poden ajudar a prevenir o millorar els problemes de salut habituals en la vellesa, com la hipertensió, la diabetis, la mala circulació o
els problemes articulatoris.

De Maria Àngels Anglada. Moderarà la Manolita Sanz

De 17h00 a 19h00

Boockcrossing

Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Regidoria de Gent Gran

DURANT ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ
Intercanvieu els vostres llibres a la Biblioteca Pilarin Bayés
El Bookcrossing consisteix a deixar llibres en llocs públics, en
aquet cas a la Biblioteca Pilarin Bayés, perquè els recullin
altres lectors, que després faran el mateix. El servei no té cap
cost per als usuaris. Més informació al taulell de la biblioteca.
Organitza: Biblioteca Pilarin Bayés - Col·labora: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Regidoria de Cultura.

REUNIÓ INFORMATIVA FUTUR INSTITUT
A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
DIMECRES 15/02/2012 de 19h a 21h
A l’Ateneu Unió (Colònia Güell. Pl. de Joan Güell)

CLASSES DE COUNTRY A LA SOCIETAT RECREATIVA

A càrrec de Calaix de Cultura

“SAVIESES”: LA REGIDORIA DE GENT GRAN VOL
REIVINDICAR ELS GRANS TALENTS
La Regidoria de Gent Gran inicia el programa “SAVIESES”, un aparador on mes a mes
es mostraran els treballs artístics i les habilitats de persones del municipi. El calendari
s’obre amb una exposició del pintor Juan Ayala Campos, col·laborador habitual de la
Mostra d’art de Santa Coloma. Els seus treballs es podran veure del 20 de febrer al 2
de març al vestíbul de l’Ajuntament.
EXPOSICIÓ

JUAN AYALA CAMPOS (Pintor)
Del 20 de febrer al 2 de març
Al vestíbul de l’Ajuntament

Autodidacte. La seva obra és variada i inclou paisatges, bodegons, marines. Ha reproduït obres dels grans pintors com Goya, Murillo, El Greco, Mollet, Luis Meléndez. Ha
participat en diverses exposicions, tant col·lectives com individuals. Ha exposat dues
vegades a la Mostra d’Art de Santa Coloma de Cervelló.

Horari: dilluns a les 19h30h (+ Info: 609 879 516 - a/e: countrysorec@gmail.com)
POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Exposició: “Les

dones i els Nobel” Urban Knitting a Santa Coloma

Presència i absència de les dones en els premis Nobel

Heu sentit a parlar de l’Urban Knitting?

DEL 27/02 AL 08/03/2012
A LA BIBLIOTECA PILARIN BAYÉS. SALA ISABEL-CLARA SIMÓ

L’Urban Knitting és un moviment artístic mundial que porta al carrer el punt de
mitja i el ganxet que tradicionalment han fet majoritàriament les dones, convertint els espais urbans en llocs més amables. Dones, homes, nenes i nens participen a aquestes accions. Amb motiu del 8 de març, DIA DE LA DONA, volem fer
un gran llaç que pengi de la façana de l’ajuntament. Si saps fer mitja o ganxet,
pots portar un quadre de 20x20cm, preferentment violeta, a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat (Poliesportiu Municipal). El diumenge 11 de març els cosirem
tots per crear un gran llaç.

Els premis Nobel només havien atorgat el guardó a 34 dones
entre 1901 i 2004. Al 2011 tres dones van guanyar el Premi Nobel de la Pau. És una bona ocasió per fer un repàs dels guardons
amb mirada femenina.

Tant si saps com si no en saps, pots venir tots els diumenges de febrer d’11h
a 12h30 al Casal de la Gent Gran de Santa Coloma (Plaça de les Vinyes) per
aprendre i per teixir en companyia a les nostres “Quedades de la llana”.

L’exposició les dóna a conèixer i els ret homenatge. I si bé aquestes dones, que han rebut el reconeixement de l’excel·lència de
la seva obra amb el premi Nobel, són proposades com a models,
l’exposició també vol fer justícia a altres dones que, malgrat merèixer-ho, resten a l’oblit, i posa en evidència no sols el llarg camí
que ens resta per aconseguir la igualtat, sinó els valors i prejudicis que la dificulten.

Associació
Dones pels 4 Cantons
...........................................................................................................................................

EXPOSICIÓ DONES CREADORES II

Volem repetir l’experiència d’una mostra de dones creadores del poble. Us convidem a
presentar-nos la vostra obra i participar en una exposició permanent al web de l’associació
www.donespels4cantons.cat. Si hi voleu participar escriviu a jovenisabel@gmail.com

Organitza: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Regidoria de Polítiques d’Igualtat
Exposició produïda per la Diputació de Barcelona.

Una nova eina per conèixer i viure el poble
Teniu entre mans “L’actualitat”, una nova eina de l’Ajuntament, al
servei del municipi, que em fa molta il·lusió explicar-vos perquè em
sembla que serà una peça important per la vida del nostre poble.

Gerard Segú López
Alcalde

Adreça electrònica: segulg@diba.cat
Bloc: http://gerardsegu.blogspot.com/
Facebook: www.facebook.com/gsegu

editorial

Aquesta publicació respon a diversos objectius. Per una banda, millorar la informació a la ciutadania sobre el que passa a Santa Coloma, d’una forma regular, puntual i transparent. Per altra, aconseguir
una reducció de la despesa en l’àmbit de la comunicació. I finalment, actualitzar i modernitzar els sistemes d’informació municipal.
Amb aquests propòsits hem substituït l’anterior “Agenda” i el butlletí “La Veu” per aquesta “L’actualitat”, que combina informació
sobre la programació d’activitats d’interès de l’Ajuntament i les en-

titats del municipi amb informació més aprofundida de l’actualitat
del municipi.
Aquest serà un dels nous pilars de la comunicació entre l’Ajuntament
i la ciutadania, que complementarà la web municipal, que encara es
desenvoluparà més per oferir majors possibilitats, i el proper aterratge de l’Ajuntament a les xarxes socials i plataformes digitals.
Cada mes rebreu a casa aquesta nova eina que, de forma àgil i propera us permetrà estar al dia de tot el que passa a Santa Coloma
de Cervelló.
Espero que us sigui útil! ■
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