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Les millors imatges
de la Festa

Més aparcaments
al Singuerlín

Reportatge fotogràfic sobre la Festa Major
d’Estiu que acabem d’acomiadar.

Amb els nous habitatges públics es crearan
250 places de pàrquing al Singuerlín.

El parque Europa acogerá la feria del 16 al 19 de septiembre

Expocoloma se convierte en el gran
referente comercial del Barcelonès
El próximo jueves dará comienzo la
decimosexta edición de la feria multisectorial Expocoloma. El parque
Europa acogerá durante cuatro días
este evento que se ha convertido en
uno de los más visitados y referente
comercial en el Barcelonès Nord.
Como cada año, la actividad promocional y comercial vendrá acompañada por un completo programa de
actividades para todos los gustos.
El jueves 16, a las 18 horas, está prevista la
inauguración, a cargo del alcalde, Bartomeu Muñoz, y del presidente de l’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI), Antoni
Antonijoan. El viernes, sábado y domingo
la Expo estará abierta de las 10 a las 22 h.
con una pausa al mediodía (de 14 a 17 h.).
Con quince ediciones a sus espaldas, la
Expocoloma es uno de los acontecimientos que consolidan la imagen de Santa
Coloma, como ciudad referente del
comercio. Los organizadores confían en
conseguir la cifra de visitantes del año
pasado, que llegó a 250.000 personas,
aumentando el porcentaje de visitantes de
fuera de la ciudad. Otro aspecto destacado
de la feria es la fidelidad de los expositores
que anualmente o cada dos años acuden a
exponer sus productos y servicios.
Para favorecer la presencia de público se
ha organizado un completo programa de

actividades. Así este año se podrá conocer
la cultura aragonesa, gracias a la participación de esta comunidad y de la Casa de
Aragón de Santa Coloma. Productos típicos y actuaciones mañas serán protagonistas en esta feria. Otros actos destacados
son la muestra de “puntaries”, el concurso
de enhebradoras de agujas, las simultáneas de ajedrez, el concurso de cortadores
de jamón, una exposición canina de belleza y la marcha popular de mountain-bike.
Una novedad destacada es una muestra
del comercio justo, en la que colaboran
varias empresas y ONG para dar a conocer
esta actividad comercial basada en la dignidad de los productores y en unas relaciones equitativas entre los países ricos
del norte y los países pobres del sur.
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Expocoloma: innovación y esfuerzo
La Expocoloma es, en cifras, el evento ferial y comercial más importante
del Barcelonès Nord. Como alcalde de la ciudad anfitriona, es para mí
un orgullo anunciarles la celebración de su decimosexta edición. A pesar de las limitaciones territoriales que tiene nuestro municipio para el
crecimiento de la actividad económica, con imaginación y esfuerzo podemos crear productos y herramientas de promoción muy interesantes. Expocoloma es
un buen ejemplo de ello. Les invito a comprobarlo a partir del próximo jueves.
Bartomeu Muñoz Calvet. Alcalde de Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament fa una crida perquè tothom
participi en els actes de l’Onze de Setembre
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l'Ajuntament demana als ciutadans que pengin una senyera al balcó de les seves
cases demà, onze de setembre, “com a mostra del sentiment de
catalanitat que preconitza aquesta celebració”. Aquesta crida figurava en una moció aprovada, amb 23 vots favorables i 4 abstencions, en l'últim Ple que es va fer abans de les vacances d'estiu, el 24 de juliol. L'Ajuntament també crida a “la participació en
els actes pels drets socials de tots i totes i per la defensa de la llibertat democràtica i dels drets nacionals de Catalunya”.
L'homenatge a la senyera (plaça de la Vila, 11 h) serà el punt cul-

minant dels actes de celebració de la Diada. Tota la corporació municipal i un bon nombre d'entitats cíviques participaran en un acte
carregat de simbolisme amb les tradicionals ofrenes florals.
També a la plaça de la Vila, a les 12 h, tindrà lloc una ballada de
sardanes. Una hora més tard se celebrarà el desè aniversari del
Centre de Tradicions Populars Catalanes Joan Pairó, on es troben
els grups culturals locals d'arrel catalana. El programa de la Diada finalitzarà amb el concert “Cançons de matinada” (Teatre Sacarà, 19 h), protagonitzat per Enric Martínez-Castignaini (baríton) i Marta Pujol (piano). L’entrada és gratuïta.

ACTUALITAT
151 expositores
participan en la
XVI Expocoloma

El parc fluvial del
Besòs, al Fòrum 2004
Santa Coloma tornarà a ser present al Fòrum 2004 de Barcelona,
amb la participació en una exposició sobre bones pràctiques ambientals. Del 16 al 19 de setembre, a la Haima es podrà veure la
transformació del Besòs i les seves lleres, com a exemple de recuperació ambiental i ciutadana
d'un riu degradat. Així, el parc
fluvial del Besòs compartirà espai
amb altres experiències de ciutats d'arreu del món.
El Programa de lideratge local i
bones pràctiques, organitzat pel
municipi de Dubai i l'agència de
les Nacions Unides UN-HABITAT,
convoca un concurs cada 2 anys,
on se seleccionen les millors experiències reals d'actuació sobre
el territori urbà. L'exposició al Fòrum de Barcelona està inclosa al
II Fòrum Urbà Mundial que organitza UN-HABITAT del 13 al 17 de
setembre. Aquest Fòrum es va
crear per analitzar i respondre les
oportunitats i els reptes associats
al creixement dels nuclis urbans.

!Viene de la portada

La tercera edición de la travesía de
coches de época entre Santa Coloma y Granollers, el sábado, y la
segunda de los Premios Pentagrama que entrega la emisora Grama
Ràdio, el jueves a las 21 horas son
otros de los platos fuertes de la
Expocoloma. La emisora ha confirmado la presencia de los artistas
Carlos Baute, Fran Perea, Roser,
Casa Rusa y Natalia.
El recinte
En la Expocoloma estarán representados la mayoría de sectores
comerciales, industriales y de
servicios de la ciudad. De los 151
expositores, 77 son locales y 74
de fuera de la ciudad. Destaca la
presencia del sector relacionado
con la vivienda: construcción, rehabilitación, complementos del
hogar, inmobiliarias, etc. También se consolida el sector del vehículo nuevo.
El recinto ferial ocupará una superficie de 25.000 m 2 de los
59.000 que tiene el parque Europa. La superficie utilizada por los
expositores, escenarios, etc. es
de 7.700 m2.
Expocoloma está organizada por
la empresa municipal Grameimpuls, en colaboración con la ACI
de Santa Coloma y la Diputación
de Brcelona.
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Amorós: adiós a
un gran campeón
La próxima
edición del
Cros Antoni
Amorós será
muy especial.
El atleta colomense falleció el 3 de agosto, a
los 77 años. Nacido en Caudete
(Albacete), Amorós llevó el
nombre de Santa Coloma por
media Europa. En 1961 fue subcampeón del mundo de cros en
Nantes. Logró cinco campeonatos de España de cros, y desde
1953 a 1956 venció en los campeonatos estatales de 5.000 y
10.000 metros. Participó en los
campeonatos de Europa de Berna y Estocolmo y ganó en tres
ocasiones la mítica Jean Bouin.
Descanse en paz.

Obert el termini
de matriculació a
les escoles d’adults

Masiva participación en la Festa Major. Un año más, la Festa Major volvió
a ser un éxito de participación del público. Las fotos recogen algunos de
los mejores momentos de estos intensos cuatro días: el concierto de cierre de Mala Rodríguez, el pregón del periodista Pere Ferreres, la exposición de los 25 años de ayuntamientos democráticos, la actuación de The
Chanclettes en el Teatre Sagarra y el seguici inuagural.

Cartell de luxe en el Memorial
Juan del Moral de bàsquet

E

ls dies 10, 11 i 12 de setembre, al pavelló Nou, tindrà lloc la
sisena edició del torneig Juan del
Moral de bàsquet amb un cartell
de luxe. Hi prendran part els
equips cadets del Joventut de Badalona, Adecco Estudiantes de
Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, Caja San Fernando de Sevilla, Unicaja de Màlaga, CB Santa
Coloma i KK-Reflex Zeleznik de
Sèrbia-Montenegro.
El FC Barcelona-CB Santa Coloma
obrirà el torneig avui divendres a
les 9 del matí. Els partits classificatoris s’aniran succeint durant
tota la jornada d’avui i el matí del

dissabte. L’11 de setembre, a
partir de les 18.45 h es jugaran
les dues semifinals; el matí del
diumenge es jugaran els partits
que determinaran la posició en
què queden els equips del 3r al
6è lloc, i a les 17 h tindrà lloc la
gran final.
Juan del Moral, coordinador i
director tècnic del Club Bàsquet
Santa Coloma, va morir tràgicament en un accident de trànsit
l'estiu de 1998. Aquest jove colomenc era una persona que
contagiava il•lusió; l'esportivitat
i la seva gran capacitat de treball van ser tot un exemple.

Les escoles de formació permanent
d'adults tenen obert, fins al 23 de
setembre, el termini d’inscripcions.
Ofereixen formació bàsica (alfabetització, neolectors, certificat
d’aprenentatge progressiu de
matèries i graduat en educació secundària), preparen l’alumnat per
a proves específiques (accés als cicles formatius de grau mitjà i superior i accés a la universitat) i fan cursos monogràfics (castellà i català
per a estrangers) i diversos tallers.
Les persones interessades han
d’anar a fer la inscripció al Centre
del Singuerlín (c. de Castella, s/n;
tel. 93 391 03 06), de 10 a 12 i de
17 a 19 h, o al Centre del Fondo (c.
d’Irlanda, 39; tel. 93 386 67 32),
d'11 a 13 i de 18.30 a 20.30 h.

Nou llibre de
Màrius Sampere
Diàlegs amb la ciutat és el títol del
nou llibre de poemes de Màrius
Sampere, la presentació del qual
tindrà lloc el 16 de setembre (20
h) a la Biblioteca Central. L’acte
està organitzat pel Centre Excursionista Puigcastellar.

ACTUALITAT

BREUS

Se crearán más de 250 plazas
de aparcamiento en Singuerlín
En unos meses comenzará la reforma de la
calle que da nombre al barrio

E

l inicio de diferentes promociones de vivienda pública en
la zona de Singuerlín, supondrá
la creación de 250 plazas de
aparcamiento. En los próximos
meses, la empresa municipal
Gramepark S.A., comenzará la
construcción de dos promociones que se sumarán a dos prácticamente terminadas.
La actuación más importante,
por número de plazas, será la
que se llevará a cabo en la calle
de Enric Granados, 7-11. Allí se
construirá un edificio con 21 viviendas y 120 plazas de aparcamiento. Esta obra está prevista
que termine a finales de 2005. En
la av. de Catalunya esquina Singuerlín también está previsto un
edificio con 16 pisos y 33 aparcamientos que podría ser entregado a principios de 2006. A estas actuaciones hay que sumar
las 70 plazas de la promoción de
la calle de América, esquina av.
del Puig Castellar que ya están
en uso y las 29 plazas del edificio
de la av. de la Primavera, 50. En
total más de 250 plazas de aparcamiento en Singuerlín.
Calle del Singuerlín
Además de la promoción de vi-

"Cobrament voluntari d’impostos
Mitjançant un conveni subscrit el16 de juny amb l’Entitat Metropolitana
del Transport, a partir d’aquest exercici, el recàrrec metropolità del transport (sobre l’IBI) serà recaptat pel Servei de Recaptació de l’Ajuntament.
El cobrament en període voluntari s’efectuarà del 15 de setembre al 15
de novembre. Igual que amb la resta de tributs, rebreu un avís per fer el
pagament en qualsevol de les entitats col•laboradores: Caixa Catalunya,
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa
Penedès, Caixa Sabadell i Caixa Terrassa. Podeu domiciliar el pagament.
Les reclamacions o recursos s’han de presentar a l’OIAC o al Servei de
Rendes. La recapatació en via exceutiva es fa al pg. de Llorenç Serra, 26.

"Viatges alternatius i solidaris
El dia 18 (17. 30 h) se celebrarà una trobada d'intercanvi d'experiències solidàries i de cooperació d'aquest estiu. Està prevista una taula rodona amb
participants en diverses brigades, grups de treball de cooperació o viatges
solidaris i un cafè xerrada amb M. Josep Olivé, que presentarà el seu llibre
Otros mundos: viajes alternativos y solidarios editat per l'ONG IntermónOxfam. L’acte el moderarà Xavier Altozano, president de l’Associació d’Amics
de Diabugu Batapha i tindrà lloc a la Casa de la Solidaritat (c. d’Irlanda, 39).

"El Mas Fonollar, tancat per reformes
vienda pública y aparcamientos,
está prevista la nueva urbanización de la calle de Singuerlín, entre las avenidas de Anselm de
Riu y Catalunya. Siguiendo el modelo que ya se ha empleado en
otras calles, la vía será de un solo
nivel. El proyecto prevé la renovación de la iluminación, árboles
y el soterramiento del tendido
eléctrico. Estas obras podrían comenzar en noviembre. El presupuesto total del proyecto es de
350.171,14 euros. Esta actuación
es uno de los compromisos incluidos en el Plan de Dinamización Comercial del barrio de Singuerlín. Para 2005 está previsto
también la urbanización de la calle de Enric Granados.

El Centre de Recursos Juvenil Mas Fonollar romandrà tancat per reformes
fins a nou avís. Els usuaris de la sala multiservei (ordinadors, Internet...) i els
del punt d'informació juvenil, poden adreçar-se al Centre Rellotge XXI (carrer del Rellotge, 21, tel. 93 392 10 46). Les entitats que necessitin espai per
a reunions o per dur a terme activitats poden adreçar-se als centres cívics
o casals municipals. Més informació, al tel. 93 385 55 01 (tardes) o al Servei de Participació Ciutadana, Infància i Joventut (tel. 93 462 40 00 ext. 2511).

"Clases de yoga en El Raval y Singuerlín
La asociación Saucha ha iniciado las clases de yoga. Se impartirán los jueves de 17.30 a 19.30 y de 19.30 a 21.30 h. en el Centre Cívic del Raval
(Monturiol, 20; tel. 93 391 92 90). Por otra parte, el Centre Cívic del Singuerlín (av. de Catalunya, 41; tel. 93 391 71 10) comezará el día 21 un curso trimestral de yoga que se llevará a cabo los martes y jueves por la tarde.

"Cursos de formació
Aula Cèntric fa cursos de formació ocupacional d’administrativa comptable i
aplicacions informàtiques en la gestió, subvencionats pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Europeu i adreçats a dones en l’atur menors de 25
anys. Més informació i inscrpcions, a l’av. de la Generalitat, 5 (tel. 93 385 64 11).

"Matriculació a l’Escola de Ceràmica

Continúa la campaña de asfaltado

D

urante el mes de agosto se ha renovado el asfaltado de algunas calles de la ciudad. Se ha actuado en diferentes tramos de las calles de Milà
i Fontanals, Sicília, Mn. Camil Rosell, Sagarra, Valentí Escalas, Mas Marí,
Torres i Bages, Elcano, Pau Clarís y Balears. Actualmente están finalizando los trabajos en las calles de Dalmau y Bruch. En esta campaña y antes
de que finalice el año, se acometerán otros tramos en las calles de Sant
Carles, Lincoln, Àngel Prats, Cabrera y avenida de Catalunya.

Jornadas extremeñas en la ciudad

P

ara celebrar el Día de Extremadura, del 8 al 19 de septiembre tienen lugar unas jornadas organizadas por la Casa Regional Extremeña.
Entre otras actividades, destaca ofrenda floral que hará la entidad a la
tumba de Rafael Casanova, en Sant Boi, el 11 de septiembre (10.30 h.). El
sábado 18 (12 h.) habrá una recepción a las entidades en el Museu Torre Balldovina y la entrega de premios del Certamen de Poesía José Espronceda (21 h.). El domingo 19, desde las 10.30 horas, habrá una fiesta
en Can Zam con la actuación de varios grupos de coros y danzas. Más
información, en la calle de Sant Ignasi, 34.

L’Escola de Ceràmica ha obert el termini d’inscripcions. Els adults poden triar
entre ceràmica, torn, construccions de grans volums, dibuix, pintura i serigrafia (artística i per a ceramistes). Els nens tenen al seu abast classes de
ceràmica, dibuix i còmic. L’Escola també fa un curs intensiu de preparació
per a les proves d’accés a la Facultat de Belles Arts. Més informació, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h, al carrer de les Balears, 67 (tel. 93 391 84 90).

"Grupo de Mujeres del Fondo
El Grupo de Mujeres del Fondo pone en macha cursos de gimnasia, bailes de salón, sevillanas y manualidades. Más información, los martes y
jueves , de 17 a 19 h, en la calle Wagner, 19.

"Cursos en el Centre Cívic del Riu
La Asociación de Vecinos del Riu organiza estas actividades: bailes de salón por parejas, yoga, danza del vientre y tai-chi. Más información, en el
centro cívico (Pompeu Fabra, 22-24) y en el teléfono 93 466 24 52 (tardes).

"Iniciació al teatre
Ditirambo Teatre fa, a partir de la setmana pròxima, un taller d'iniciació al teatre al Centre Cívic de Can Mariner, els dimarts de 19 a 20.30 h. Més informació, al tel. 93 466 32 87 de 16.30 a 20 h i a ditirambo_teatre@hotmail.com.

"Restauració de mobles
L’associació Restaura inicia els nous cursos de restauració de moble antic
i reciclatge. Més informació, al carrer del Torrent, 1 (tel. 93 386 57 41).
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Actividades físicas
La asociación Esport i Salut inicia
el 15 de septiembre un nuevo
curso de actividades físicas para
adultos: gimnasia de mantenimiento, tonificación, GAC, aeróbic, steps, latin dance, yoga y taichi, en horarios de mañana y
tarde.
Lugar: polideportivos Nou y La
Bastida y Casal de Can Mariner.
Información e inscripciones: Mn.
Jacint Verdaguer, 22-24, de 10 a
13 y de 17 a 20 h.
Teléfono: 93 386 76 08.

Gimnàstica gent gran
És obert el període d'inscripció:
als cursos de gimnàstica per a la
gent gran que organitza l’Institut
Municipal d'Esports. El termini
per als que ja es van inscriure la
darrera temporada és fins al 17
de setembre. Les noves inscripcions es faran a partir del dia 20 .
Horari: de dilluns a divendres, de
10 a 13 h.
Preu : 12, 85 €
Informació i inscripcions: carrer
de Rafael Casanova, 85.
Telèfon: 93 385 33 22.

Salud mental: talleres
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La Associació d'Amics del Malalt
Mental de Santa Coloma está organizando unos talleres de formación psicoeducativos para familiares de personas con
problemas de salud mental, conjuntamente con la Federación de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos Mentales y el Centre
Assistencial Dr. Emili Mira. Los talleres se organizarán en grupos
reducidos, y los impartirán profe-

Farmàcies
Divendres 10
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil Rossell, 40
Dissabte 11
•D
Plaça de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Diumenge 12
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dilluns 13
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dimarts 14
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
Dimecres 15
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dijous 16
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
•Aquestes quatre farmàcies obren ca da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

sionales especializados. Tendrán
lugar los miércoles de 18.30 a 20
h.) durante 9 semanas. El primer
taller está previsto para el 6 de
octubre, en el local de la misma
asociación (passatge de la Ciudadela Alta,1).
Información: en el Centre de Salut
Metal Martí Julià, los lunes, miércoles y jueves de 17 a 18 h. o los
martes de 18.30 a 20.30 h en el
local de la entidad.

Centre Rellotge XXI (carrer del
Rellotge, 21), s'iniciarà el casal
infantil diari. Tindran accés al seu
servei tots els infants de tres a
dotze anys (des de p3 a 6é).
Informació: a l’adreça electrònica
rellotgexxi@yahoo.es.

Clases de baile

Futbol sala
El Complex Esportiu Torribera ha
obert el termini d'inscripció en la
nova lliga de futbol sala de lleure
(els dijous de 21 a 23 h), que començarà el mes d’octubre.
Informació, inscripcions i condicions generals: carrer de Castella,
s/n ( tel. 93 392 63 04).

Musicaula
Musicaula ha obert el període de
matriculació per a aquests cursos:
iniciació musical (nens de 3 anys
en endavant), piano, cant, cant coral, guitarra (flamenca, clàssica,
acústica i elèctrica), baix elèctric,
orgue electrònic, flauta de bec i
flauta travessera, violí, violoncel,
saxofon, acordió, llenguatge musical, harmonia (clàssica i moderna),
etc. Aquests cursos estan dirigits a
nens i nenes a partir de 3 anys i a
adults. A més, Musicaula prepara
opcionalment els seus alumnes per
a exàmens oficials i imparteix música clàssica, moderna i jazz.
Informació: de dilluns a divendres,
de17.30 a 21.30 h, al c. de Mn. Camil Rossell, 70 (tel. 93 386 12 95).

Esport oriental
L'associació Jiseido Catalunya inicia les seves activitats d'aquest
curs. Els dimecres, de 20 a 21.30
h, hi haurà tai txi itxi kung, i els
dissabtes, de 9 a 11 h, jisei budo
(art del combat).
Lloc: gimnàs del poliesportiu Nou,
(Mossèn Jacint Verdaguer, 22-24).
Informació: al mateix poliesportiu
en l'horari de les activitats o al
telèfon 93 386 73 35.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga inaugura la
temporada con una matinal flamenca que tendrá lugar el día 12
(12 h.) a cargo del elenco de cantaores de la entidad y el grupo de
baile Aires de Málaga; a la guitarra estará Rafael Orozco.
Lugar: avenida de la Pallaresa, 96.

El 2 de octubre, la Casa de Aragón Virgen del Pilar comenzará
sus cursos de bailes de salón
(por parejas), de salsa y latinos.
Las clase se impartirán los sábados por la tarde.
Información: Sant Josep, 32.
Teléfono: 93 385 95 46.

Currso
os de
e fo
ormacció
ó
ocup
paccio
onal
Grameimpuls, SA obre el període de
sol•licituds per a diferents cursos de formació ocupacional. Els cursos són subvencionats pel SOC i el Fons Social Europeu. Les persones interessades han
de fer la inscripció al carrer de Rafael
Casanova, 40, de dilluns a divendres i
de 8 a 15 hores. Es preveu que els cursos s’iniciaran de manera immediata.
Són aquests:
! Dones majors de 25 anys, aturades:
telefonista recepcionista d'oficina, cuinera, atenció especialitzada a malalts
d’alzheimer, cuidadora de disminuïts físics i psíquics i dependenta de comerç.
! Dones menors de 25 anys, aturades:
secretària, ofimàtica i empleada
d'agència de viatges.
! Homes i dones menors de 25 anys,
aturats: cambrer de restaurant o bar,
soldador d'estructures metàl•liques
lleugeres i torner fresador.
! Homes i dones majors de 25 anys,
aturats: auxiliar d'infermeria en hospitalització i gestor de magatzem.

Casal infantil
A partir del 15 de setembre, al

Cursos de català per a adults
Dilluns 13 de setembre, el Centre de Normalització Lingüística L'Heura obrirà el període de matriculació als cursos de català per a adults.
Els cursos, de 45 hores, s'adrecen tant a les persones que no entenen
el català i volen començar a parlar-lo com a les que ja el parlen i volen
aprendre a escriure'l o bé a perfeccionar-ne l'escriptura. Les classes
es fan dos dies a la setmana, en sessions d'una hora i mitja cadascuna. Com a novetat d'enguany, el CNL L'Heura ofereix un curs de nivell
bàsic trimestral, de 4 hores setmanals. També es fan cursos a distància per als nivells d'aprenentatge de l'escriptura.
Tant les titulacions dels cursos presencials com les dels cursos que es
fan a distància són equivalents a les que expedeix la Direcció General
de Política Lingüística (abans per la Junta Permanent).
Les persones que vulguin fer la matrícula han de venir al CNL L'Heura
del 13 al 21 de setembre de 9 a 13.30 h, o bé els dies 13, 16 o 21 de 16
a 20 h. També poden fer-la a l'estand del CNL L'Heura a l'Expocoloma
els dies 18 i 19 de setembre en horari de matí i tarda.
Per a qualsevol altra informació, truqueu al 93 385 14 61 de 9 a 13.30
h o veniu personalment al c. de Rafael Casanova, 85-89, 3r pis.

HORARI DE L’OIAC
L’Oficina d’Informació i Atenció al
Ciutadà (OIAC) ha tornat aquesta
setmana al seu horari habitual:
de dilluns a dijous de 8.30 a 18 h
i divendres de 8.30 a 14.30 h

Tel. 93 462 40 40
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