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El Sagarra apuja el teló de la nova
programació amb estrenes i sorpreses

Comença el curs
escolar 2017-2018

El Teatre Sagarra enceta una nova programació amb
moltes sorpreses, novetats i noms del panorama escènic de gran impacte. El públic gaudirà amb obres com
Dansa de mort de Strindberg, Un obús al cor de Mouawad, o Hem vingut aquí a deixar les coses clares a partir
d’articles satírics de Josep Maria de Sagarra.

El 12 de setembre, més quinze
mil alumnes d’educació infantil,
primària i secundària tornaran
a l’aula. L’Ajuntament incrementa les beques per a les famílies vulnerables.
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Tecnología virtual al alcance de la ciudadanía
para escoger el futuro diseño de la Salzereda
La consulta al conjunto de la ciudad
tendrá lugar el sábado 16 de septiembre

El Ayuntamiento es pionero en ofrecer
este sistema para una consulta vecinal

El Ayuntamiento ha instalado una carpa informativa
en el paseo de la Salzereda (entre las calles de la Cultura y Francesc Moragas), donde todas las personas interesadas podrán conocer, mediante un nuevo sistema
de realidad virtual, los dos proyectos urbanísticos que
se ponen a consulta de toda la ciudadanía de Santa Coloma el próximo 16 de septiembre para la selección de
la nueva urbanización del paseo de la Salzereda.
La alcaldesa Núria Parlon, con gafas 3D, fue la primera en probar el dispositivo que permite visualizar
en 360 grados, de manera accesible y casi real, sin necesidad de interpretar planos o tener conocimientos
de arquitectura, como quedará el paseo, según las dos
opciones de urbanización existentes: la opción 1, que
en términos generales sitúa el paseo junto al río, y la
opción 2, que lo sitúa junto a los edificios. Nuestro
Ayuntamiento es pionero en ofrecer este sistema en
una consulta ciudadana.
Todos los vecinos y vecinas interesados en conocer las
propuestas para el futuro paseo con este sistema de
realidad virtual podrán hacerlo hasta el 15 de septiembre en la carpa situada para este fin, que estará
abierta todos los días de 18.00 a 21.00 horas (el domingo, de 11.00 a 14.00 h). Esta carpa también ofrece
la información de los dos diseños a través de panta-

La tecnologia
al servei de
les persones
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

La alcaldesa en la carpa junto al teniente de alcaldía de Urbanismo, Jordi Mas, y con gafas 3D, probando el dispositivo que facilitará la consulta

llas de plasma. El 11 de septiembre, Diada Nacional
de Catalunya, estará cerrada. En este mismo espacio,
responsables políticos y técnicos municipales atenderán las consultas de la ciudadanía.

euros, y cuenta con la financiación de los fondos europeos FEDER, dentro de la llamada estrategia EDUSI
de desarrollo urbano sostenible, y del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La renovación íntegra del paseo de la Salzereda
(entre el paseo d’en Llorenç Serra y la calle de Jacint
Verdaguer) es una de las actuaciones más relevantes
del Plan de Acción Municipal (PAM) de este mandato.
El presupuesto previsto para esta obra (tanto para la
opción 1 como para la 2) es de unos 7 millones de

Todos los vecinos y vecinas de la ciudad podrán dar
su opinión sobre el diseño que crean mejor para la
Salzereda el sábado 16 de septiembre (de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas) en la Escola Santa Coloma, situada en el mismo paseo de la Salzereda, esquina con Francesc Moragas.

La tecnologia al servei de les persones. Tothom que vulgui podrà passar per la carpa instal·lada al passeig de
la Salzereda per apropar-se de manera realista als projectes de remodelació d’aquest gran passeig de Santa
Coloma de Gramenet.
Gràcies a la tecnologia 3D de realitat virtual ens farem una idea més acurada del que suposen els dos projectes de
remodelació. Els veïns i les veïnes es podran formar una opinió millor per escollir entre les dues propostes. Anem
més enllà dels plànols. Es tracta, en definitiva, de posar la tecnologia al servei de la participació ciutadana.
El passeig de la Salzereda és un espai emblemàtic de la ciutat. En els darrers mesos hem fet consultes amb
veïns, associacions i comerciants de la zona. El 16 de setembre culmina aquest procés participatiu amb una
consulta en què tota la ciutadania colomenca podrà triar una de les dues opcions. Convido la ciutadania a
passar per la carpa per gaudir d’aquesta experiència 3D.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat

anuncis

El Sagarra enceta una programació que té grans
noms del teatre, estrenes i nous cicles artístics
(17 de novembre).

Amb un concert de Celia Flores durant
la Festa Major, el Teatre Sagarra va encetar una nova programació que es presenta amb moltes sorpreses, novetats i
noms del panorama escènic de gran impacte.

Per als més petits s’han programat les actuacions del
Circ Xic, amb
Teatre de funàmbuls (29
d’octubre), i
de la Companyia La Siesta,
amb El traje del
emperador (19
de novembre).

El públic gaudirà amb obres com
Dansa de mort d’August Strindberg, amb
dos grans figures de l’escena catalana
com Mercè Arànega i Lluís Soler (20
d’octubre); Un obús al cor de Wajdi
Mouawad, amb una interpretació magistral d’Ernest Villegas (24 de novembre), i Hem vingut aquí a deixar les coses
clares a partir d’articles satírics de Josep
Maria de Sagarra (27 d’octubre).
La part musical es completa amb l’actuació de la Barcelona Big Blues Band
(19 d’octubre) i del cantaor Rafa Bueno
(15 de desembre).
El cicle Sagarra Comedy comptarà amb
tres espectacles protagonitzats pels còmics Enrique San Francisco (4 de novembre) i Txabi Franquesa (1 de desembre), i l’obra Orgasmos, amb Roger Pera
i Sam Sánchez (23 de setembre).

FITI, IF BARCELONA

El Sagarra acollirà la desena edició del
Festival Internacional de Teatre Intergratiu (FITI), en col·laboració amb Alquimistes Teatre i amb la participació de
companyies de teatre inclusiu d’arreu

de l’Estat espanyol i internacionals (del
9 al 12 de novembre).
D’altra banda, la nostra ciutat serà escenari de la proposta d’expansió del
Festival Internacional de Teatre Visual i
de Titelles If Barcelona amb la
instal·lació de dues performances a la
Biblioteca Central i a Can Sisteré i l’actuació de la companyia Opera dei Pupi
Brigliadoro de Sicília al Teatre Sagarra

L’escena colomenca estarà
representada
per Carro de Baco, Cocoteva, Superarte,
Clis Clis Nyac, Alquimistes, T de Tullido
i la ballarina Ana Pérez, que presentarà
l’espectacle solidari Estado de exilio.
El Sagarra estrenarà un nou cicle, Paraula d’Escena, amb el Festival de Lenguas Peninsulares, el recital Hem
escollit i l’homenatge a la poetessa Gloria Fuertes en el centenari del seu naixement.

Tres regidores i un regidor nous

Festes locals
del 2018
Per acord del Ple de l’Ajuntament, les festes
locals de Santa Coloma de Gramenet de
l’any 2018 seran els dies 21 de maig (Segona Pasqua) i 24 de setembre (la Mercè).

—Concurs públic per confeccionar una borsa de
treball de telefonistes, grup C2, en règim laboral,
per cobrir contractacions temporals o possibles
substitucions.
Les bases es podran recollir a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania d’aquest Ajuntament
(en trobareu l’horari a www.gramenet.cat), o consultar-les al web municipal i al de Grameimpuls
(www.grameimpuls.cat). A més estaran exposades
al tauler d’anuncis d’aquesta corporació.
Per prendre-hi part, les sol·licituds s’han de presentar dins del termini de vint dies naturals, a comptar
des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases
al DOGC.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 18
de juliol de 2017 va aprovar de manera inicial el
text de les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva
a entitats sense ànim de lucre per al foment d’activitats esportives al municipi de Santa Coloma de
Gramenet durant els anys 2017-2019.
La Junta de Govern Local va acordar publicar
aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació, al
full informatiu municipal L’Ajuntament informa i al
web municipal, així com una referència d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a fi que en el termini de vint dies hàbils, a
comptar des de l’endemà hàbil de la darrera inserció de l’Edicte al BOPB, al tauler d’anuncis i al
DOGC, les persones interessades puguin examinar
l’expedient al Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (plaça d’en
Joan Manent, s/n) i fer-hi les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin oportuns.
Aquestes bases s’entendran aprovades de manera
definitiva si no es presenta cap al·legació, reclamació i/o suggeriment en aquest període.

L’OIAC torna a
l’horari habitual
El 12 de setemb re, l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania tornarà a
l’horari habitual: de dilluns a dijous, de

La Colmena obre
la temporada teatral
amb bon humor
Avui, 8 de setembre, arrenca la temporada al Teatre La Colmena amb el
Club de La Colmena, un standup comedy
(monòlegs còmics) per passar una bona
estona, protagonitzat per actors i actrius
del grup de teatre de l’entitat. Hi haurà
funcions avui divendres i demà dissabte,
a les 21.00 h, i diumenge, a les 19.00 h.
Aquestes actuacions hi tornaran la setmana vinent. L’entrada general és de 6 €
(4 € per als Amics del Teatre). Més informació, al carrer de Francesc Viñas, 5
(tel. 93 385 26 82).

La Junta de Govern Local de data 25 de juliol de
2017 va donar compte de les bases específiques per
al concurs públic d’aquesta convocatòria:

9.00 a 17.30 h, i divendres de 9.00 a 14.30
h. Es recomana demanar cita prèvia.

D’esquerra a dreta: M. Dolores Andrades, Francisca Luna, M. Teresa Franco i César López

En la sessió del Ple del 24 de juliol, tres regidores i un regidor van entrar a formar part del consistori. D’una banda, com a membre del grup municipal del PSC,
María Dolores Andrades Tineo, de 46 anys, veïna de Can Franquesa i de professió
pastissera, va ocupar l’escó que tenia fins ara Remedios Aragón Aragón, que va
deixar l’Ajuntament per jubilació. Pel que fa al grup de SOM Gramenet, van prendre possessió dels seus càrrecs com a noves regidores Francisca Luna Gato, de 56
anys, veïna del Llatí i educadora social de professió, i Maria Teresa Franco Presas,
de 71 anys, veïna del Riu Sud i jubilada, i com a nou regidor César López del Pozo,
de 46 anys, veí del barri del Fondo i educador social de professió. Els nous representants substitueixen Joan Pastor Pérez, Oriol Corral Dinà i Jesús Sánchez Téllez,
que van deixar els seus càrrecs al juny per afavorir-hi l’entrada d’altres persones
que formaven part de la llista de SOM a les darreres eleccions municipals.

RENÚNCIES AL GRUP DE SOM

El Ple va ser informat de les renúncies
com a regidor i regidores d’Aitor Blanc
Aranjuelo, Patricia Lafuente Rodríguez i Alba Calvo Lallave, tots tres
membres del grup municipal de SOM
Gramenet.

farmàcies
Divendres 8
Dissabte 9
Diumenge 10
Dilluns 11
Dimarts12
Dimecres 13
Dijous 14

Mn. Camil Rossell, 67-69
Dr. Ferran, 11
Irlanda, 53
Rellotge, 56
Aragó, 29
Milà i Fontanals, 27
Av. de Francesc Macià, 29

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rbla.
de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí
Escalas, 7; Sant Carles, 42, i ptge. d’en Caralt, 22.

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Adreça: plaça de la Vila, 1 Tel. Ajuntament (Servei de
Comunicació): 93 462 40 13 Web: www.gramenet.cat
A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL B38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)
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la ciutat
15.174 alumnes d’educació infantil, primària
i secundària comencen el curs escolar dimarts
Dimarts, 12 de setembre, començarà oficialment el curs 2017-2018. En total,
15.174 alumnes, des de P3 fins a 4t d’ESO, tornaran a les aules. D’aquesta xifra
global, 3.302 escolars pertanyen a l’etapa educativa infantil (de 3 a 6 anys). N’hi
ha 7.316 a primària (de 6 a 12 anys) i
4.556 a secundària (de 12 a 16 anys).
Aquestes xifres s’incrementaran amb
l’alumnat de l’educació postobligatòria
(cicles formatius i batxillerat), les dades
de la qual s’estan acabant de perfilar. Sí
es coneix el nombre de nens i nenes
matriculats a les escoles bressol municipals: 615. En aquest àmbit, l’aula
multisensorial, que es posarà en marxa
en una de les classes de nadons de
l’EBM Les Oliveres, és una experiència
innovadora. L’aula està pensada com
un lloc terapèutic per a l’alumnat amb
necessitats educatives especials. És una
iniciativa sobre espais d’estimulació
multisensorial de la Diputació; l’Ajuntament s’hi va adherir el curs passat.

LLIBRES DE TEXT

Com no podia ser d’una altra manera, es
manté el compromís de garantir una escola pública de qualitat amb serveis a
l’abast de totes les famílies. En aquest
sentit, la inversió municipal en els programes de reutilització de llibres de text
(infantil i primària) i ordinadors (1r

d’ESO) és de 939.385 €. Cal destacar
l’adquisició d’equips per a infants amb
greus deficiències auditives a l’Escola
Salvat Papasseit i a l’Institut Numància.

BEQUES DE MENJADOR

Més de 4.200 infants en situació de vulnerabilitat accediran a les ajudes atorgades per l’Ajuntament, que hi destina
2.900.000 €. La part més important
d’aquesta inversió correspon a les beques de menjador. El curs passat van
haver-hi 3.249 infants becats i l’aportació municipal va ser de 1.772.866,80 €.

Hi ha també unes ajudes per facilitar la
participació d’infants i joves (de 3 a 18
anys) en les activitats socioeducatives
extraescolars o esportives. Hi opten les
famílies que tenen dificultats per assumir
el cost d’aquestes activitats que s’imparteixen en horari no lectiu. En total, 350
nens i nenes se’n beneficiaran (l’aportació municipal s’acosta als 40.000 €).
Cal remarcar finalment dues iniciatives
més. D’una banda, el Projecte Xela, un
espai on els infants amb diversitat funcional gaudeixen d’activitats d’oci i
lleure en horari extraescolar (30 infants
beneficiaris, 80.000 € d’aportació municipal). De l’altra, els quatre centres
oberts que fan una tasca d’intervenció
socioeducativa amb nens i adolescents
que es troben en situació de risc.

L’Ajuntament destina
2.900.000 € a beques i
ajuts escolars, i se’n
benificien més de 4.200
alumnes que pertanyen a OBRES DE MANTENIMENT
famílies vulnerables
Com cada estiu, s’han dut a terme
Els ajuts comencen a l’escola bressol. En
aquesta ocasió, de les beques d’escolarització de l’etapa primerenca, se’n beneficien 250 infants. El programa ofereix places becades fins al 90% del preu
de l’escolaritat i beques del 100% del
cost del menjador per a infants de 0 a 3
anys en situació de vulnerabilitat. L’aportació municipal supera el mig milió
d’euros.

obres de reforma i manteniment als
centres educatius. La inversió global ha
estat d’uns 300.000 €. Les més destacades són les obres fetes a les escoles Miguel de Unamuno, Les Palmeres, Fray
Luis de León i Jaume Salvatella.
Aquest any, el Programa d’activitats educatives complementaries al currículum,
que posa recursos educatius a l’abast
d’escoles i instituts, arriba a la 37a edició.

Substitució d’arbrat
a l’avinguda de
Santa Coloma
Ha començat la substitució dels
pollancres de
l’avinguda de
Santa Coloma
propers al carrer de Jacint
Verdaguer. Durant l’estiu, les
fortes calors
han accelerat
l’envelliment i
el mal estat fitosanitari d’aquests arbres,
de fusta molt
estellosa i tova,
amb tendència a fer cavitats i tumoracions que faciliten l’atac per fongs.
Aquest fet en debilita l’estructura i fa
perillar-ne l’estabilitat. Degut a la pluja
i el vent, el passat 31 d’agost va caure
un exemplar prop de la plaça de Pau
Casals sense que aquest arbre hagués
presentat signes de malaltia, ja que la
podridura era interna i a la base del
tronc. Un cop eliminats els exemplars
no aptes per a arbrat viari segur, es taparan els escocells i seran substituïts a
l’hivern per altres arbres joves i d’espècies diferents a l’actual. També s’estudiarà una nova distribució de l’espai de
plantació que minimitzi les molèsties
per proximitat als edificis.

breus
Concurso nacional de tallas grandes de moda
Cristina Martín, vecina del barrio de Santa Rosa, ha sido seleccionada entre mil participantes, como una de las 16 finalistas en
el concurso nacional Miss Plus Size de tallas grandes. La primera cita de este certamen de moda fue el 3 de septiembre,
fecha en la que la colomense desfiló como acto previo de la gran
final del 1 de octubre en el Teatro Aquarela de Barcelona.

Renovació d’elements esportius als parcs

LES IMATGES DE LA FESTA

Santa Coloma acomiada una altra Festa
Major multitudinària, caracteritzada
pel bon ambient i l’absència d’incidents.
La ciutadania ha estat la gran protagonista d’un cap de setmana amb molta
gatzara i alegria, malgrat les mesures
de seguretat prèviament anunciades. El
Corretapes, els focs, les actuacions de
Chenoa, Loquillo i Els Amics de les Arts,
o les activitats infantils i les de caire tradicional van omplir de gom a gom els
espais on se celebraven.

La setmana passada es va dur a terme la renovació i la posada a
punt d’elements esportius als parcs de la ciutat. S’han instal·lat
porteries noves i cistelles de bàsquet al parc dels Pins i al jardí
de Can Peixauet i s’han posat peces noves de diferents elements
al parc de la Mediterrània, al jardí de la Farigola i a les pistes del
carrer de Milton. Al parc d’Europa, en resposta a una petició per
part dels usuaris, s’hi ha instal·lat una nova taula de tennis de
taula al costat de les zones de jocs infantils.

Xerrades sobre els ajuts a l’autoocupació
Grameimpuls farà tres xerrades sobre els ajuts a l’autoocupació
els dies 13 (de 17.30 a 19.30 h), 27 (de 10.30 a 12.30 h) i 19 de
setembre (de 14.00 a 16.00 h) al Centre d’Empreses Can Peixauet per informar sobre les subvencions que concedeix l’Ajuntament amb el suport econòmic de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Per assistir-hi, cal fer una inscripció prèvia a l’avinguda de la Generalitat, 99-101, trucar al 93 466 52 24 o enviar
un correu electrònic a formacue@grameimpuls.cat.
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agenda
Musicaula
Musicaula tiene abierto el periodo de
inscripción en los cursos de iniciación a
la música a partir de 3 años, piano, batería, canto, canto coral, guitarra (clásica,
acústica, eléctrica y flamenca), bajo eléctrico, órgano electrónico, flauta (dulce y
travesera), violín, violonchelo, saxofón,
clarinete, lenguaje musical, armonía clásica y moderna, etc. Se imparte música
clásica, moderna, flamenco y jazz.
Información: c. Mn. Camil Rossell, 70 (tel.93 386
12 95) de lunes a viernes de 17,30 a 20,30 h

Cursos de català
Per parlar el català amb fluïdesa i seguretat, per escriure’l correctament, per
presentar-se a oposicions, per ajudar els
fills amb els deures, per poder escriure
en català al Whatsapp, per tot això i
més, el CNL L’Heura ofereix tots els nivells de llengua amb cursos presencials
o a distància. Certificats oficials. Per a
més informació cal trucar al 93 468 40
48 o anar directament a la rambla de
Santa Sebastià, 98-100, 5a planta.

Viatge a Lió
Del 12 al 15 d’octubre, l’Associació
d’Amics del Museu Torre Balldovina
farà un viatge a Lió. Distingida com a
Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO, Lió està situada a la vall del
Roine, als peus dels Alps. Capital mundial de la seda i referent gastronòmic
imprescindible, aquesta ciutat té un
colorit de postal. El preu és de 480 €
per als socis i 495 € per als no socis.
Inscripcions: amics.museutorreballdovina@gmail.com / 628 68 45 41.

Prop de noranta entitats colomenques
celebraran la Diada a la plaça de la Vila
Partits polítics, sindicats i entitats colomenques de tota mena fins arribar a
una xifra que raneja la norantena, han
confirmat la seva participació en l’ofrena
floral a la senyera que tindrà lloc dilluns,
11 de setembre (11.00), a la plaça de la
Vila. Aquest és l’acte central de la Diada
Nacional de Catalunya a la nostra ciutat.
L’ofrena estarà presidida per l’alcaldessa,
acompanyada pels membres del consistori i una àmplia representació del moviment associatiu local.
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Cursos en Riu Sud
En el mes de octubre comenzarán unos
talleres de guitarra, swing y baile en
línea, organizados por la Asociación de
Vecinos y Vecinas del Riu Sud. Las inscripciones se pueden realizar el martes
12 de septiembre, de 18.30 a 20.30
horas, en el Centre Cívic del Riu (calle
de Lluís Companys, 9). Las personas interesadas pueden pasar por esa sede los
lunes de 18.30 a 20.30 h.
Información: en la dirección de correo electrónico
riusud@gmail.com

Exposicions

Després (12.00), hi haurà la tradicional
audició de sardanes, que organitzen el
Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana
del CEP, amenitzada per la cobla Ciutat
de Terrassa.
D’altra banda, el dia 10 (20.00), l’Auditori Can Roig i Torres acollirà el concert de
celebració de la Diada. Camerata Gramenet, amb la direcció de Bernat Bofarull,
oferirà un programa de música clàssica
amb autors que mostren la transició del barroc al classicisme. Aquesta agrupació
compta amb alumnes avançats de l’Escola Municipal de Música, exalumnes i
col·laboradors adequats per a cadascun dels projectes que posa en marxa. Diumenge, amb el títol genèric de La nissaga dels Bach, Camerata Gramenet interpretarà obres de J.S. Bach, J.C. Bach, W. F. Bach i C.PH.E. Bach.

Comencen les inscripcions per als
tallers dels centres cívics i casals
Del 12 al 29 de setembre és el termini d’inscripcions per als tallers programats
als centres cívics i als casals municipals. Les places són limitades, per la qual cosa es
respectarà l’ordre d’arribada. El pagament s’ha de fer mitjançant un ingrés bancari
amb l’imprès que facilita al centre (no s’acceptaran pagaments en efectiu). La inscripció serà efectiva un cop abonada la quota i cal adjuntar una còpia del rebut de
pagament. Els tallers començaran el 2 d’octubre. Més informació, als centres municipals esmentats i a www.gramenet.cat.

«Les belles arts a Santa Coloma» és el
títol d’una exposició fotogràfica que es
podrà visitar fins al 30 de setembre a la
Biblioteca Can Peixauet (avinguda de
la Generalitat, 98). L’organització n’és
a càrrec del Grup Foto-Friends. (Informació: 93 466 52 70.)
D’altra banda, del 14 de setembre al 20
d’octubre romandrà a la Biblioteca
Central (jardí de Can Sisteré, s/n) l’exposició de fotografies de Javier Corso
titulada «Essence du Benin». (Informació: 93 466 15 51.)

Nova coral
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs treballa en la formació d’una
coral, que serà oberta a totes les persones sense importar l’edat. Amb
aquest motiu, el Casal fa un taller gratuït els dimecres de 18.00 a 19.00 h.
Inscripcions: els dies 12, 13, 14 i 15 de setembre a la rambla de Sant Sebastià, 46

Esport i salut

‘Món-Tanca’

Sembrador d’estrelles Nit de papellones

L’Associació Esport i Salut inicia un
altre curs d'activitats esportives infantils, i necessita monitors titulats en
àrees com futbol sala, bàsquet, hip hop,
zumba, patinatge, karate, iniciacio esportiva, flamenc, etc. D’altra banda,
l’entitat enceta aquestes activitats físiques per a adults: gimnàstica de manteniment, GAC i tonificació (Poliesportiu
Nou, grups de matí i tarda, dos i tres
dies a la setmana); zumba (Poliesportiu
Nou, dilluns i dimecres de 18.00 a
19.00 h i dimarts i dijous de 15.15 a
16.15 h); tai-txi (Poliesportiu Nou, dimarts i dijous de 18.00 a 19.00 h), i
ioga (Centre Cívic de Can Mariner, dimarts i dijous de 9.00 a 10.30 i de 18 a
19.30 h). Més informació i inscripcions,
en ambdos casos, al carrer de Jacint
Verdaguer, 22-24 (telf. 93 386 76 08;
www.esportisalut.com).

Del 5 al 22 de setembre, es pot visitar
l’exposició «Món-Tanca», que explora
maneres de subvertir la separació i l’estigmatització amb accions creatives.

L’escriptor colomenc Rodolfo del Hoyo
publica un nou llibre infantil, El sembrador d’estrelles, la presentació del
qual tindrà lloc el dia 16 (18.00).

Lloc: jardí de Can Sisteré (davant de la Biblioteca
Central)
Autoria: Col·lectiu Enmedio

Lloc: escenari 3 de la Setmana del Llibre en Català, a l’avinguda de la Catedral de Barcelona
Informacio: http://rodolfodelhoyo.blogspot.com.es

Curs de formació

Ioga dinàmic

Les persones més grans de 30 anys que
portin a l’atur un any poden inscriure’s
en un curs subvencionat per obtenir el
certificat de professionalitat de gravació i tractament de dades.

Comencen unes classes de ioga dinàmic,
respiració i relaxació, que s’impartiran
els dimecres als centres cívics del Singuerlín (de 10.00 a 12.00 i de 16.00 a
18.00 h) i del Raval (de 18.30 a 20.30 h).

Lloc: carrer de Sant Ramon, 23
Informació: 93 447 22 88 / lgutierrez@drecera.org
Organització: TAU

Informació: 662 258 001 i 626 194 860
Llocs: av. de Catalunya, 41 i c. Monturiol, 20
Organització: Associació Ioga Saucha

Arrenca la temporada de tardor del
Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli. La primera activitat, dirigida
per l’expert Albert Lleal i els biòlegs de
l’associació Bosc de Llum, està pensada
per conèixer les papallones nocturnes
que viuen a prop. El 16 de setembre
(20.30), les famílies que hi participin
exploraran el parc de Can Zam per trobar-hi animals nocturns i atraure les
papallones i altres insectes. Es recomana portar-hi calçat còmode, llanterna i sopar. Les places són limitades.
Cal fer una inscripció prèvia trucant al
618 007 230 de 9.00 a 14.00 h.
D’altra banda, Ecometròpoli ha obert el
termini d’inscripcions per participar en
una activitat d’observació d’aus, que
tindrà lloc el diumenge 17 de setembre
(9.30).

