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Jornada oberta i didàctica del projecte
‘Ciutats defensores dels drets humans’

Primera dècada de
l’Escola Bressol El Pins

Sis persones de diversos països, que s’han destacat internacionalment en la lluita per la defensa dels drets
humans, participaran el dia 8 en un acte al Teatre Sagarra, dins del projecte “Ciutats defensores dels drets
humans”. Onze municipis catalans en formen part.

L’Escola Bressol Els Pins acaba de fer 10 anys.
Aquest centre educatiu va ser el primer d’una
xarxa pública per la qual han passat ja un
total de 800 alumnes.
Pàg.3

Pàg.2

Santa Coloma, ciutat universitària
Més de 20 estudis superiors, màsters, graus
i postgraus es poden cursar a la nostra ciutat
Els darrers anys, Santa Coloma de Gramenet ha
fet un pas endavant situant-se en el mapa de les ciutats catalanes amb centres universitaris. Actualment, els colomencs i les colomenques poden cursar
una àmplia oferta de graus universitaris, màsters,
postgraus, doctorats i estudis superiors de formació
professional, sense sortir de la ciutat,
a partir de quatre centres destacats:
el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED), el Centre Emili Mira i
López-Parc de Salut Mar —tots tres
ubicats al Recinte Torribera— i la
Fundació Hospital de l’Esperit Sant.
Per donar a conèixer l’oferta d’estudis
del curs 2013-2014, així com la important tasca de coneixement, investigació científica i recerca que es porta a
terme a Santa Coloma de Gramenet,
especialment en els àmbits de l’alimentació i la salut, l’Ajuntament posa en
marxa un projecte anomenat “Santa Coloma,
ciutat universitària”.
L’acte de presentació d’aquesta nova iniciativa municipal tindrà lloc el dimarts 8 d’octubre (19.00) a
la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, i el

Pel camí de
la formació
i la innovació

L’oferta d’estudis inclou l’accés a la universitat
per a les persones majors de 25 i de 45 anys

presidiran l’alcaldessa, Núria Parlon, i representants
de les institucions que en formen part.
“Santa Coloma, ciutat universitària” engloba diferents iniciatives i propostes que es desenvoluparan
els propers mesos per fer arribar a la ciutadania totes
les oportunitats que ofereix la ciutat quant a formació, estudis, especialització i pràctiques
professionals. L’objectiu d’a-

MÉS DE 20 GRAUS I POSTGRAUS
L’any passat, més de 2.000 persones van cursar algun
dels més de 20 graus universitaris, màsters i postgraus
que s’imparteixen a Santa Coloma als quatre centres
mencionats. El Campus de l’Alimentació de la UB va
acollir unes 600 persones (alumnes, professors i investigadors) en un espai de 10.000 m2 amb aules, laboratoris docents i de recerca i una biblioteca especialitzada
en alimentació i salut. Pel que fa a l’educació a distància, unes 1.400 persones van cursar algun dels
cincs graus que ofereix la UNED.
D’altra banda, la Fundació Hospital de
l’Esperit Sant, un centre associat a la
UB, organitza activitats de formació
de pregrau i grau i formació sanitària
especialitzada (MIR), a més de cicles
de grau mitjà i superior (FPII).

quest projecte és que Santa Coloma de Gramenet esdevingui un referent estatal en estudis d’alimentació,
gastronomia i salut, amb la col·laboració d’associacions ciutadanes i dels teixits comercial i restaurador
colomenc.

Finalment, el Centre Dr. Emili Mira i
López-Parc de Salut Mar forma part
d’una xarxa pública de serveis sanitaris
de salut mental i sociosanitaris del Barcelonès Nord i el Baix Maresme dedicat a l’atenció especialitzada a les persones amb
malalties mentals i amb trastorns cognitius. També
s’hi imparteixen graus relacionats amb aquest àmbit de
la salut. Més informació, a www.gramenet.cat/ciutatuniversitaria.

Ciutat i universitat; Santa Coloma, ciutat universitària. Aquest és el binomi de la Santa Coloma del present i del
futur. Fa temps que es poden cursar estudis superiors i fer les pràctiques a la nostra ciutat. D’un temps ençà, noves
iniciatives com el Campus de l’Alimentació de la UB o els premis Ferran Adrià han enfortit aquest clúster de formació i innovació.
A banda de l’Hospital de l’Esperit Sant, l’oferta educativa es concentra al Recinte Torribera que, fruit de la col·laboració estreta entre la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, s’ha obert a la ciutat.
Aquesta obertura no només és informativa, en difondre la seva presència i activitats, també és urbanística, com
ho palesa l’obertura recentment d’un nou accés al Recinte des del barri del Singuerlín.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet

Com a alcaldessa, em sento molt orgullosa de dotar la nostra ciutat d’aquesta plataforma de coneixement. Segurament, en aquest camí de la formació i la innovació s’hi troba part de la sortida a la crisi econòmica actual.
www.gramenet.cat
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la ciutat
Nova oferta de la UNED
de Santa Coloma
La delegació de la Universitat Nacional de Educació a Distància (UNED),
amb seu al Recinte Torribera, té obert el
termini de matriculació fins al 16 d’octubre. Aquest curs, el centre colomenc de
la UNED oferirà com a principal novetat
el grau oficial de pedagogia i continuarà
amb els de psicologia, dret, treball social
i educació social, així com el curs d’accés per a majors de 25 i de 45 anys. Tot
plegat es completa amb els idiomes alemany, francès i anglès. Més informació,
a einfo@santa-coloma.uned.es i al carrer de Prat de la Riba, 171.

Camisetas contra la
violencia de género
El 24 de noviembre, con motivo del
Día Internacional contra la Violencia de
Género, la Coordinadora de Grups de
Dones organiza una caminata por Santa
Coloma. Las camisetas se pueden adquirir en la Coordinadora (c. Lluís Companys, 9) o en los grupos de mujeres.

Premio literario
Isabel Alonso
El 30 de octubre es la fecha límite
para la entrega de los originales correspondientes al Premio Literario de Relato Corto Isabel Alonso. El lugar de
recepción de los trabajos —se pueden
enviar también por correo postal— es la
sede de la Coordinadora de Grups de
Dones (calle de Lluís Companys, 9).

Laietans de Gramenet,
nova colla castellera
La setmana passada es va formar una
nova colla castellera, els Laietans de Gramenet, que neix amb l’esperit de potenciar la vessant social del fet casteller i retre homenatge als primers pobladors dels
quals hi ha referència, els laietans, el poble iber que habitava al turó del Puig Castellar. Les persones interessades a formar-ne part s’han d’adreçar al Centre
Cívic del Fondo (c. Wagner, 19) els dimarts i els divendres de 19.00 a 21.30 h.

Noves activitats per a
joves al CRJ Mas Fonollar
El CRJ Mas Fonollar obre la preinscripció per a diverses activitats per a
joves entre 16 i 35 anys: hip hop, grafit,
dj, rap, producció musical, anglès, francès, japonès, fotografia, dansa africana,
ioga, monòlegs i teatre còmic, caixó
flamenc, guitarra, baix, automaquillatge, customització de roba i altres activitats. Més informació, al carrer de
Sant Jeroni, 1-3 i al tel. 93 385 55 01de
dilluns a divendres de 16.30 a 21.00 h.

Defensors dels drets humans de
diversos països visiten Santa Coloma

Les ofertes s’han de presentar del 26 de setembre al 10
d’octubre de 2013, de dilluns a divendres de 9 a 13
hores, al Servei de Contractació (plaça de la Vila, 1).
Es pot consultar tota la documentació administrativa
al perfil del contractant del web municipal
(www.gramenet.cat). Per a consultes sobre el plec
administratiu, heu de contactar amb Lurdes
Fernàndez, lletrada del Servei de Contractació, al
telèfon 93 462 40 00 (ext., 3080) o a l’a/e
fernadezvl@gramenet.cat. Per a consultes tècniques,
heu de contactar amb Francisco Rodríguez,
coordinador dels Centres Cívics, al telèfon 93 462 40
00 (ext. 3092) i a l’a/e rodriguezrfco@gramenet.cat.

Fins al 12 d’octubre, sis defensors i defensores dels drets humans visiten diversos
municipis de l’àrea metropolitana i del
Vallès Oriental per conscienciar la ciutadania de la importància de la lluita pels
drets fonamentals de les persones. A Santa Coloma hi haurà una trobada el dia 8.
La visita s’emmarca en el projecte
“Ciutats defensores dels drets humans”,
impulsat per onze municipis, conjuntament amb l’AMB, per ajudar aquests representants en la seva tasca de defensa
dels drets humans. En aquest sentit,el
dia 8 (19.00) hi haurà un acte al Teatre
Sagarra en què participaran Marco Antonio Arana Zegarra, defensor de drets
humans peruà perseguit per la seva defensa del medi ambient; Maria Doris Rivera Ríos, membre de la Comissió de
Drets Humans i Dret Internacional del
Bajo Ari, Colòmbia; James Torh, membre de la Comissió Nacional Independent de Drets Humans de Libèria; Idagja
Lachgare, defensora dels drets del poble
sahrauí perseguida per les autoritats
marroquines; Alma Masic, defensora de

Punt d’atenció
ciutadana
per les obres del centre

drets humans de Bòsnia-Herzegovina; i
Estela de Carlotto, presidenta d’Abuelas
de la Plaza de Mayo. Abans (17.00) hi
haurà una recepció oficial a l’Ajuntament i, al matí, un acte amb alumnes
dels instituts.

Xarxa nord: cooperació entre
territoris, empreses i persones
Xarxa Nord és una iniciativa, liderada
pels municipis de Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià de Besòs que consisteix en
la realització d’actuacions de dinamització empresarial per tal de millorar l’entorn en què es mouen les empreses i les
persones emprenedores. L’acte inaugural
se celebrarà l’11 d’octubre.
L’objectiu de la jornada, que tindrà lloc
de 9.00 a 14.00 h a l’edifici Polidor (pl. de
Guillermo Vidaña, s/n, de Sant Adrià), és
informar dels diferents tipus de finançament privat existents: clàssic, ètic (projec-

tes d’economia social i empreses socialment responsables) i alternatiu (el model
cooperatiu de crèdit i la fórmula del micromecenatge). L’objectiu és que les empreses joves de la comarca tinguin més
opcions a l’hora de cercar recursos per a la
seva consolidació i el seu creixement. Les
inscripcions són gratuïtes i s’han de fer
abans del 9 d’octubre a través del adreça
electrònica cue@grameimpuls.cat, trucant al Servei de Foment Empresarial de
Grameimpuls (93 466 52 24) o bé presencialment al Centre d’Empreses Can Peixauet (av. de la Generalitat, 99-101).

Crida per formar part del Voluntariat
de l’Open House a Santa Coloma
La 4a edició del Open House Barcelona,
festival d’arquitectura que tindrà lloc els
dies 19 i 20 d’octubre, presenta Santa
Coloma com a ciutat convidada. Aquesta és la primera vegada que un municipi
de l’àrea metropolitana hi participa i,
durant un cap de setmana, la nostra ciutat podrà divulgar la seva arquitectura.
L’any passat van haver-hi 47.000 visites.
La participació de la nostra ciutat a
l’Open House permetrà la visita gratuïta d’edificis emblemàtics i de diver-

S’ha iniciat les licitacions dels contractes següents:
—Arrendament del bar del Casal Municipal de la
Riera Alta (2013-AR-001).
—Arrendament del bar del Casal Municipal del Riu
Nord (2013-AR-002).
—Arrendament del bar del Centre Cívic del Riu (2013AR-003).

ses èpoques. L’organització del festival
fa una crida a la col·laboració de persones voluntàries per mostrar els edificis als visitants. Hi trobareu més
informació a www.openhousebarcelona.org .

Amb motiu de les obres de remodelació de diversos carrers del centre de la
ciutat, l’Ajuntament ha habilitat una
oficina d’informació i atenció ciutadana, al carrer de la Balldovina, 7 (inicialment s’havia previst que hi fos al
número 26), per atendre qualsevol
qüestió que hi estigui relacionada.
L’horari és aquest: els dilluns i els dimecres de 16.00 a 18.00 h i els divendres de 10.00 a 12 .00 h . A/e: obrescentre@gramenet.cat.

Aprendre altres
llengües
El 5 d'octubre (10.00) hi haurà la jornada de presentació dels tallers Aprenem al Centre Cívic del Fondo
(c. Wagner, 19), que permeten aprendre a parlar altres llengües en grups
reduïts de conversa, sense gramàtica i
sense exàmens. Les trobades són els
dissabtes de 10.30 a 12.30 h a l’esmentat Centre. Més informació, a
aprenem.sta.coloma.gramenet@gmai
l.com i a www.aprenem.blog.cat.

farmàcies
Divendres 4
Dissabte 5
Diumenge 6
Dilluns 7
Dimarts 8
Dimecres 9
Dijous 10

Mn. Jaume Gordi, 8
Irlanda, 104
Ptge. d’en Caralt, 22
Perú, 28
Av. dels Banús, 34
Sant Carles, 42
Florència, 45

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí
Escalas, 7; Doctor Ferran, 11, i pge. d’en Caralt, 22.

l’ajuntament

D’altra banda, el 7 d’octubre (19.00), a
la Biblioteca Singuerlín, hi haurà la
reunió del 48 Open House Barcelona,
on s’explicarà quines tasques hauran
de fer els voluntaris i les voluntàries i
quins avantatges n’obtindran.

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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breus
Cooperació amb Manizales (Colòmbia)

Els Pins, la primera escola bressol
municipal, ha fet deu anys

En l’àmbit del conveni de cooperació signat per l’Ajuntament i l’agència Habitat de l’ONU, tècnics de la ciutat colombiana de Manizales van visitar Santa Coloma la setmana passada per rebre assessorament en regeneració urbana i social. El grup va conèixer de
prop diversos projectes per adaptar-los a la seva localitat. Actualment, Manizales té greus problemes de mobilitat. Al llarg de tres
dies, els tècnics van visitar el barri del Fondo, el nou Mercat Municipal, el parc fluvial del Besòs, el mirador de la Bastida i la serra
d’en Mena, a més d’instal·lacions com les escales mecàniques o les
plaques fotovoltaiques del Cementiri. Hi van ser assessorats per representants veïnals i del comerç, tècnics i regidors de l’Ajuntament.

L’Escola Bressol Els Pins va fer 10 anys el passat mes de setembre, tot inaugurant una xarxa docent que ha anat creixent fins a completar els 8 centres públics
per a infants de 0 a 3 anys que ara hi ha a Santa Coloma. Aquests deu anys han
estat un llarg camí fins a consolidar un model educatiu de referència que ha marcat un estil de fer, d’entendre i d’atendre la petita infància i les famílies. El model
d’escola inclusiva, laica, no sexista, que fomenta el respecte envers els altres, l’entorn i la igualtat de tracte. El 2003, dotze professionals van engegar l’Escola Els
Pins i deu anys després altres professionals hi han aportat la seva experiència. En
aquesta dècada, 800 alumnes, nens i nenes de famílies de diverses procedències,
cultures o llengües, han passat per les aules les escoles bressol municipals.

Xerrada sobre salut oral
El 8 d’octubre (18.30), al Museu, la Fundació Hospital de l’Esperit
Sant farà la xerrada “Com mantenir una bona salut oral”. Hi parlarà Enric Vidal, metge especialista en estomatologia de la Unitat de
Cirurgia Maxil·lofacial, que oferirà consells per mantenir una bona salut bocal i explicarà els problemes bucodentals que pot comportar no dur una correcta higiene oral diària. L’acte el presentaran M. Àngels Fernández, directora d’Infermeria de la FHES, i Laia
Tordera, regidora delegada d’Infància, Joventut i Salut.

Ecometròpoli: jornada d’anellament científic
Diumenge, dia 6 (de 9.00 a 13.00), el Centre d’Educació Ambiental Ecometropoli farà una jornada gratuïta d’anellament científic
d’ocells, a càrrec de l’ornitòleg Xavier Larruy. S’hi podran veure i
fotografiar de ben a prop diferents espècies d’aus de la serralada
de Marina. A més, cada diumenge, fins al 27 d’octubre, Ecometròpoli obre el Parc de Mobilitat Sostenible i Segura, on s’ensenya
mitjançant el joc, les normes i senyals de conducció.

Tallers de manualitats per a la gent gran
El 7 d’octubre s’obrirà el termini d’inscripcions per als tallers de
manualitats de la gent gran als centres cívics i casals de les Oliveras, Can Franquesa, el Singuerlín, la Guinardera, el Riu Nord, Can
Mariner, el Raval, els Safaretjos, el Fondo i el Llatí. En aquests tallers es treballa la dinàmica de grup sense desestimar l'aprenentatge de tècniques plàstiques. Per Sant Joan hi haurà una exposició amb les millors peces com a cloenda del curs.

Deu anys des de l’arribada dels Mossos
L’1 d’octubre, el Teatre Sagarra va ser escenari de la celebració del desè aniversari
del desplegament dels Mossos d’Esquadra a la nostra ciutat. L’acte aplegà bona part
dels agents, caporals, mossos i mosses de la policia autonòmica que han prestat servei a la ciutat en aquest temps, als quals l’alcaldessa Núria Parlon va agrair la col·laboració mantinguda amb l’Ajuntament, amb uns resultats positius en benefici de la
ciutadania. La imatge recull un moment de la celebració i algunes de les persones
participants, que presten servei a la comissaria colomenca des de la seva inauguració, l’any 2003, les quals van rebre un agraïment públic. A més de l’alcaldessa, hi destacava la presència del comissari en cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap i l’intendent de la Regió Policial Metropolitana Nord, Joan Figuera i
Xavier Creus, respectivament, i l’inspector en cap, Marcel Pazos, i el sotsinspector,
Josep M. Massip, de l’Àrea Bàsica Policial de Santa Coloma.

Dones emprenedores:
formació en xarxes socials

Comença la temporada
a l’Escola d’Atletisme

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat
de Gènere i Grameimpuls fan un curs
gratuït per a dones emprenedores destinat a aprofundir l’ús del Twitter i del Linked-in en clau de gènere, amb pautes per
aconseguir una bona imatge de l’empresa a través d’aquestes eines. El curs tindrà
una durada de 20 hores i s’impartirà tots
els dilluns i els dimecres d’octubre al
Centre d’Empreses Can Peixauet (av. de
la Generalitat, 99-101) de 14.00 a 16.30
h. Més informació, al 93 466 52 24.

Ja s’ha iniciat la temporada a l’Escola Colomenca d’Atletisme. Els nois i
les noies de 6 a 12 anys, que tinguin interès, poden fer atletisme en totes les
seves disciplines de manera gratuïta al
Camp Municipal Nicolás Longarón (carrer de Victor Hugo, s/n) de dilluns a
divendres de 17.30 a 19.00 hores. Més
informació, al telèfon 93 385 14 49, a
la pàgina www.facebook.com/ecatletisme i a l’adreça electrònica ecatletisme@gmail.com.

11 d’octubre: fira d’artesans a
la plaça del Mercat del Fondo
Organització: Fondo Comerç

Calen persones voluntàries
per acompanyar la gent gran
www.gramenet.cat/puntdelvoluntariat

Cursos d’alfabetització digital
Comencen els cursos de 15 hores d’alfabetització digital, gratuïts, la
inscripció dels quals està oberta des d’avui, dia 4, als centres cívics
del Fondo, el Llatí, Can Mariner i el Singuerlín. Les classes s’impartiran els dilluns i els dimecres de 9.00 a 10.30 al Fondo; els dilluns i els
dimecres d’11.00 a 12.30 al Singuerlín; els dimarts i els dijous de
9.00 a 10.30 a Can Mariner, i els dimarts i els dijous d’11.00 a 12.30
al Llatí. En breu s’hi afegiran altres cursos en horari de tarda. Més informació, a www.gramenet.cat/centres-civics-i-casals.

Tertúlia sobre el diàleg interreligiós
“El diàleg interreligiós com a eina per desactivar els odis” és el tema
de la tertúlia que tindrà lloc el dia 10 (19.00) a la Biblioteca Can
Peixauet. Hi parlaran Miguel Ángel Pulido, professor de la Universitat Ramon Llull, i Ababacar Thiak, membre del GDI-CREA. Organització: Associació Colomenca pel Diàleg Interreligiós.

ñ

Classes de castellà per a dones estrangeres
A partir del 9 d’octubre, el Grup de Joves de Singuerlín farà classes
de castellà per a dones estrangeres els dimecres (de 9.30 a 11.00) al
carrer de Tarragona, 12. El preu de col·laboració és d’1 € per sessió.

Castañada en l’Ametlla de Mar y talleres
La Asociación de Vecinos Cementiri Vell-Pallaresa oganiza una
castañada en l’Atmella de Mar del 31 de octubre al 3 de noviembre.
La entidad ofrece también talleres de manualidades, punto de
cruz y ganchillo. Más información, en el teléfono 93 391 18 98.

Excursión a la Costa del Azahar
El Casal de la Guinardera hace una excursión a la Costa del Azahar
del 20 al 24 de octubre. Se visitará la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y Peñíscola, entre otros lugares. El precio es de 235 €.
Más información, en los teléfonos 635 53 67 60 y 93 391 82 01.
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agenda
Cuidados de la moto
La Asociación de Vecinos de Can Franquesa hace un curso de figuras decorativas los
miércoles de 19.00 a 20.00 horas. Por otra
parte, los martes (de 10.30 a 11.30) se impartirá un curso de cuidados de la moto,
que está pensado para los jóvenes de manera que estos aprendan los secretos del
mantenimiento básico del motor y cómo
hacer las pequeñas reparaciones que requiere el vehículo.
Inscripciones: calle de Còrdova,45
Información: 93 391 13 90 (tardes) y 686 69 48 21

‘La mirada plana’
Fins al 18 d’octubre es podrà veure
l’exposició de l’obra digital d’Eduard
Bosch, amb el títol de “La mirada
plana”, a la cafeteria Vedegust (Biblioteca Singuerlín). Avui, dia 4 (19.00),
l’autor hi farà una xerrada.

Misa rociera
La asociación cultural andaluza Coro
Rociero Pastora y Reina celebrará la
misa rociera este sábado, 5 de octubre,
a las 20.00 horas, en la parroquia de
Santa Rosa (avenida dels Banús, 120).

La Sala Miquelet presenta quatre
obres de petit format a l’octubre
A l’octubre, la Sala Miquelet presenta
quatre espectacles teatrals de petit format, quatre històries, quatre bombons
escènics de Neil Labute, Brial Friel, Salvador Espriu i Anton Txjov. Aquest cap
de setmana n’hi haurà dos.

‘LA FORMA DE LES COSES’
Avui, dia 4 (21.00 h, 10 €), la companyia
Ars Perversus representarà La forma de
les coses, de Neil Labute. Evelyn, una excèntrica estudiant d’art apareix en la
vida monòtona d’Adam, un jove insegur
que està disposat a canviar la seva vida
per ella. A poc a poc els canvis es fan més
evidents, la qual cosa cridarà l’atenció
dels seus amics més propers. Dirigida per
Xavi Siles, l’obra està interpretada per
Óscar Morchón, Vanessa Castro, Alejandro Muñoz i Núria Font.
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Informática, foto digital
La Asociación de Vecinos de Can Calvet
hace un curso de informática básica
(nivel I) los martes (de 17.00 a 18.00) y
los miércoles (de 10.00 a 11.00), otro
de informática de nivel avanzado (los
martes de 20.00 a 21.00) y un tercero
de fotografía digital los jueves (de
20.30 a 21.00). Las clases comenzarán,
respectivamente, los días 8, 9 y 10 de
octubre.
Inscripciones: de lunes a viernes (de 17.00 a
20.00) en la calle de Aragó, 27

Cap de Setmana Ibèric

‘AFTERPLAY’
Demà, dia 5 (21.00 h, 10 €), serà el torn d’Afterplay, de Brian Friel. Es tracta d’un
duet agredolç de la vida sense contrapartida, una trobada fortuïta de dos personatges de dues obres diferents de Txèkhov en un cafè de Moscou al començament
de 1920. Dirigida per Imma Colomer, està interpretada per Fina Rius i Toni Sevilla.
Per veure aquests dos espectacles, el Teatre Sagarra oferirà als espectadors els
descomptes habituals. A més, hi haurà un preu especial amb un descompte del
40% per als alumnes de les escoles de teatre de la ciutat.

Aquest cap de setmana, els jaciments
que formen part de la Ruta dels Ibers celebren el 13è Cap de Setmana Ibèric,
amb jornades de portes obertes i activitats gratuïtes per a tothom amb el lema
“Alerta que vénen! La guerra al món ibèric”. El dia 6 (d’11.00 a 14.00), al poblat
ibèric Puig Castellar hi trobareu tres activitats: un taller per a infants de construcció d’armes de guerra iberes, una visita
guiada al jaciment per conèixer el seu
sistema defensiu i la tradicional comunicació amb miralls amb altres jaciments.

La 56a edició de l’Exfilgramenet, al Museu
Internet
La Asociación de Vecinos de Les Oliveres imparte un curso de Internet de dos
niveles: el primero de 17.45 a 18.10 y el
segundo de 18.10 a 19.15. Más información, en el teléfono 690 06 23 42.

Avui divendres, 4 d’octubre (19.30 h), s’inaugura al Museu Torre Balldovina
la 56a edició de l’Exfilgramenet, la tradicional exposició que organitza el Cercle
Filatèlic de Santa Coloma. Enguany, la mostra està dedicada al 825è aniversari
de la delimitació del terme municipal de Santa Coloma (1187-2012). Demà, dia
5, hi haurà en funcionament una estafeta de correus que autentificarà els documents amb el mata-segells commemoratiu i el diumenge, 13 d’octubre(12.00),
es farà el lliurament de trofeus als expositors.

Informació:www.gramenet.cat/index.php?id=6184
&L=gmilypkjng i www.mac.cat

Eines per buscar feina

Cursos en El Fondo

Jocs, infants i pares

AM.MA.ME.

El 9 d’octubre (de 18.00 a 20.00) hi
haurà un taller per a joves sobre eines
bàsiques per buscar feina (currículum,
entrevista i carta de presentació).

El Grup de Dones del Fondo tiene abiertas las inscripciones para los cursos de
sevillanas, patchwork, manualidades,
bailes de salón y esmaltes al fuego.

L’associació de recent creació Futurgrama ofereix diverses activitats i tallers
per a infants, joves i pares per afavorir
la coeducació.

La Associació d’Amics del Malalt Mental
(AM.MA.ME.) organiza talleres de reflexología (jueves, de 16.00 a 18.00) y atención familiar (jueves, de 18.30 a 20.00).

Lloc: Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar
(carrer de Sant Jeroni, 1-3)
Informació:93 385 55 01

Inscripciones: Centre Cívic del Fondo (calle de
Wagner, 19)
Información: 93 392 84 63

Informació: al telèfon 667 38 63 98, a lleurefuturgrama@live.com i els divendres, de 17.00 a
20.00 h, al Centre Cívic de Can Mariner

Lugar: Centre Cívic del Barri Llatí (calle de Nàpols, 41)
Información: 93 468 48 27

Yoga, bailes, sevillanas Àrea Cultural Oriol

Talleres en Riera Alta

Can Mariner: coloquio

La Asociación de Vecinos de La Guinardera hace estas actividades: clases de
yoga (martes de 10.00 a 11.30), bailes
de salón (viernes de 20.30 a 22.00) y sevillanas (martes de 18.30h a 20.00).

Avui, dia 4 (20.00), tindrà lloc la presentació de les activitats del 4t trimestre amb
un concert del baríton Carles Cogul i de la
pianista Yoko Suzuki i el vernissatge de
l’exposició de pintura de Juan Pelícano.

La Asociación de Mujeres Aradia ofrece
talleres de inglés (varios niveles), informática (niveles usuario y avanzado),
punto y costura, chi kung, pintura, yoga,
sevillanas y lectura.

El día 8 (18.00), la Asociación de Vecinos
y el Grup de Dones de Can Mariner organizan un coloquio sobre el chi kung-qigong
(ejercicios para mejorar la salud). Habrá
clases prácticas gratuitas en octubre.

Inscripciones: Casal Municipal de la Guinardera
(calle de Milton, 28).
Información: 93 468 32 03

Organització: Àrea Cultural Oriol
Lloc: carrer Nou, 4
Informació:93 385 30 05

Inscripciones: Casal Municipal de la Riera Alta
(pasaje de la Pedrera, 8-10)
Información: 93 391 13 38

Lugar: Centre Cívic de Can Mariner (calle de Milà i
Fontanals, 14-18)
Información: 93 466 32 87

