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Cambios de circulación en el centro de
la ciudad por el traslado del Mercado

L’opinió dels
grups municipals

Reformar el Mercado Sagarra implica el traslado de
los paradistas a una instalación provisional, que se
situará en el paseo de Llorenç Serra. Estos cambios
afectan ligeramente a la circulación en el centro de la
ciudad.

Els representants dels grups
polítics municipals opinen
sobre diversos temes relacionats amb l’actualitat de
Santa Coloma de Gramenet.
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La próxima reforma del Mercado Sagarra
obliga a trasladarlo a una carpa provisional
A finales de enero comenzarán las obras del
mercado provisional en el paseo de Llorenç Serra

El traslado ha sido acordado con paradistas,
vecindario y asociaciones de comerciantes

El pasado martes, la alcaldesa Núria Parlon presentó
el proyecto de remodelación del Mercado Municipal Sagarra y la próxima instalación de otro provisional —una
gran carpa— en el paseo de Llorenç Serra (entre la calle
de Sant Joaquim y la avenida de Santa Coloma), adonde se trasladarán los puestos de venta mientras duren
las obras de reforma del antiguo edificio, unos 18 meses. La instalación de la carpa en una de las vías más importantes de la ciudad obligará a realizar algunas modificaciones en el tráfico y en el recorrido de las líneas de
autobús, así como en los espacios de aparcamiento del
entorno. Al margen de estas alteraciones, la reforma del
Mercado es una buena noticia para la ciudad y una inversión que ya estaba contemplada en el Plan de Acción
Municipal (PAM) de este mandato.
El traslado del Mercado a un edificio provisional en el paseo de Llorenç Serra, mientras dure su transformación,
fue consensuado por el Ayuntamiento con el vecindario,
los paradistas y las asociaciones de comerciantes. Ha sido un proceso largo, que tendrá como consecuencia la
reforma integral de un equipamiento que forma parte
del patrimonio histórico local para adaptarlo a las nuevas necesidades de los consumidores, en un espacio de
mayor confort y equipado con moderna tecnología.

Santa
Coloma,
amb els bons
mercats
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet

La remodelación del Mercado Sagarra forma parte del
PAM 2012-2015, en el ámbito de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento para generar trabajo e incentivar la economía en la ciudad. La reforma integral
de este equipamiento se encuadra en las acciones destinadas a la dinamización y mejora del barrio del Centre. En los últimos años se ha realizado la peatonalización de la mayor parte de las calles que rodean el
Mercado para mejorar la movilidad, la accesibilidad y
el comercio de la zona. Cuando finalicen las obras del
equipamiento, se llevará a cabo una nueva intervención para la mejora urbanística del entorno.
La alcaldesa ha destacado que el objetivo es “favorecer el
impulso económico y social de la zona, contribuir a fomentar nueva ocupación y facilitar las compras a los vecinos y vecinas a partir de un Mercado de nueva generación, que responda tanto a las necesidades actuales de
los paradistas como a las de los consumidores”.

Imagen virtual del Mercado Sagarra

La reforma del Mercado y de la puesta en marcha del
mercado provisional supone una inversión total de
5.489.261,29 €, que será financiada por los concesionarios de las paradas, la Diputació, el Àrea Metropolitana, la Generalitat (Llei de barris) y el Ayuntamiento.

L’estimat vell Mercat Sagarra (inaugurat el 27 de juliol de 1934) serà remodelat durant els propers mesos per tornar a
lluir amb l’esplendorositat senzilla, molt pròpia de Santa Coloma. La seva adaptació a les necessitats actuals, tant del
veïnat com dels concessionaris, serà important per oferir un millor servei a tothom. També contribuirà a la dinamització de l’economia local amb 24 parades amb producte fresc, de qualitat i a bon preu, ubicades en un espai de proximitat, modern i tradicional alhora, perquè conservarà la façana principal catalogada com a bé patrimonial de la ciutat. Però el vell Mercat també pot ser el símbol d’una forma d’entendre la vida i el devenir quotidià de la nostra ciutat,
on ara més que mai es fa necessària la recuperació d’un espai temps compartit. Una àgora d’intercanvi, de trobada i
de diàleg, regida per un temps ben guanyat i mai perdut. El temps de la plaza de les nostres àvies, un temps passat que
ens recorda que, per molt maldades que vinguin, som un poble valent disposat a la recuperació de les seves essències
com a bandera per tirar endavant. Avui més que mai la inversió pública ha d’estar al servei de les persones i ha de fer
possible el seu benestar i l’enfortiment de determinats valors. Al Mercat Sagarra no trobarem productes amb data de
caducitat programada ni multituds a la recerca de la darrera novetat tecnològica que ens farà la vida més fàcil. Al
Mercat Sagarra ens trobarem amb l’economia bàsica i productiva, amb una part de la Santa Coloma dels bons costums, els que hem de conservar, valorar i mantenir vius entre tots. Sigui, doncs, benvingut el Mercat Sagarra. De nou.
www.gramenet.cat
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grups municipals
Lluita contra la crisi
Esteve Serrano Ortín
Portaveu del Grup Municipal
Socialista

El conjunt de la ciutadania colomenca
ha tornat a estar a l’alçada de les circumstàncies amb la campanya solidària de recollida d’aliments i joguines
desenvolupada aquest Nadal per diferents entitats i associacions de Santa Coloma de Gramenet. El govern municipal
vol agrair a tots i a totes els que han aportat les 2.100 joguines i els 3.600 packs de
productes d’alimentació que han anat a
les famílies amb risc d’exclusió social,
mitjançant el Programa d’aliments solidaris del consistori.

2013, any de lluita
La prioritat del govern presidit per l’alcaldessa, Núria Parlon, és, sens dubte, la
lluita contra la crisi i la creació d’ocupació. Això ha quedat ben palès al pressupost municipal del 2013. Hem
consignat1,3 milions d’euros per ajudar
les famílies, especialment dedicats a fer
front a desnonaments, pagament de subministraments i necessitats alimentàries;
2,1 milions per a escoles bressol, perquè
les famílies no hagin de patir l’incompliment de la Generalitat; 100.000 hores
més de Servei d’Atenció Domiciliària, i
800.000 euros per a la creació d’un pla
d’ocupació.
Aquestes són algunes de les dades més
importants que reflecteixen la nostra
acció política, un compromís amb els
més necessitats, una política de fets i no
de paraules buides.

El 2013 seguirem avançant
Carles Combarros
Portaveu del Grup Municipal
de CiU

Santa Coloma ha demostrat un cop més
que és una ciutat solidaria amb aquelles
persones amb menys recursos. Gràcies a
tots i a totes per fer de la campanya
“Aquest Nadal, obre el teu cor” un gran
èxit amb la recollida de 2.100 joguines que
han arribat a 651 nens i nenes de la nostra
ciutat. Aquest ha estat un exemple més de
l’esperit compromès i de superació que
ens permetrà fer front plegats a un any ple
de reptes i projectes per a la nostra ciutat.
Tot i les limitacions de recursos, el com-

promís ferm de CiU continuarà essent la
lluita contra els efectes de l’atur, per la reactivació econòmica i l’atenció a les persones més castigades per la crisi.
És per això que el 2013 invertirem més esforços que mai en la lluita contra l’atur: engegarem importants projectes com la promesa reforma del Mercat Sagarra i
l’adequació comercial de l’entorn, amb recursos propis i amb la col·laboració d’altres
administracions com el Govern de la Generalitat; mantindrem l’aposta per l’educació
amb el Programa de reutilització de llibres
de text i la construcció d’una nova llar d’infants pública al Fondo, i incrementarem el
nostre suport a les famílies i a les persones
que es troben en dificultats per culpa de la
crisi. Treballant plegats tots aquells que ens
estimem la ciutat, ens en sortirem.

12 días de 2013 bajo el reinado de Núria en el país de las maravillas
Juan Montero
President del Grup Municipal
de Plataforma per Catalunya

Día 1 de enero chillidos, insultos y amenazas de ecuatorianos (ignoro si con pasaporte español) en estado de embriaguez
contra sus vecinos -de etnia española-.
-Día 6 grupo trifulca de colombianos, la
calle amanece llena de sangre.
-Día 7 dos puñaladas en el cuello a un
comerciante de El Fondo.
-Día 8 los vecinos nos alertan de un intento de violación a la salida del metro.
-Día 10 detienen a dos ciudadanos de
Sta. Coloma -étnicamente no españolespor distribuir billetes falsos.

-Día 12 otro ciudadano -Pakistaní- de
Sta. Coloma, detenido por introducir heroína en España.
No te preocupes quedan 353 días “keep
Calm & Speech Catalan” que pase lo que
pase a tu alrededor nada importa, nada
es real, ya vendrá el mediador intercultural mandado por la sweet Núria y te lo
explicará “muy bien”. Pero si sigues
“equivocado” te tocará jugar al corro de
la patata, cogito de la manita con tu
nuevo vecino y tus problemas de ratas,
suciedad, inseguridad e insalubridad se
resolverán en un abrir y cerrar de ojos,
al estilo progre-chupiguais “Todos
somos iguales y nos tenemos que adaptar” (sin ironía)¿Te preguntas qué pasa a
tu alrededor? ¿Por qué tus bienes ya no
valen nada? ¿Quién quiere trasladarse a
tu ciudad? Keep Calm & Vote for the
sweet candy, Núria!

Siscu Sánchez Traveria
Portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA

Comença el 2013 que alguns volen que
sigui de més retallades però de cap signe
de reactivació econòmica. En el context
més difícil, des del govern municipal, lluitem per seguir transformant la ciutat,
mantenir els serveis bàsics i garantir la
cohesió social. Un exemple de transformació és la reforma del Mercat Sagarra
que començarà en les properes setmanes
i, especialment, el seu entorn que ha de
comptar amb un espai de participació per
tal que la ciutadania pugui fer aportacions al projecte amb l’objectiu d’enriquir-

lo. També seguim treballant de valent
contra els desnonaments, una lluita que a
Santa Coloma compta amb la bona feina
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, de Càritas i de persones que, a títol
individual, lluiten contra aquesta plaga.
Gràcies a la feina d’aquestes persones,
d’aquestes entitats i de l’Ajuntament hem
evitat alguns d’aquests desnonaments i
hem aconseguit donar alternatives a altres famílies en situació límit, però l’actitud d’alguns bancs és miserable.
ICV-EUiA no vol una societat en què els
bancs, que són rescatats per la seva
mala gestió, acaben fent fora de casa
seva a la gent; és l’hora de fer passos
més agressius contra les entitats financeres, tant des de l’Ajuntament com des
de les organitzacions, per tallar de
soca-rel aquest drama quotidià.

El mismo PAM de siempre
Mª. Carmen Sáez Belver
Portaveu del Grup Municipal
Popular

El Plan de Acción Municipal 2011-2015
(PAM) aprobado por el gobierno socialista,
además de llegar con un año y medio de retraso, no aporta las soluciones necesarias a
los problemas reales de Santa Coloma como
son la falta de centros de día y de residencias públicas para la tercera edad, la inseguridad, los problemas de convivencia, la falta
de limpieza, el deterioro de nuestras calles y
de las zonas comerciales, la insuficiencia de
los servicios sociales, etc. Si analizan ustedes las propuestas contenidas en el PAM,

podrán comprobar que muchas de las actuaciones que promete llevar a cabo el gobierno socialista son las mismas que ya estaban incluidas en el PAM de 2007 e incluso
algunas en el PAM de 2003, como por ejemplo la remodelación del Mercado Sagarra,
la apertura de una biblioteca en el Fondo, la
construcción de las pistas de atletismo de
Can Zam, o la construcción de las nuevas
dependencias de la Policía Local, la redacción de una ordenanza de civismo o la elaboración de un plan estratégico de ciudad,
se trata por lo tanto de un conjunto de medidas repetitivas y genéricas que suponen incumplimientos electorales realizados por el
gobierno socialista, el cual en este mandato
de 2011-2015, a base de publicidad y propaganda, tiene la osadía de venderles a los colomenses el mismo PAM de siempre que
luego no cumple.

La gent per davant dels polítics professionals!
Guida Martín Tordera
Portaveu del Grup Municipal
Gent de Gramenet

Són temps difícils, però difícils per als
de sempre. Això ho mostra la diferència
entre rics i pobres cada cop major. L’avarícia d’uns pocs ens porta a haver de suportar situacions extremes, on nosaltres
o els nostres veïns no arribem a cobrir
les necessitats bàsiques per a una vida
digna. En aquest context, els polítics
professionals, els de carrera i sou no
estan a l’alçada. Han estat educats per
ser simples gestors d’una gran empresa,
obviant les implicacions ideològiques
dels seus actes i la possibilitat de treba-

llar per direccions alternatives a les imposades. És així, l’experiència ens diu
que amb la incapacitat dels “representants” ha estat la gent qui ha donat resposta a problemes estructurals. Han
estat els veïns i la solidaritat qui ha aturat desnonaments, per exemple.
En molts àmbits, cal organitzar-se. I
Gent de Gramenet no té cap altre pretensió que ser una eina en aquesta direcció. El proper 2 de febrer farem la
10a assemblea, això vol dir que si vols
fer alguna cosa per la ciutat i creus que
Gent és una eina vàlida, pots venir a dirhi la teva, a ser part activa, proposar i
criticar, per millorar. Entre tots i totes,
omplirem l’assemblea! Per a més informació us deixem la nova pàgina web,
www.gentdegramenet.cat. Tenim molta
feina a fer!
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la ciutat
Canvis en el sentit del trànsit
en direcció al centre de la ciutat
El mercat provisional estarà situat al passeig d’en Llorenç Serra i, a banda i banda, hi
haurà un carril per a la circulació de vehicles i per a l’accés als aparcaments particulars
dels habitatges del tram. Com que s’eliminaran temporalment els carrils centrals de la
via, la col·locació de la carpa hi implicarà algunes afectacions al trànsit. En el sentit riu,
el passeig tindrà un carril de circulació. La circulació d’autobusos i les parades actuals
no s’hi veuran afectades. Es tallarà la circulació en sentit centre de la ciutat i es desviarà
el trànsit pel passeig de la Salzereda, c. Pompeu Fabra, c. St. Carles i av. de la Generalitat. Aquest tall afectarà les línies d’autobusos diürnes B19 i 42, que es desviaran
pel pg. de la Salzereda fins al c. Mn. Jacint Verdaguer, on recuperaran el seu recorregut
habitual per l’av. de Santa Coloma. La línia nocturna N9, en entrar pel pont de Santa Coloma, es desviarà pel pg. de la Salzereda fins a les avingudes de la Pallaresa i de
Francesc Macià i recuperarà el seu recorregut habitual al pg. d’en Llorenç Serra.

L’alcaldessa i els tinents d’alcalde Esteve Serrano i Jordi Mas, en la presentació del projecte del nou Mercat

La carpa-mercado estará ubicada en
el centro del paseo de Llorenç Serra
El mercado provisional (carpa) estará situado en el centro del paseo de Llorenç
Serra, entre la calle de Sant Joaquim y la
avenida de Santa Coloma, y funcionará
mientras dura la obra de reforma del edificio del Mercado Sagarra. El inicio de la
construcción de la carpa está previsto para finales de enero; la obra durará 4 o 5
meses. Los paradistas se trasladarán a este lugar para continuar su actividad entre
finales de abril y principios de mayo.
La carpa tendrá una superficie total
construida de 782,24 m2 en un espacio
global de actuación de 2.525,89 m2.
Además, se incluye una zona de aparcamiento para carga y descarga y una zona azul que funcionará durante el horario del mercado. El edificio provisional

está pensado como un espacio muy funcional y práctico, y, a pesar de su carácter temporal, el objetivo es minimizar el
impacto en su emplazamiento. El mercado provisional tendrá una sola planta
con dos zonas: la pública, donde se situarán las 24 paradas, los servicios higiénicos y unos pequeños vestuarios, y
la de apoyo, donde estarán las cámaras
frigoríficas, las instalaciones y los espacios de trabajo interno. Sobre la zona de
apoyo habrá un altillo que servirá para
la maquinaria de cámaras frigoríficas y
climatización. En el área de apoyo, en el
exterior, estarán la zona de carga y descarga, las cámaras frigoríficas, la zona
de limpieza y el espacio destinado a los
contenedores de desechos, que serán
vaciados diariamente.

Salzereda: desapareix l’aparcament en
bateria i se’n prohibeix a les furgonetes
L’aparcament actual en bateria del
passeig de la Salzereda dificulta la circulació en doble sentit. Si hi sumem
l’augment de trànsit que tindrà
aquesta via a partir de la instal·lació
del mercat provisional al passeig d’en
Llorenç Serra i la circulació de les línies d’autobús, tot plegat obliga a
prendre mesures excepcionals.
En primer lloc, es retira tota la línia
d’estacionament del costat del riu, actualment en bateria i cordó, que passarà a ser de cordó o línia. Això
redueix les places un 30% (de les 180
actuals a unes 125, aproximadament).
Els treballs de modificació del sistema
d’estacionament s’iniciaran el dilluns
21 de gener. Aquesta modificació, que
resulta complexa, estarà enllestida en
quatre dies.

breus
Aula de salut per a pares i mares
“Educar amb intel·ligència emocional: l’art de posar límits”. Aquest
és el tema del programa “Aula de salut per a pares i mares”, que tindrà lloc els dies 30 de gener i 6 i 13 de febrer (18.00) al Centre Cívic
del Riu. Per limitacions d’aforament, cal fer la inscripció prèvia al
tel. 93 462 40 00, ext. 3074 / 3054 i a salutpublica@gramenet.cat.

Sortida cultural: Cervantes, a Barcelona
El dia 27, l’Associació d’Amics del Museu farà un itinerari pel barri
Gòtic de Barcelona per visitar alguns dels escenaris on s’ambienta
el Quixot i en llegiran alguns fragments. Més informació, a la plaça
de Pau Casals, s/n; al tel. 93 385 71 42, i a www.gramenet.cat.

Formación y ayuda social en Can Franquesa
La Asociación de Vecinos de Can Franquesa ha aprobado un plan de
formación para el empleo y de ayuda social. Se ofrecen cursos de informática; clases de repaso para niños; cocina y repostería caseras;
costura, ganchillo y bordados; mantenimiento del motor de motos, y
salidas culturales. Hay un banco de alimentos (recogida: martes y
miércoles de 17.30 a 20.00), ropa (de lunes a viernes de 18.00 a
20.00) y muebles. Información: c. Còrdova, 45( tel. 686 69 48 21).

Partido de fútbol solidario
El día 20 (16.00) habrá un partido de fútbol solidario entre veteranos de la UDA Gramenet y de la ya desaparecida UE Badaloní en el
Camp Municipal Can Zam 2. La entrada costará 5 €. La recaudación
se destinará al Institut Català d’Oncologia del Hospital Germans
Trias i Pujol para programas de investigación contra el cáncer.

Venda d’entrades per a l’Esbart Maragall

En segon lloc, la reducció de 55 places
d’aparcament quedarà compensada
amb la creació d’altres davant del mercat provisional i dels Jutjats (32), que
seran zona blava en l’horari d’obertura
d’aquests equipaments (bàsicament els
matins). A més, es prohibirà l’aparcament de furgonetes, que actualment
ocupen uns 30 o 40 espais, al passeig
de la Salzereda. Aquest tipus de vehicles podrà aparcar a la zona provisional de la pista d’atletisme (Can Zam).

El 27 de gener (19.00) se celebrarà el concert d’hivern al Teatre
Sagarra. Hi actuarà l’Esbart Maragall. La venda anticipada d’entrades (7 euros) serà a la seu del Centre Excursionista Puigcastellar (carrer de Sant Josep, 20) a partir de dilluns.

Finalment, el nou disseny de l’aparcament de la Salzereda serà definitiu per
millorar la seguretat d’aquesta via, un
dels punts negres de la ciutat precisament a causa del sistema d’estacionament en bateria, que genera moltes incidències. S’hi col·locaran cartells
informatius per indicar els desviaments.

Taller de danses tradicionals

Curs de poesia
ACOLITE i el Grup de Cultura del CEP fan un curs de poesia amb la
filòloga Margarida Codina com a conductora. El curs, que començarà el 31 de gener, s’impartirà els dijous de 19.30 a 20.30. La inscripció s’ha de formalitzar abans del 30 de gener al carrer de Sant
Josep, 20, els dies feiners de 19.00 a 21.00 h. El preu és de 15 € per
als socis de les entitats organitzadores i de 20 € per als no socis.
Diumenge, dia 20 (18.00), Triballcoloma farà un nou taller de
danses tradicionals amb el grup Cul de Sac al Centre de Tradicionsls Populars Catalanes Joan Pairó (c. Mas Fonollar, s/n).

Exposició de fotos de Joan Guerrero al CEP
El 24 de gener (20.00) tindrà lloc la inauguració de l’exposició
de fotografies de Joan Guerrero a la seu del Centre Excursionista Puigcastellar (CEP), al carrer de Sant Josep, 20.
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agenda
Riera Alta
La Asociación de Mujeres por la Igualdad de Riera Alta (AMIRA) ofrece talleres de chi kung, yoga, sevillanas,
costura, manualidades y pintura. Por
otra parte, esta misma entidad organiza una excursión a Roses (Alt Empordà) los días 2 y 3 de febrero. El
precio es de 80 euros por persona. El
autocar partirá desde la estación de
metro del Fondo (9.00 h).
Información: pasaje de la Pedrera, 8-10 (teléfonos
608 10 77 61 i 671 35 09 83)

Cine: ‘Up’
El día 19 (21.30) empieza el nuevo
ciclo de cine de autor, social y de derechos humanos, que organiza el Cine
Club Imatges. Se proyectará la película
Up, de Disney Pixar. Un viudo vendedor de globos de 78 años consigue llevar a cabo el sueño de su vida:
enganchar miles de globos a su casa y
salir volando rumbo a América del Sur.
Up es puro cine, una película llena de
sentimientos y emociones para toda la
familia que ha sido reconocida con
multitud de premios.

El Museu fa diverses activitats de
divulgació de la civilització ibera
Arran de l’exposició “I+D. Ibers +
Desenvolupament”, el Museu Torre
Balldovina ha programat diverses activitats de divulgació per a aquest mes de
gener. Així, el diumenge 20 de gener
(12.00), amb la participació del sommelier Paco Cordero, podeu descobrir
com els antics romans elaboraven el
mulsum, un vi dolç fermentat amb mel,
i també en descobrireu quin gust té,
perquè el podreu tastar. És una activitat gratuïta. Per participar-hi, no cal fer
reserva prèvia.
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Drets socials
A partir del dia 23, cada dimecres (de
19.00 a 21.00), les persones i entitats que
tinguin un problema o dubte sobre temàtica laboral, de lloguers i hipoteques, estrangeria, abusos bancaris, vulneració de
drets civils o prestacions socials, o bé que
vulguin saber com constituir una cooperativa o participar en les finances ètiques
rebran assessorament gratuït a càrrec de
la cooperativa jurídica Iacta.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera (carrer de Sant
Ramon, 51)

Fotos de maltrato

D’altra banda, el dia 24 (19.30) hi haurà
una visita guiada a la mostra en què descobrireu el món de la creació, de l’enginy i del desenvolupament tecnològic
dels ibers. Avui encara podem reconèixer les empremtes d’aquella civilització.
Finalment, el dia 26 de gener (18.00) s’impartirà un taller on tindreu l’oportunitat de practicar amb alguns invents ibèrics, com el molí de rotació, el torn de ceramista, l’alfabet ibèric o l’encunyació de moneda.

Hasta el 25 de enero se puede ver
una exposición fotográfica sobre el
tema de los malos tratos a la mujer,
organizada por la Asociación de Mujeres del Distrito III. Son fotografías
cedidas por Juan Carlos Campanario,
quien ofrecerá una conferencia sobre
la intencionalidad y objetivo de su
obra el día 21(18.00).
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa (calle de
Menorca, s/n)

L’Auditori s’omple de música coral
Katiuska, que ja va ser interpretada
l’any anterior amb un notable èxit de
públic. Els professors de l’Escola Municipal de Música, Mª Luz Martínez i
César Puente, dirigiran els seus alumnes ajudats pel Cor Jove i per membres de la Coral de la Passió
d’Esparraguera. Aquesta opereta, en
dos actes, entusiasmarà els amants de
la música coral i servirà de tast a totes
aquelles persones que s’apropin per
primera vegada al gènere. L’entrada
per a aquest concert és lliure.

Informació: al carrer del Rellotge, 21 i al telèfon
93 392 10 46

Cursos de informática Cursos

Baile de jubilados

Yoga terapéutico

La Asociación de Vecinos de Riera Alta
ofrece clases de informática (nivel
usuario) para todas las edades y con
varios horarios disponibles.

La Asociación Española contra el Cáncer ofrece unos cursos de pintura (óleo
y tela), Pilates y alfabetización para
personas que padezcan la enfermedad.

La Asociación de Jubilados y Pensionidsta del Barrio Llatí celebra un baile
cada viernes por la tarde (de 16.30 a
19.30 horas).

Inscripciones: Casal Municipal de la Riera Alta (pasaje de la Pedrera, 8-10)
Información: 632 61 19 35

Inscripciones: Centre Cívic del Riu (calle de Lluís
Companys, 9)
Información: 93 385 03 79

Lugar: Centre Cívic del Llatí (calle de
Nàpols, 41)
Información: 93 391 99 97

La Asociación Saucha imparte clases
de yoga terapéutico todos los miércoles en el Centre Cívic del Singuerlín
(de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 17.45)
y en el Centre Cívic del Raval (de
18.15 a 20.15).

Cursos en Singuerlín

Taller de pintura

Aula de la Gent Gran

La Asociación de Vecinos de Singuerlín,
abre la inscripción para aeróbic, danza
del vientre, bailes de salón, baile moderno para niños, sevillanas, Pilates, informática, inglés zumba y reflexoterapia.

La Asociación de Mujeres de Riu Nord
tiene abierta la inscripción para una
nueva actividad, un taller de pintura,
que se impartirá los lunes (de 17.00 a
19.00).

“La nova situació de la família a Catalunya ”. Aquest és el tema de l’Aula de la
Gent Gran del 23 de gener (17.30), que
anirà a càrrec de Magda Oranich (advocada i periodista).

Inscripciones: de lunes a viernes (de 17.00 a
20.00), en la avenida de Catalunya, 41
Información: 93 391 73 41

Lugar: Casal Municipal del Riu Nord (calle dels Safaretjos, 1-3)
Información: 93 386 36 49

Lloc: Museu Torre Balldovina
Organització: Aula d’Extensió Universitària del CEP
Entrada: per assistir-hi cal ser-ne soci (663 11 87 84)

L’Auditori dedica un cap de setmana a la música coral. El dia 25
(21.00), el Cor de Cambra del Palau,
dirigit per Josep Vila, oferirà el recital
“Tres colors mediterranis”: la primera
part està dedicada a la València del
segle XVI; la segona, a la Nova Cançó, i
la tercera a les herències d’al-Àndalus.
El preu de l’entrada és de 6 €.

Lugar: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré
(plaza de la Sagrada Família, s/n)

El dia 26 (21.00) i el dia 27 (19.00)
serà el torn de Departament de Cant
de l’Escola Municipal de Música, amb

Informàtica
El Centre Infantil i Juvenil Rellotge
XXI ha obert el termini d’inscrició en
un nou curs d’informàtica de nivell
mig. Les classes s’impartiran els dimarts i els dijous (de 19.00 a 21.00),
del 5 de febrer al 21 de març. El preu
del curs és de 30 euros.

Información: en la avenida de Catalunya, 41, en la
la calle de Monturiol, 20, y en el teléfono 626 19
48 60
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