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Las plazas dels Sagarra y del Manelic
han sido reformadas completamente

Dia Internacional contra
la Violència vers les Dones

El nuevo centro tiene dos plazas que también han
sido remodeladas: la dels Sagarra, cuyo mercado municipal ha sido reformado en su totalidad, y la del Manelic, reformada también totalmente, incluida la
escultura del famoso pastor de Terra baixa que creó
Angel Guimerà.

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència vers les
Dones. Al voltant d’aquesta data s’ha
fet un programa d’actes de sensibilització contra aquesta xacra.
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Abierta la zona de prioridad peatonal, el
nuevo centro comercial de Santa Coloma
El tráfico queda restringido a los servicios públicos
y de emergencia y al horario de carga y descarga

Las personas propietarias de aparcamientos en la
zona tienen acceso previa solicitud y autorización

Hoy viernes, 21 de noviembre, se abre la nueva área
de prioridad para peatones del centro de la ciudad.
Tras un año de obras, en 20.000 metros cuadrados de
espacio público, agrupados en un perímetro situado
entre la rambla de Sant Sebastià y el paseo d’en Llorenç Serra, la avenida de la Generalitat, las calles de
Sant Silvestre y Sant Carles, y las plazas de la Vila y de
Catalunya, se ha hecho realidad un nuevo espacio en
pleno centro de Santa Coloma que es idóneo para el
paseo y las compras. Los peatones tienen mejor accesibilidad y gozan de prioridad sobre los vehículos.
La nueva zona del centro de Santa Coloma de Gramenet, de uso prioritario para las personas, dispone de
sistemas de control para el acceso solo del tráfico autorizado (que deberá circular a un máximo de 20
km/h), y con horarios establecidos para la carga y
descarga; en esa franja horaria, la que va de 6.00 a
11.00 y de 14.00 a 17.00 horas, se podrá parar pero no
estacionar en toda la superficie. Es una gran zona peatonal y comercial para uso público, sin barreras arquitectónicas, donde también se ha instalado nuevo
alumbrado con luces led más sostenibles y mobiliario
urbano fabricado con material reciclado. Se ha plantado nuevo arbolado y se han colocado dos islas de
contenedores soterrados.
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El centro,
prioritario
para las
personas
Núria Parlon Gil
Alcaldesa de
Santa Coloma de Gramenet
www.gramenet.cat

El nuevo centro de Santa Coloma de Gramenet ya es una realidad. A falta de pulir los últimos detalles, la ciudadanía
ya puede disfrutar de la nueva zona de prioridad para peatones en las calles que rodean al también remodelado
Mercat Municipal Sagarra.
Esta zona supone un cambio profundo en nuestras costumbres. El protagonista definitivo es ahora el peatón, el ciudadano de a pie, que va a poder transitar con más comodidad y seguridad en un entorno eminentemente comercial
y de servicios. Se trataba de quitarle peso a los vehículos y sus emisiones contaminantes para dárselo a las personas.
El despliegue del área de peatones será un proceso progresivo en el que tendremos que ir adaptándonos a las normas
que regulan el acceso de vehículos, para residentes y no residentes. Hemos pensado en facilitar el acceso a los y las
colomenses que van a la plaza, que llevan a sus pequeños y pequeñas en carrito, que quieren ir de compras o, simplemente, pasear. Estoy convencida de que tendremos una campaña navideña excepcional en este nuevo entorno.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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Renovació urbanística
dels carrers de Sant
Isidre i del Singuerlín
Fa uns dies va començar l’asfaltat del
carrer del Singuerlín, amb la qual cosa
se’n completa la renovació (paviment i
mobiliari urbà). També s’ha marcat el
pas de vianants a la cruïlla d’aquesta via
amb l’avinguda de Catalunya. D’altra
banda, ja ha finalitzat la reurbanització
del carrer de Sant Isidre, que esdevé de
plataforma única —mateix nivell de voreres i calçada— per adequar-lo als carrers dels voltants. Aquest tipus de via facilita la mobilitat de les persones i
afavoreix la seguretat del trànsit. En total, s’han renovat 520 m2 de carrer. A
més del nou paviment, hi ha nou enllumenat, línies elèctriques soterrades i una
renovada xarxa de clavegueram.

El Mercat Sagarra
continua amb
la festa d’obertura
Els actes per celebrar l’obertura del
Mercat Sagarra continuen. Avui, dia 21
(17.00), hi haurà les actuacions de les
escoles de dansa Art&Move i Rosalia
Mulero i, demà, dia 22 (11.30), les dels
Trabucaires, els Castellers, els Grallers,
els Gegants i del grup de batucada Retumba tú. Del 24 al 28 de novembre se
sortejaran 100 € cada dia en vals de
compra. El dissabte 29, a més de l’actuació de la Casa d’Aragó (11.30), es
podrà gaudir d’una caldereta per a 600
persones, elaborada per la societat gastronòmica Come y Calla de l’Hospitalet
de Llobregat (12.30).

edicte
La Junta de Govern Local, en data 11 de novembre
d’enguany, va adoptar aquest acord:
«Desestimar les al·legacions formulades pels interessats
en base a les consideracions esmentades en la part expositiva d’aquesta resolució i aprovar inicialment el Projecte
de modificació de la delimitació poligonal i de canvi de
modalitat del sistema de reparcel·lació, que passarà a ser
de compensació bàsica a cooperació, previst en el Pla especial de reforma interior de Santa Coloma Vella.»
Aquest expedient s’exposa al públic per un termini
d’UN MES, comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província per tal
que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions que estimin adients.

anunci
D’acord amb els articles 5.2.b) i 14.1) de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes
destinats al foment d’activitats socioculturals a la ciutat
durant l’any 2014, que fan referència a les obligacions
de les entitats perceptores i a la justificació de compliment de la finalitat de la subvenció, el termini per
aportar la justificació econòmica i tècnica de les activitats realitzades acabarà el proper 30 de novembre. La
documentació que heu de presentar a l’OIAC és
aquesta: annex 4, memòria de les activitats realitzades
el 2014 i factures i rebuts originals per l’import total de
l’activitat o projecte realitzat.

El centro estrena también las
nuevas plaza y escultura del Manelic
Viene de portada

Nace un nuevo centro para el uso de la
ciudadanía de Santa Coloma que incluye
dos plazas que también han sido remodeladas: la de Sagarra, cuyo emblemático mercado municipal ha sido reformado en su totalidad y que esta misma
semana se ha vuelto a poner en marcha,
y la del Manelic (o del borreguito). Este
punto de encuentro histórico de los vecinos y vecinas del barrio de Can Mariner
ha sido reformado totalmente, incluida
la escultura del famoso pastor de Terra
baixa, que creó Angel Guimerà y que da
nombre al lugar. La imagen actual, junto
a una fuente, es una réplica exacta, en
bronce, de la original que creó en 1926
el colomense Joan Galobardes y que,
muy deteriorada, fue restaurada por el
Centre Excursionista Puigcastellar
(CEP) en 1984. Esta antigua escultura
ha sido remodelada y pasará a formar
parte de la exposición permanente del
Museu Torre Balldovina.
El Ayuntamiento espera, con esta nueva
actuación de mejora para la ciudad, impulsar el comercio de proximidad, co-

El Teatre Sagarra ha arribat a un
acord amb el Teatre La Colmena i l’Espai
Escènic Carro de Baco perquè els socis i
les sòcies del Sagarra Club gaudeixin
d’un 20% de descompte en la compra
d’entrades per a tots els espectacles programats en ambdues sales. El descompte
serà aplicable en les properes funcions,
tant a La Colmena (c. Francesc Viñas, 5)
com a Carro de Baco (c. Santa Gemma,
10).

mo actividad económica fundamental
para Santa Coloma, y favorecer el uso y
disfrute de la ciudadanía de la vía pública (una ciudad donde moverse sea
más cómodo, seguro y sostenible), objetivos que figuran en el Plan de Acción
Municipal (PAM) de este mandato como prioritarios.

25 centres educatius colomencs
renoven els seus consells escolars
Del 24 al 28 de novembre se celebraran les eleccions als consells escolars en un
total de 25 centres. La meitat dels membres dels sectors del professorat, les famílies i el personal d’administració es renoven cada dos anys. Els comicis es regeixen
per la normativa vigent en cada moment i per la normativa pròpia de cada centre.
El Consell Escolar és l’únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de
la comunitat educativa, i és l’espai de representació de les famílies. Més informació, a www.gramenet.cat.

Recaptes d’aliments i joguines a la ciutat
Del 24 de novembre al 5 de desembre tindrà lloc una campanya de recollida d’aliments i joguines als centres escolars de la ciutat, en l’àmbit del Programa municipal
d’aliments solidaris. Tot allò que es recapti serà per a les famílies i les persones amb
més problemes per cobrir les necessitats bàsiques. En paral·lel, els dies 28 y 29 de novembre se celebrarà el Gran Recapte d’Aliments a tot Catalunya. Per a aquesta activitat és necessiten voluntaris. Més informació, al Punt del Voluntariat, al telèfon: 93
462 40 79 i a l’adreça electrònica puntvoluntariat@gramenet.cat.

Voluntaris per al
Centre Obert Germina
Les persones que tinguin 18 anys o
més i vulguin col·laborar com a voluntàries al Centre Obert Germina han d’adreçar-se al Punt del Voluntariat
(passeig d’en Llorenç Serra, 50), visitar
la pàgina www.gramenet.cat/puntdelvoluntariat (o el Facebook), o trucar al
telèfon 93 462 40 79. El Centre Obert
Germina fa una tasca de caire socioeducatiu amb infants i adolescents en situació de risc.

Entrades més barates
al Sagarra, La Colmena
i Carro de Baco

159 establiments,
a l’Open Night
Un total de 159 establiments participaran en la primera edició de l’Open
Night que tindrà lloc el dissabte 29 de
novembre a la ciutat. Es tracta d’un
projecte de dinamització que pretén
apropar el comerç a la població. Les
botigues obriran fins a la mitjanit, i hi
haurà diverses activitats per a tots els
públics organitzades pels comerciants.

D’altra banda, el Sagarra Club és l’oferta
de fidelització per al públic del Teatre,
mitjançant el qual els espectadors habituals poden adquirir les entrades amb un
descompte del 50%. A més, tots aquests
col·lectius gaudeixen d’un 25% de descompte en la compra d’entrades: posseïdors del Carnet Jove, menors de 16 anys,
persones en atur, jubilats, persones amb
discapacitat, grups organitzats a partir de
10 persones, posseïdors del carnet de la
Xarxa Municipal de Biblioteques, Amics
del Museu i membres del Club Tr3sc.

Obras en
la línea 9 de metro
Del 25 de noviembre al 5 de diciembre, Transports Metropolitans de Barcelona llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en la L9,entre las
estaciones del Bon Pastor y La Sagrera. Estas obras alterarán la frecuencia de paso
de los trenes, que será de 11,5 minutos, y
obligarán a las personas usuarias a realizar el trayecto entre esas dos estaciones en
un vehículo lanzadera. En el mismo sentido, del 6 al 8 de diciembre, está previsto
hacer estos trabajos de mantenimiento entre las estaciones de Can Peixauet y Bon
Pastor. En esta caso, la frecuencia de paso
de los trenes durante esos días será de diez
minutos y también se habilitarán vehículos para el traslado de los viajeros.

farmàcies

Divendres 21
Dissabte 22
Diumenge 23
Dilluns 24
Dimarts 25
Dimecres 26
Dijous 27

Sant Carles, 42
Florència, 45
Av. de la Generalitat, 131
Amèrica, 2
Roselles, 31
Valentí Escalas, 7
Còrdova, 47

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla
de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7; Sant Carles, 42, i passatge 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
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3
l’Ajuntament informa · 21 de novembre de 2014

la ciutat

breus

Actes de sensibilització en el Dia
contra la Violència vers les Dones
El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Al
voltant d’aquesta data, l’Ajuntament i el
Consell de Dones per la Igualtat han programat diversos actes per reivindicar el
dret de les dones a viure lliures d’aquesta
xacra i recordar les víctimes silencioses
que pateixen un drama inacceptable.

d’El diari de Martina. Aquesta obra ofereix un missatge emocional per sensibilitzar el públic sobre la problemàtica de
la violència de gènere.

Avui, dia 21 (17.30), el grup La Convivència ens convida a passar una tarda de
germanor, amb música de violí, a la Biblioteca Can Peixauet en un acte que han
batejat de manera suggeridora: «Un te
contra la violència de gènere».

El dia 25 (17.30) tindrà lloc la lectura
del manifest davant la Biblioteca del
Fondo, al carrer de Jacint Verdaguer. En
acabat, hi haurà a la Biblioteca una conferència sobre els nens i les nenes com a
víctimes de la violència de gènere en la
parella, a càrrec de Raúl Lizana, doctor
en Psicopatologia Infantojuvenil.

Dissabte, dia 22 (11.00), a la plaça de
la Vila, el grup Artemis convoca un acte
per dir no a la violència contra les dones, i demana que hi porteu una cullera
i una forquilla. Al vespre (21.00), el Teatre Sagarra acollirà la representació

Diumenge, dia 23 (11.00), hi haurà una
caminada contra la violència que començarà i acabarà a la plaça de la Vila.

Finalment, cal recordar l’exposició «Violència masclista en la parella: desmuntant mites?», que romandrà a la Biblioteca del Fondo fins al 17 de desembre.

Teatre: ‘Solo’, a la Sala Miquelet
Avui, dia 21 (21.00), la Sala Miquelet acollirà la representació de
Solo, d’August Strindberg. Dirigida per Teresa Vilardell i Pep Paré,
es tracta d’un relat de caire autobiogràfic. Quan el protagonista,
cansat de la vida social, pren la decisió d’aïllar-se, les estacions de
l’any, els passeigs per Estocolm, els seus veïns i els gossos desfermats
que s’hi troba li desvetllen records antics. Preu: 10 euros (descomptes habituals i de lliure accés per als socis del Sagarra Club).

Ezzaydouni i Rodríguez guanyen el Cros Amorós
L’atleta marroquí Ibrahim Ezzaydouni (FC Barcelona) va guanyar
el 43è Cros Amorós, amb un gran esprint final i un temps de 27
min i 12 s per davant dels corredors d’origen magrebí Khalid
Merroune i Mohamed Benhmbarka. En categoria femenina, Isabel Rodríguez (Pamplona Atlético) en va ser la guanyadora amb
un temps de 18 min 1 s, superant Loida Reyes (CA Montornés).

20è aniversari de la FAVGRAM
La Federació d’Associacions de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM)
celebra el 20è aniversari al Centre Cívic del Riu. Avui, dia 21 (18.30)
hi haurà una taula rodona per avaluar l’aportació de les associacions
de veïns al moviment social, en què participaran Jordi Giró (president de la CONFAVC) i Diosdado Toledano (Renda Garantida Ciutadana). Dissabte (10.00) se celebrarà una altra taula rodona sobre experiències de cooperació. Als dos ponents esmentats, s’hi sumaran
Josep M. Álvarez (secretari general de la UGT) i Benito García (Estafa
Banca Badalona-Santa Coloma). Finalment, hi haurà un acte de reconeixement a voluntariat i a les associacions de veïns (11.45).

Sessió formativa sobre protecció de dades
Com afecta la Llei orgànica de protecció de dades quan les empreses
operen a Internet? La resposta la trobareu en una formació empresarial específica que ha programat Grameimpuls per al 4 de desembre
al Centre d’Empreses Can Peixauet (av. de la Generalitat, 99-101) de
16.00 a 20.00 h. L’assistència és gratuïta. Inscripcions: al 93 466 52
24, a formaciocue@grameimpuls.cat i a l’adreça postal esmentada.

Cultura emprenedora des de Grameimpuls
Grameimpuls farà dues sessions per difondre la cultura emprenedora
i els recursos que n’hi ha: serveis d’orientació i assessorament, programes formatius, serveis d’allotjament empresarial, programa Reempresa, punt PAE, etc. Les trobades del dies 24 (d’11.00 a 12.00) i 27
de novembre (de 18.00 a 19.00) són gratuïtes i s’impartiran al Centre
d’Empreses Can Peixauet. Per participar-hi, heu d’adreçar-vos al Centre, escriure a formacue@grameimpuls.cat o trucar al 93 466 52 24.

Tallers a la UNED de Santa Coloma

Sis bicicletes elèctriques per a
la flota de vehicles municipals

Aquets vehicles, que han estat cedits
per l’AMB a l’Ajuntament a partir d’un
conveni sense cap cost per al nostre
municipi, estaran destinats a facilitar
els desplaçaments de personal de l’Ajuntament que habitualment ha de fer
recorreguts llargs per la ciutat.
La utilització de bicicletes elèctriques,
com a mitjà de transport no genera
emissions contaminants i afavoreix la
mobilitat sostenible. L’ús de les bicicle-

tes forma part dels compromisos del Pla
d’acció municipal (PAM) d’aquest mandat, en matèria de millora del medi ambient, perquè no generen emissions de
diòxid de carboni (CO2) ni partícules en
suspensió o òxids de nitrogen. Tots
aquests components són molt contaminants, ja que procedeixen dels tubs d’escapament dels cotxes i la crema de
combustibles fòssils.
A Santa Coloma hi ha uns 8 km habilitats com a carril bici. El tram més destacat i utilitzat és el del parc fluvial, i
cada dia hi ha més persones que fan
servir els carrils del passeig de ribera
(entre la fàbrica Cacaolat i Montcada),
el parc d’Europa i el de la part alta del
carrer de Prat de la Riba. D’altra banda,
també es pot anar en bicicleta pels camins de la serra de Marina.

Els tallers de la UNED es poden seguir presencialment i en línia
(https://extension.uned.es/&idcentro=150). El dia 24 (de 17.00 a
19.00) se’n fa un sobre l’organització de l’empresa creativa, i el dia 25
(de 17.00 a 19.00) n’hi haurà un altre sobre els aspectes clau de les formes jurídiques i altres aspectes legals d’aquest tipus de societat.

Música i teatre a La Colmena
El colomenc José Luis Lozano presentarà el seu proper disc avui, dia
21 (21.00), al Teatre La Colmena. Demà, dissabte (21.00), serà el
torn de La butaca, dels T-Atraco Teatre, una divertida comèdia sobre
la independència de Catalunya i els fets de 1714. Podeu fer les reserves a entrades@teatrelacolmena.cat i al carrer de Francesc Viñas, 5.

Aula de salut: consells per menjar millor
El dia 26 (Biblioteca Singuerlín, 18.00), hi haurà una nova sessió
del programa «Aula de salut segle XXI». Adam Martín, periodista i
professor de Nutrició de la UB, farà la conferència «Menjar per ser
millors:10 claus senzilles per fer una alimentació gairebé perfecta».
Adam Martín, que dirigeix el programa Un toc de sa a 8TV, serà presentat per Laia Tordera, regidora d’Infància, Joventut i Salut.

Tallers sobre l’hort domèstic i l’energia
El dia 23 (11.30), Joan Soler, expert en horticultura impartirà un
taller gratuït sobre l’hort domèstic ecològic al Centre Ecometròpoli
(c. Prat de la Riba, 171). A més, dins la Setmana de la Ciència, l’Ajuntament i l’AMB fan el taller gratuït «Les forces de la natura: juga
amb l’energia» diumenge (11.30). Més informació, al 618 00 72 30.
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Història del bàsquet
El 27 de novembre (19.30) tindrà lloc
la conferència «Breu història del bàsquet masculí colomenc», a càrrec de
Domingo Rodríguez, president de l’Associació d’Història del Bàsquet Colomenc. Aquesta xerrada amplia la
informació de l’exposició que hi ha al
Museu sobre la història local d’aquest
esport. Estarà oberta al públic fins a
l’11 de gener de 2015.
Lloc: plaça de Pau Casals, s/n
Organització: Museu Torre Balldovina

Diumenge se celebrarà el Dia de la
Infància amb actes per a tota la família
El diumenge 23 de novembre se celebrarà el Dia Internacional de la Infància. Aquesta jornada, lúdica i didàctica,
és una mostra del compromís de l’Ajuntament i del teixit associatiu de la ciutat amb la defensa dels drets dels
infants. Fa uns dies, el jurat del Premi
Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF va atorgar un premi a l’Ajuntament
de Santa Coloma pel seu programa de
participació i dinamització juvenil.
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Musicaula
La escuela Musicaula abre la inscripción para nuevos cursos de batería, que
se añaden a los otros cursos de instrumentos. La entidad ofrece enseñanzas
de guitarra, bajo eléctrico, piano, violín, canto, flauta travesera, flauta
dulce, armonía clásica y moderna, teclado, lenguaje musical, etc. Información e inscripciones: de lunes a viernes
de 17.30 a 20.30 horas.
Lugar: calle de Mossèn Camil Rossell, 70
Organización: Musicaula

Cine familiar: ‘Wall-e’

A la festa de diumenge, hi haurà totes
aquestes activitats:

Festival de Patinatge

El día 22 (11.30), el Cine Club Imatges,
con el patrocinio del Ayuntamiento, proyectará la película de animación Wall-e,
de Andrew Stanton. En el año 2800, en
un planeta Tierra devastado y sin vida,
tras cientos de solitarios años haciendo
aquello para lo que fue construido —limpiar el planeta de basura— el pequeño
robot Wall-e descubre una nueva misión
cuando se encuentra con una robot exploradora llamada EVE. Ambos viajarán
a lo largo de la galaxia y vivirán una
emocionante e inolvidable aventura...

—Inauguració de l’exposició col·lectiva
d’il·lustració contemporània per a nens
i nenes «Dibuixa’m un pop!» al Centre
d’Art Can Sisteré (11.00).
—Taller de fabricació de xapes a la
plaça de la Vila, organitzat per la Creu
Roja del Barcelonès Nord (11.30).
—Xocolatada a la plaça de la Vila
(12.00).
—Actuació musical del grup Orelles de
Xocolata a la plaça de la Vila, amb èxits
del pop i el rock de tots els temps en un
muntatge molt especial (13.30)

Diumenge, 23 de novembre (17.30), se
celebrarà la 31a edició del Festival de
Patinatge Artístic amb la direcció artística de Rosa M. Cabrera. El Festival, estructurat en dues parts, oferirà un
excel·lent espectacle visual de llums i
colors i diverses coreografies. Enguany, hi participaran, com a clubs
convidats, els de les localitats de Premià de Mar, Castelldefels, Lliçà de
Munt, Pineda de Mar, Canet, Esplugues, Granollers, Terrassa i Santa Perpètua de Mogoda.

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

Donació de sang
Una unitat mòbil del Banc de Sang i
Teixits romandrà a la nostra ciutat dilluns, 24 de novembre (de 17.00 a
21.00), perquè tothom que ho dessitgi
hi pugui donar sang.
Lloc: plaça de la Vila

—Taller amb berenar «Dibuixem i pintem els nostres drets» al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar,
organitzat per ADDIA (17.30).

Nou llibre de Màrius Sampere
El 27 de novembre (19.00) tindrà lloc a la Biblioteca del Fondo la
presentació de L’escala de cargol, el nou llibre de l’escriptor Màrius
Sampere (Premi Nacional de Literatura i Premi Ciutat de Barcelona),
molt vinculat i estimat a Santa Coloma. Hi intervindran, juntament
amb l’autor, el prologuista del llibre, Jaume P. Sayrach, i el poeta Jordi
Valls. Aquesta nova obra de Màrius Sampere és un recull de vint-i-vuit
proses autobiogràfiques, acompanyades cadascuna d’un poema, i
il·lustrades amb fotografies de l’autor, encarregades originàriament
per la revista de la nostra ciutat Fòrum Grama. L’escala de cargol ha estat editat per Viena Edicions, que organitza l’acte amb Clariana Edicions i Fòrum Grama.

Lloc: Pavelló Nou
Organització: Club Patí Gramenet.

Asesoría jurídica

Vacunas y tabaco

Excursión

Concert

Los martes y jueves, con cita previa, se
ofrece un servicio gratuito de asesoramiento laboral, social y de comunidades para personas sin recursos.

El día 24 (18.00), Anna Savorit, enfermera del CAP del Singuerlín ofrecerá
una charla informativa sobre las vacunas
y el tabaco en el Casal de les Oliveres.

Los próximos días 13 y 14 de diciembre
tendrá lugar una excursión a la comarca
del Maresme. El precio es de 110 euros
por persona.

Avui, dia 21, hi haurà el concert de
Santa Cecília amb les actuacions dels
alumnes de nivell Elemental (18.30) i
del nivell Mitjà (19.30).

Lugar: calle de Milà i Fontanals, 14-16)
Información: 93 466 32 87
Organización: Asociación de Vecinos de Can Mariner

Lugar: calle de Pep Ventura, 1-3
Organización: Grup de Dones Onze de Novembre
en colaboración con el CAP del Singuerlin

Información e inscripciones: 635 53 67 60 /
calle de Milton, 28
Organización: Grup d’Avis de la Guinardera

Lloc: carrer de Rafael Casanova, 5
Informació: www.auditoricanroigitorres.cat
Organització: Escola Municipal de Música

Filosofia per la pau

Cinema a l’Excèntrica Aula de la Gent Gran

Pintura i concert

El dia 24 (19.00) acaba el Curs de filosofia per la pau. Maria de la Fuente,
doctora en Ciència Política, parlarà del
tema «Simone Weil, la reflexió sobre la
guerra i la crítica de la democràcia».

El diumenge 23 (12.00), hi haurà cinema
per a tota la família amb El viatge a la lluna, de Georges Méliès, que es completarà
amb música en directe i una antologia de
curtmetratges de Pixar.

«L’osteopatia i els beneficis que ens
aporta» és el tema de l’Aula de la Gent
Gran del CEP del 26 de novembre
(17.30), a càrrec de Roger Fernández
(fisioterapeuta i osteòpata).

Diumenge, dia 23 (18.00), tindrà lloc la
inauguració de l’exposició d’olis de Gelisa Socías, i el concert d’aniversari a càrrec de Rafa Zamora (cantautor) i Mónica Contreras (soprano).

Lloc: CRJ Mas Fonollar (c. Sant Jeroni, 1-3).
Organització: Ajuntament i Lliga dels Drets dels
Pobles

Lloc: carrer de Sant Silvestre, 51
Organització: l’Excèntrica
Preu: gratis per a socis i 3 € per a no socis

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

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

