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Santa Coloma tindrà a l’octubre més
agents dels Mossos d’Esquadra

Homenatge colomenc a
Josep M. de Sagarra

El conseller d’Interior de la Generalitat va participar a
la Junta Local de Seguretat per invitació de l’alcaldessa i va asegurar que Santa Coloma és una de les
ciutats més segures de Catalunya.

Amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort, el 27 de setembre, Santa Coloma li retrà un
homenatge al Teatre que porta el
seu nom.
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El barri de Santa Rosa té nova plaça
pública i una estació de metro de la L9
La ciutat guanya un nou espai d’ús públic
d’uns 3.500 m2 amb jocs infantils

Amb sis estacions es completa el recorregut
de la L9 de metro a Santa Coloma

El dilluns 19 de setembre es va posar en funcionament la nova estació Santa Rosa de la línia 9 de metro
i es va obrir a la ciutadania la nova plaça creada en la
superfície i per on s’accedeix a l’estació. El conseller
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Lluís Recoder, i l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon,
van presidir la inauguració. Ubicada a l’avinguda dels
Banús, entre els carrer d’Irlanda i Dalt dels Banús, la
nova estació Santa Rosa està previst que doni servei a
uns 7.600 viatgers al dia. Aquesta estació i la urbanització del seu entorn han comptat amb una inversió de
la Generalitat de 31,7 milions d’euros.
Amb aquesta, ja són 12 les estacions en funcionament
de la L9 de metro, entre La Sagrera, Can Zam i Gorg,
sis de les quals estan ubicades a la nostra ciutat (Can
Zam, Singuerlín, Església Major, Fondo, Santa Rosa i
Can Peixauet).
L’execució de l’estació Santa Rosa també ha comprès
la transformació d’una àrea del barri del mateix nom
que abans acollia habitatges i que avui és un gran espai obert al públic, amb una plaça de 3.480 m2.
L'alcaldessa Núria Parlon ha destacat que en el seu
conjunt -plaça i estació- "és un important pas endavant en la millora de la mobilitat i l’accessibilitat dels
veïns i les veïnes del barri, que implicarà una millor
qualitat de vida de la ciutadania i alhora suposa el neixement d'una nova centralitat per a Santa Coloma,
que potenciarà el dinamisme comercial de la zona".
Durant el discurs inaugural, l’alcaldessa va anunciar
un nou pla local de mobilitat, que implicarà "millores
en la xarxa d'autobusos i de l’espai públic, tot amb
l'objectiu d'aconseguir una ciutat més amable i accessible”. En aquest sentit, Núria Parlon va recordar la
importància “de ser més cívics i cuidar, entre tots i totes, l’espai públic”.

CONNEXIÓ AMB EL CENTRE DE BARCELONA
Amb les sis estacions de la L9 en marxa a Santa Coloma, des d’aquesta ciutat es pot accedir al centre de
Barcelona en qüestió de minuts, a través de l’intercan-

La nova plaça, amb l’accès a l’estació, i en primer terme Lluís Recoder i Núria Parlon a l’andana del metro

viador de La Sagrera, que permet la correspondència
amb altres línies de metro (L1 i L5) i els trens de Rodalies. També suposa una millora de la comunicació urbana dins la ciutat, afavorint la connexió amb transport públic entre tots els barris que recorre la línia.

L A NOVA PLAÇA PER A L’ÚS I GAUDI CIUTADÀ
La construcció de l’estació Santa Rosa han inclòs la urbanització d’una zona que s’ha recuperat per crear un
gran espai per a l’ús i gaudi ciutadà, per on s’accedeix
a l’estació de la L9, i sota del qual s’ubica el vestíbul i
les andanes de l’estació de metro.

La nova plaça es divideix en tres espais dissenyats per
salvaguar el desnivell de la zona i buscant la comoditat i l’accessibilitat de la ciutadania. A la part més elevada de la plaça s’ha construït una gran plataforma
que es connecta amb els nivells inferiors mitjançant
escales, des del carrer dels Banús, i a peu en un recorregut des del carrer d’Irlanda; s’ha habilitat un espai
destinat als jocs infantils i una zona verda, amb plantacions d’arbustos i altres espècies vegetals. A la part
baixa de la plaça hi ha un àrea de descans i lleure amb
tres línies de bancs i que està separada del carrer d’Irlanda i dels Banús per murets de pedra.
www.gramenet.cat
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la ciutat
En octubre aumentarán los efectivos de
Mossos d’Esquadra en Santa Coloma
El conseller d’Interior de la Generalitat,
Felip Puig, participó el pasado 21 de
septiembre en la reunión ordinaria de
la Junta Local de Seguretat, que tuvo
lugar en el Ayuntamiento.

Según Felip Puig, Santa Coloma necesita reforzar más su percepción de seguridad -visualizar más efectivos policiales

Finaliza la urbanización
de la calle Sant Jordi
La pasada semana se abrió al tránsito
la calle de Sant Jordi, entre las calles de
Elcano y Circumval·lació, intervenido
por obras de reurbanización. En una superfície total de 1.080 m2, se han pavimentado aceras y calzada, se ha remodelado el alcantarillado y la iluminación
y se han plantado árboles y soterrado las
líneas eléctricas. Uno de los dos lados de
aparcamiento ha sido eliminado para
completar la ampliación de las aceras.

Santa Coloma, exemple
d’inserció laboral
La pasada setmana, una delegació
del Ministeri de Treball i Seguretat Social de Turquia va visitar els principals
serveis i centres municipals de promoció de l’ocupació i inserció laboral a
Santa Coloma. La delegació, acompanyada per representants de l’Ajuntament i Grameimpuls, va visitar el centre de Can Xiquet, el centre de formació
La Ginesta i l’Escola de Restauració.
Turquia ha seleccionat l’Ajuntament de
Santa Coloma pel programa SUMA’T,
entre d’altres iniciatives, destacat pel
seu caràcter innovador i els resultats
possitius obtinguts en la inserció laboral dels joves colomencs.

Les esmentades Bases han estat exposades a informació pública durant 20 dies (mitjançant l’anunci corresponent al BOP de data 8 d’agost de 2011, i al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament), tal i com es disposa a l’article 9a.2 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, no havent-se presentat cap
al·legació a les mateixes durant el període d’informació pública i per tant s’entenen definitivament aprovades.
L’inici del termini de d’un mes per a la presentació de
sol·licituds començarà el dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP.

La presencia en Santa Coloma del
conseller responsable de seguridad en
Catalunya respondía a una invitación
de la alcaldessa, Núria Parlon y en la sesión Felip Puig anunció que a primeros
de octubre aumentará en ocho efectivos el número de agentes de los Mossos
d’Esquadra (125 actualmente) de la comisaria colomense.
Tanto la alcaldesa como el conseller
destacaron el buen entendimiento existente entre las diversas fuerzas de seguridad que operan en Santa Coloma. Resultado de ello es que nuestra ciudad
está considerada como una de las más
seguras de Catalunya, con buenos indicadores desde la perspectiva global de
hechos delictivos, y donde estos han
disminuido en un porcentaje del 15 por
ciento en el último año.

anuncis
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 19
de juliol de 2011, es van aprovar inicialment les Bases
Reguladores Específiques per a l’atorgament de subvencions a projectes destinats a fomentar activitats
del sector comercial i serveis durant l’any 2011, pert
part d’associacions de comerciants inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

El conseller y la alcaldesa con otros miembros de la Junta de Seguridad de Santa Coloma

en la calle- que no la manera actual de
trabajo que desempeñan las diversas
fuerzas coordinadas, cuyo trabajo compartido ofrece unos resultados satisfactorios. En este sentido, ambas autoridades valoraron de forma positiva la
experiencia de las patrullas mixtas
(agentes de Mossos d’Esquadra y agentes de Policia Local) que han trabajado
unidas en la pasada fiesta mayor y en la
Expocoloma.

Dado el buen resultado de estas patrullas mixtas, la alcaldesa expresó la voluntad del Ayuntamiento de que continuen repitiéndose en futuros
acontecimientos de alta concentración
ciudadana y en aquellos lugares de la
ciudad donde se necesite aumentar la
percepción de seguridad. También remarcó el compromiso municipal de incrementar paulatinamente la plantilla
de la Policia Local.

L’índex de creació d’empreses creix
a la ciutat, tot i la crisi econòmica
Malgrat el moment econòmic difícil,
l’emprenedoria a Santa Coloma demostra vitalitat. Només a la primera meitat
del 2011, un total de 357 emprenedors i
emprenedores han estat assessorats pel
Servei de Foment Empresarial (SFE) de
l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Grameimpuls. Només en sis mesos s’han constituït 36 noves empreses,
en una gran part comerços i empreses lligades a l’hostaleria.
Les xifres de creació i foment empresarial del 2010 a Santa Coloma han estat
les més altes dels darrers dotze anys. En
concret, l’any passat el SFE va fer seguiment a 547 projectes empresarials (al
2009 van ser 369) i va ser l’any amb més
persones ateses de tota la història d’aquest servei municipal (523 en 12
mesos) amb un increment d’usuaris del
40,5 % respecte al 2009 i del 64% als
darrers dos anys. Al 2010 es van crear un
total de 100 noves empreses.

En any i mig s’han posat
en marxa 136 empreses
amb l’ajut del Servei de
Foment Empresarial

El perfil d’usuaris del SFE és el d’home
(70% del casos), nascut a l’estat espanyol (81%), amb estudis secundaris (62
%) i situació d’atur; en la majoria del casos, són persones que volen posar en
marxa iniciatives d’autocupació. La forma jurídica de la majoria de les noves
empreses és la de treballador /a autònom/a (87%). Pel que fa a les noves empreses creades a Santa Coloma, la categoria dels comerços minoristes és la més
habitual (39%), seguida de la de transport (24%), hostaleria (12%) i construcció (12%).
L’Ajuntament va posar en marxa el Servei de Foment Empresarial fa més de 15
anys, a través de Grameimpuls. Situat a
la seu d’aquesta empresa municipal, al
carrer de Rafael Casanova, 40, la seva
funció és la d’informar, assessorar i
acompanyar emprenedors i emprenedores que volen fer realitat una idea de negoci, des de les fases inicials (pla d’empresa), la posada en marxa de la firma i
la millora de la seva competitivitat a partir de tallers i cursos de formació monogràfics sobre diferents àrees d’interès –
màrketing, fidelització de clients i noves
tecnologies, entre d’altres aspectes.

Listas de espera de “escoles bressol”. Todas las
familias que hicieron preinscripción en alguna “escola
bressol” municipal en período ordinario (mes de
mayo), que no tuvieron plaza y estén en lista de espera, pueden optar a las listas de espera de otras “escoles bressol” municipales, independientemente de
donde hicieron la preinscripción. Las famílias interesadas han de comunicarlo al Servei d’Educació, en la
calle de Francesc Macià, 41, tel. 93 462 40 00 ext.
2531, y no es necesario aportar documentación
nueva, sólo la fotocopia de la preinscripción que hicieron en mayo para verificar los datos. Por otro lado,
se abre una lista de espera para poder cubrir las vacantes que se produzcan en los grupos de cuatro
meses a un año. Las familias interesadas, con niños o
niñas nacidos en el 2011, pueden dirigirse al Servei
d’Educació del Ayuntamiento.

Els comerços obriran
el 24 de setembre
El dissabte 24 de setembre es permès
l’obertura dels establiments comercials que es regeixen per l’horari comercial general. Tal com s’ha vingut
comunicant, les dates marcades en dia
festiu en les quals és permès d’obrir,
d’aquí a final de 2011, són les següents: 24 de setembre i 6, 8, 11 i 18
de desembre. Més informació, a
www.gramenet.cat.

farmàcies

Divendres 23
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dissabte 24
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
Diumenge 25
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim, 44-46
Dilluns 26
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dimarts27
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dimecres 28
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dijous 29
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
Aquestes quatre farmàcies obren cada dia de 9 a 22
hores: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals,
27; Valentí Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

l’ajuntament

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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la ciutat

breus

Homenatge a Josep M. de Sagarra
en el 50è aniversari de la seva mort
Amb motiu de complir-se el proper dimarts 27 de setembre el cinquantè aniversari de la mort de Josep Maria de Sagarra, un dels escriptors més importants
de la literatura catalana, aquest dia se li
retrà un homenatge a la nostra ciutat.

Recordem que el 24 i 25 de setembre, de 10.30 a 14.00, es faran
tallers de mobilitat amb karts i bicicletes, adreçats als infants al
Parc de Mobilitat. A les 11.30 tindrà lloc una pedalada pel circuit
de mobilitat sostenible. A les 12.00, el taller “Amb ulls de mussol i
orelles d’elefant” per a nens i nenes de 3 a 6 anys. Finalment, de
10.30 a 13.30 hi haurà visites guiades. Informació i inscripcions:
618 00 72 30 / www.ecometropoli.cat .

LECTURA PÚBLICA

ESPECTACLE AMB ROSA MA. SARDÀ
A la nit, (21.00 hores) al Teatre Sagarra
s’oferirà l’espectacle “Sagarra dit per Rosa Ma. Sardà”, un recorregut per l’obra
de Josep M. de Sagarra de la mà de la reconeguda actriu Rosa Ma. Sardà. Al llarg
d’una hora i escaig un recull de versos,
poemes, articles periodístics i teatre, seran llegits, dits i interpretats de manera
magistral per la famosa actriu. Gràcies a
la col·laboració de Mercè Pons i Rosa Vila s’ha rescatat una de les millors escenes

El presidente del Marfil Santa Coloma, Vicente García, ha sido
galardonado por la Liga Nacional de Fútbol Sala con la insignia
de oro y brillantes, que le fue entregada recientemente en la gala
de presentación de la temporada 2011-12. El acto se celebró en el
Auditorio Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la RFEF (Las
Rozas, Madrid). Tras recibir la insignia, García se dirigió a los
presentes para expresar su orgullo por la distinción y para reafirmar la filosofía de club: “Seguiremos formando primero a personas y luego a deportistas.”

Setmana de la mobilitat a l’Ecometròpoli

Hi haurà dues activitats que tindran
com a espai comú el teatre que porta el
seu nom: durant tot el dia, al vestíbul,
una lectura pública de les seves memòries, a la nit (21.00), l’espectacle “Sagarra dit per Rosa Ma. Sardà”.
L’acte consistirà en una lectura de capítols de les seves Memòries, en torns de
cinc minuts (de 12.00 a 14.00 i de 17.00
a 19.00 hores) feta per diferents persones. Qui vulgui participar a la lectura
caldrà que faci la inscripció prèvia. Contactar amb: vallspj@gramenet.cat o info@teatresagarra.cat. Telèfon de la Biblioteca Singuerlín 93 468 26 97 i del
Teatre Sagarra 93 466 08 14.

Reconocimiento a Vicente García

Nou taller de formació empresarial

Un moment de l’obra d’homenatge a Sagarra

d’aquell celebrat “L’hostal de la Glòria”
que elles mateixes van estrenar al Teatre
Romea fa dinou anys. La disparitat dels
textos i registres que mostra la Sardà fan
que aquest passeig per Sagarra ens emocioni, ens faci riure i reflexionar. Preu de
l’entrada: 15 €. Venda anticipada de localitats a la taquilla del teatre el divendres i el dilluns, d’11.00 a 14.00 i de
17.00 a 20.00 h i el mateix dia de l’actuació d’11.00 a 14.00 h i dues hores abans
de l’espectacle; també a través del servei
de Tel-entrada: internet ww.telentrada.com i al telèfon 902 10 12 12.

la foto

Grameimpuls ha obert el termini d’inscripció per al taller “Claus
per internacionalizar una petita empresa”, que forma part de la
programació de formació empresarial 2011 de l’empresa municipal. El taller té una durada de 20 hores i s’impartirà a les
instal·lacions de Can Xiquet (carrer de Rafael de Casanova, 40)
els dies 29 de setembre, 6, 13 i 20 d’octubre (de 16.00 a 20.00).
Les inscripcions són gratuïtes. Més informació, al telèfon 93 466
52 24 i l’adreça electrònica a cue@grameimpuls.cat.

Cursos de català al CNL L'Heura
Encara queden algunes places per als cursos de català al CNL L’Heura i es prorroga el període de matrícula fins al dia 29 de setembre. Les persones interessades en matricular-se han d'adreçar-se a la seu de L’Heura, al carrer d'Irlanda, 39, 1a planta, en
l’horari següent: matins, de 9.00 a 13.30 h, i tardes, de 15.30 a
17.30 h. Per a més informació, podeu trucar al 93 385 14 61.

Mitja marató i cursa de muntanya
El club d’Iniciatives Esportives organitza pel 2 d’octubre la primera Mitja Marató de muntanya i una cursa de 10 km (a realitzar
corrent o caminant). El recorregut de les dues activitats serà per
la serra de Marina i per Santa Coloma de Gramenet, Montcada i
Reixac i Badalona. Tant la sortida com l'arribada seran al complex esportiu Torribera (sortida a les 9.00). El preu de la inscripció és de 12 euros. Més informació a l’Institut Municipal d’Esports (IME), telèfon 93 462 40 86 i a
www.ciescat.cat/competicion_detalle.php?id=1

Escola de bàsquet
L’Escola de Bàsquet de la Gramenet BC ofereix activitats relacionades amb el bàsquet els dilluns i dimecres al Pavelló de Can Sisteré (de 17.00 a 18.45) i els dimarts i dijous al Pavelló Nou (de
17.00 a 19.00). Els preus són de 15 euros al mes si s’hi inscriuen
dos dies a la setmana i de 10 euros si ho fan un dia a la setmana.
Més informació, als telèfons 615 58 81 09 i 661 22 12 21.

Nova representació de la Guerra del Francès

FUTURS ARQUITECTES ESTUDIEN SANTA COLOMA
Una delegació d’estudiants i professors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya han visitat aquesta setmana diferents zones de la ciutat per a l’assignatura Urbanística, acompanyats per tècnics i
representants de Serveis Territorials de l’Ajuntament. Durant aquest semestre Santa
Coloma serà el seu objecte d’estudi, en el marc de la Barcelona metropolitana, perquè els estudiants coneguin la renovació que ha viscut la ciutat als darrers anys i puguin fer una anàlisi de l’evolució urbanística que hauria de seguir per fer front a les
demandes socials, de qualitat urbana i de sostenibilitat ambiental.

La Colla de Trabucaires de Santa Coloma de Gramenet està preparant la quarta representació de la Guerra del Francès a la
nostra ciutat. La concentració i l’espectacle tindran lloc el dissabte 1 d’octubre (18.30) a la plaça de l’Olimp. Amb aquest motiu, la colla necessita persones voluntàries que vulguin participar-hi en la representació vestides d’època. Més informació al
telèfon 93 385 76 64.

Santa Coloma, amb el Festiclown de Palestina
L’1, 2 i 3 d’octubre de 2010, el Festival Circe va recollir uns 8.000
euros a Santa Coloma per a la celebració del 1r Festiclown a Palestina, festival que se celebra actualment. Els diners recaptats a la
nostra ciutat es van destinar a la II Caravana de Pallassos en Rebeldia que va dur a terme tallers de clown i de risoteràpia a ciutats palestines durant la passada primavera. Joves d’quella nacionalitat
que es van formar en aquests tallers participen ara al Festiclown.
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agenda
Curs de poesia
El Centre Excursionista Puig Castellar i
l’Associació Colomenca de Literatura organitzen un curs de poesia, que anirà a
càrrec de la filòloga Margarida Codina,
l’autora d’un llibre sobre l’itinerari poètic
de Màrius Sampere a Santa Coloma de
Gramenet. El curs tindrà lloc els dies 13,
20, 27 d’octubre i 3 i 11 de novembre
(19.30). Les inscripcions es podran fer a
la seu del CEP (c. Sant Josep, 20), entre
el 29 de setembre i el 6 d’octubre.

El Museu mostra el patrimoni de la
Santa Coloma Sud i el cel dels ibers
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Colonia Egabrense
El domingo 25 de septiembre (10.00) habrá una celebración extraordinaria en la
iglesia Major con motivo de la Imposición de la nueva corona a la Virgen de la
Sierra. Participarán distintas entidades
catalanas y andaluzas. El triduo de honor
será cantado por el Coro Romero de la
entidad organizadora. Al finalizar la misa, una procesión por las calles del Centro culminará con el canto de una Salve
popular en la plaza de la Vila.

Preu: per als socis de les dues entitats el preu
serà de 15 € i per als no socis de 20 €

Organización: Colonia Egabrense
Información: www.coloniaegabrense.es

Sortida cultural

Pedalada popular

El 8 d’octubre, el Museu farà una sortida cultural al monestir de Sant Pere de
Rodes i a la canònica de Santa Maria de
Vilabertran. Situat al terme municipal
del Port de la Selva, el monestir s’aixeca
majestuós enmig de la muntanya dominant tota la península del Cap de Creus.
Construït al segle x, és el màxim exponent de l’art romànic a les comarques
gironines. D’aquesta joia del romànic
destaca l’església, la torre campanar del
segle XII i la torre de defensa de la mateixa època. L’any 1697 marca l’inici de la
decadència del monestir, i l’any 1835 és
abandonat definitivament a causa dels
saquejos i la desamortització. El monestir de Sant Pere de Rodes ha estat recentment restaurat. D’altra banda, la
canònica de Santa Maria de Vilabertran
està formada per tres elements: l’església (segles XI-XII), el claustre (segle XII) i
el palau abacial, de la mateixa època. Es
tracta d’un dels millors exemples d’arquitectura civil gòtica de Catalunya.

Diumenge 25 de setembre tindrà lloc
la pedalada popular que organitzen
els municipis de Badalona, Sant
Adrià i Santa Coloma de Gramenet
dins del programa d’actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Enguany el lema és “Estalvia
combustible, regala aire net”. La pedalada té la sortida al parc de Montigalà de Badalona (11.00). A la nostra
ciutat el recorregut és, a partir de les
11.15 hores.

Tots els països consideren que el patrimoni arquitectònic monumental representa
la seva cultura i la seva història d’una forma privilegiada. En aquest sentit, les Jornades Europees del Patrimoni van ser creades per acostar la ciutadania a aquest tresor
col·lectiu. Catalunya, un any més, es farà ressò d’aquesta iniciativa en un cap de setmana ple de tota mena d’activitats gratuïtes per descobrir aquest llegat excepcional i
gaudir-ne. El 25 de setembre (d’11.00 a 14.00), el Museu Torre Balldovina ha programat una passejada per l’itinenari Santa Coloma Sud, un conjunt d’elements protegits
del patrimoni local que inclou el Mercat de Sagarra, la Casa dels Nins, Can Mariner,
la Torre Balldovina, el Molí d’en Ribé, Can Peixauet i l’antic Hospital de l’Esperit
Sant.
D’altra banda, del 27 de setembre al 2 d’octubre de 2011 hi haurà al Museu un planetari i una exposició batejats com “El Cel dels Ibers”. Dins del planetari es farà de nit
per conèixer les estrelles i els astres que es poden veure des de Santa Coloma de Gramenet. L’exposició mostra el cel nocturn que veien els ibers, diferent del que veiem
nosaltres avui. Els centres educatius de secundària poden visitar la mostra del 27 al
30 de setembre en sessions d’una hora ( a les 9.00, 10.00 i 11.00). La resta del públic
pot passar pel Museu els dies 1 (a les 11.30, 12.30, 18.30 i 19.30) i 2 d’octubre (a les
11.30 i 12.30).

Inscripcions: a la plaça de Pau Casals, s/n i a
www.gramenet.cat/museutorreballdovina.

Inscripcions: a la plaça de Pau Casals, s/n (tel. 93 85 71 42) i a www.gramenet.cat/museutorreballdovina

Itinerari: av. de Pons i Rabadà – av. Generalitat –
av. Llorenç Serra – Parc Fluvial del Besòs.

L’Hora del Conte

Patinaje artístico

Taller de memòria

Tossa de Montbuy

Carles Alcoy, reconegut contecontes, fara
una animada representació plena d’intrigues i emocions de diferents contes fantastics, el dilluns 26 de setembre (18.00).

El Club Patí Gramenet ha abierto el periodo de inscripciones para la nueva
temporada de clases de patinaje artístico.

A partir d’avui, dia 23, es poden fer les
inscripcions al taller de memòria (2n nivell) per a les persones amb més de 60
anys, que organitza la Llar Puig Castellar.

La Asociación de Vecinos de Can Franquesa organiza para el sábado 24 de
septiembre (salida 8.00 horas) una excursión a Tossa de Montbuy.

Lloc: Biblioteca Central (Jardi de can Sistere, s/n)
Informació: 93 466 15 51 i
ww.diba.cat/biblioteques

Lugar: polideportivo Nou, calle de Mn. Jacint Verdaguer, 24.
Información: 629 36 56 26

Lloc: avinguda del Puig Castellar, 16
Horari: del 4 d’octubre a l’11 de novembre,
dimarts i divendres d’11.00 a 12.30

Precio: socios 27 € y público en general 32 €
Información e inscripciones: calle de Córdoba, 45,
en horario de 18.00 a 20.00 horas.

Cursos d’ACTIC

Clases de yoga

Arrossars de Pals

Cursos en Can Mariner

TAU inicia els cursos de preparació per
al nivell bàsic i mitjà de l’ACTIC, sigla
que correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de
la informació i la comunicació”.

La asociación Saucha imparte clases de
yoga los lunes de 18.00 a 20.15, y la Asociación de Vecinos del Riu abre las inscripciones para la misma práctica del 26
al 30 de septiembre (de 18.00 a 21.00).

El 2 d’octubre, el Centre Excursionista
Puigcastellar farà una sortida amb autocar al Baix Empordà per visitar els arrossars de Pals; també hi haurà un recorregut amb el tren El Xiulet de Pals.

El Grup de Dones de Can Mariner hace
cursos de manualidades, confección, sevillanas, gimnasia, punto, guitarra, cocina, bailes de salón, pintura al óleo, alfabetización y asesoramiento jurídico.

Informació i inscripcions: a la rambla de Sant Sebastià, 38-40, al telèfon 93 386 26 97 i a l’adreça
electrònica maria@tauformar.com

Información: en los centres cívics del Raval (calle
de Monturiol, 20) y del Riu (calle de Lluís Companys, 9)

Inscripcions: de dilluns a dijous (de 19.00 a
21.00), al carrer de Sant Josep, 20.
Informació: 93 385 99 41,

Lugar: Centre Cívic de Can Mariner (calle de Milà i
Fontanals, 14-16)
Información: 93 466 32 87

