NÚM. 1.037 - 27è ANY • BUTLLETÍ SETMANAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET • 2 DE MARÇ DE 2007

TITELLES AL SAGARRA
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Les Jornades de la
Dona debatran sobre
la conciliació de la vida
familiar i laboral

proper 7 de març
3 El
tindrà lloc la

presentació pública del
Pla d’acció cultural

El 4 de març (12 h), al Teatre Sagarra, Oixque Cia.
de Titelles-Xesco Quadras representarà l’espectacle Trinoceria. És la història de Rinaldo, un vell tramoista carregat de manies que, en trobar-se la platea del teatre plena de públic, davant la
impossibilitat de
fer-los fora, decideix improvisar una actuació
de cavallers i
princeses a canvi d’un bon plat
de
botifarra
amb seques.

La eficacia policial ha aumentado 4,9 puntos durante el año 2006

La seguridad ciudadana avanza en positivo
La Junta Local de Seguridad constata que Santa Coloma de Gramenet tiene un índice de
delitos que se sitúa 16 puntos por debajo de la media de Catalunya
La Junta Local de Seguridad se reunió el pasado
martes 27 de febrero para hacer un balance del
estado de la seguridad ciudadana durante el año
2006. Esta Junta, formada por los tenientes de alcalde de Servicios Personales y de Seguridad Ciudadana, el inspector jefe de los Mossos d'Esquadra en Santa Coloma, el intendente mayor de la
Policía Local y el Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Coloma, repasó los diferentes datos sobre la seguridad, así como su evolución e hizo también el correspondiente análisis
comparativo con los datos reflejados en la media
de Catalunya. Éstos son los más significativos:
DATOS DE SEGURIDAD
!Encuesta de victimización. El índice de victimización en Santa Coloma durante el año 2006 fue de
15,1%. Durante el mismo periodo, el índice de victimización media del área metropolitana fue de
17,7%, lo que supone que nuestra ciudad tiene un
índice de victimización 2,5 puntos inferior a la media de los municipios que componen el entorno
de Barcelona.
!Delitos denunciados. Los delitos denunciados en
la ciudad han bajado un 6,7% con relación al año
anterior. El índice de delitos denunciados es de
45,1 por cada 1.000 habitantes. El índice de delitos denunciados en Catalunya, es de 61,6 por cada 1.000 habitantes. Santa Coloma tiene, por lo
tanto, un índice de delitos inferior en 16 puntos a
la media de Catalunya.
! Eficacia. El porcentaje de delitos resueltos en la
ciudad es del 44,6%. La eficacia ha aumentado,
respeto al año anterior, en un 4,9%. Estas cifras
han sido posibles gracias al trabajo coordinado y
al buen entendimiento entre los diferentes cuerpos policiales que trabajan en nuestra ciudad.

DATOS DE ACCIDENTABILIDAD
!Accidentes

de tráfico. En el año 2006 se produ-

jeron 260 accidentes de tráfico en la ciudad. Respeto al año anterior se ha registrado una disminución de la accidentabilidad del 9,4%.
!Accidentabilidad media. El índice de accidentes
en Santa Coloma es de 21,6 por cada 10.000 habitantes. En Catalunya, este porcentaje es de 30

La mejora de la
seguridad se debe al
trabajo coordinado y al
buen entendimiento entre
los diferentes cuerpos
policiales

accidentes, lo que indica que nuestra ciudad está
8,4 puntos por debajo de la media catalana en este ámbito.
DATOS DE POLICÍA ADMINISTRATIVA
! Extranjeros

en situación irregular. En 2006 el
Cuerpo Nacional de Policía tramitó 924 propuestas de expulsión de extranjeros que se encontraban en la ciudad en situación irregular en el país.
! Controles de locales. El año pasado se inspeccionaron 214 locales y se precintaron otros 90 por
diversas infracciones.
! Tráfico. En el año 2006 se prohibió el paso de
camiones de gran tonelaje por toda la ciudad. Para hacer cumplir esta prohibición se controlaron
1.605 vehículos de ese tipo y se tramitaron 498
denuncias.

ACTUALITAT
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El 4 de marzo habrá un
corte en la línea 1 de
metro en Santa Coloma
La línea I del metro quedará cortada
el domingo 4 de marzo, desde las 5
de la mañana (hora de inicio del
servicio) hasta las 17 horas entre
las estaciones de Santa Coloma y
Fondo. El motivo de este corte es
hacer obras de mejora y seguridad
del tramo mencionado. Para garantizar el servicio de transporte habrá
autobuses lanzadera desde la estación de Santa Coloma a la de Fondo
y en sentido inverso.

Premi a la solidaritat
per a estudiants
de batxillerat
Per segon any consecutiu, els estudiants colomencs de 2n de batxillerat poden presentar els treballs de
recerca al Premi Joan Gomis. El Premi Joan Gomis és un certamen de
treballs de recerca sobre solidaritat
i cooperació, drets humans i cultura
de pau. La data límit per lliurar els
treballs és el 30 de març, i poden
presentar-se a través dels centres
educatius o directament al Departament de Cooperació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El premi a l'autor del millor
treball de recerca consisteix en la
participació en una estada intercultural o en una ruta solidària organitzada per una ONG col•laboradora.
Per a més informació o per rebre les
bases de la convocatòria, podeu
adreçar-vos al Departament de Cooperació, telèfon 93 462 40 00 ext.
3002, o escriure a l’adreça electrònica departamentsolidaritat@gramenet.diba.es

Se celebren arreu de la ciutat diverses
activitats per commemorar el Dia de la Dona
L

a Comissió 8 de Març del Consell de les Dones i diferents entitats
de la ciutat, conjuntament amb l’Ajuntament, conviden a tothom als
actes commemoratius Dia Internacional de la Dona. Enguany, el programa d’activitats, que se celebrarà
al llarg de les properes setmanes,
se centra en temes de molta actualitat, com la conciliació de la vida
personal, laboral i familiar i el reconeixement i el suport a les dones
dedicades a persones dependents.
Una de les novetats d’aquesta edició
serà la celebració del primer Congrés
de Dones del Barcelonès Nord, que
s’inaugurarà el dia 9 al Teatre Sagarra. L’objectiu és avançar en els mecanismes de participació social i política de les dones i debatre propostes
per assolir unes ciutats més igualitàries. Totes les persones interessades
a participar-hi se’n poden informar i
inscriure-s’hi al CIOD, al carrer de
Sant Carles, 12 (tel. 93 466 14 11).
L’acte inaugural de les jornades tindrà lloc el dia 6 (18 h) al Museu Torre Balldovina, amb la presència de
l’alcalde, Bartomeu Muñoz,i la regidora ponent de Dona i Igualtat i
Atenció als Discapacitats, Ángeles
Peláez. Tot seguit, la presidenta de
la Coordinadora d’Associacions de
Dones, Marina Noriega, farà la presentació del Guardó Literari Relat
Curt Isabel Alonso. L’acte es clourà
amb una conferència sobre “Dones
i literatura”, a càrrec de Marta Segarra, de la Càtedra de la UNESCO
Dones, desenvolupament i cultures,
i un recital de poesies amb la rapsode Carmen Ávalos.

ESCULTURA
D’HOMENATGE
A LA DONA
Hi ha altres activitats complementàries al voltant del Dia de la Dona.
La més simbòlica és la inauguració
de l’escultura Homenatge a la dona, de Marta Solsona (dia 6, 17.30
h), a la plaça de Montserrat Roig.
Aquesta escultora exposa també,
a la mateixa plaça, 12 peces més,
que ofereixen un recorregut a l'entorn de la tendresa, l’esperança, el
joc i l'amor. La mostra hi romandrà
fins al 25 de març.
El dia 7 (18 h), a Can Sisteré, la metgessa i sexòloga Francisca Molero
parlarà del tema “La sexualitat femenina aquí i ara” i, a continuació,
hi haurà un Tapersex a càrrec d’Eva
Moreno, llicenciada en ciències de
la comunicació.
Finalment, el dia 8 (17 h), al Museu, es
farà la lectura del Manifest del 8 de
Març, i hi haurà una conferència sobre els problemes d’esquena que impartirà el doctor en quiropràxia Gregory Veggia. La jornada acabarà amb
dues activitats tradicionals: una mani-

festació unitària que partirà de la ronda de la Universitat, a Barcelona (20
h), i un sopar de dones (21 h).
A més, avui, 2 de març (17 h), al Centre Cívic de Can Mariner, tindrà lloc
un acte per a la convivència convocat pel Grup de Dones d’aquell barri.
Una hora després començarà la conferència “De la oruga a la mariposa”,
programada per la Associació per al
Suport Emocional en el Dol (ASED) al
Centre Cívic del Riu. La ponent serà
Anji Carmelo, doctora en metafísica
a la Universitat de Los Ángeles.

Bases del concurs de cartells d''Expocoloma 2007
Amb motiu de la preparació de l'Expocoloma
2007, queda obert el termini de presentació
de projectes de cartell per a la celebració
d'enguany, amb les bases següents:
1. Pot presentar-se al concurs tothom que ho
desitgi. Cada autor pot presentar com a màxim dues maquetes.
2. Els treballs que es presentin hauran de ser
originals i hauran de tenir una mida Din A-2
(42 x 59,4) adaptable a 30 x 59,4. Han d'anar
en suport rígid.
3. El projecte ha de contenir el text següent:
Expocoloma 2007. Santa Coloma de Gramenet. Del 13 al 16 de setembre. Parc d’Europa.
19a edició.
4. A més del cartell, presentat en Din A-2 i
adaptable a 30 x 59,4, el guanyador haurà d'aportar suport informatitzat en CD del cartell en
els programes Corel Draw o Freehand o Ilustrator i amb format Din A-3 i Din A-4 a 4 colors,
incloent els logotips que la direcció de l'Expocoloma lliurarà al guanyador.
5. La dotació econòmica del premi és de 600 €.

6. Els treballs s'han de presentar a les oficines
de Grameimpuls, SA, av. de la Generalitat, 99101, de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16 a 20 h
i de 9 a 14 h els divendres.
7. Els autors poden presentar-se amb pseudònim. En aquest cas, se seguirà el sistema de
plica tancada.
8. El termini de presentació dels treballs s'acaba el dia 20 de març a les 14h.
9. L'organització no mantindrà correspondència amb els autors que es presentin al concurs.
10. El jurat estarà format per: professionals
del disseny amb reconeguda experiència i representants de l'Ajuntament, l'ACI i Grameimpuls,SA.
11. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.
12. L'obra premiada quedarà en propietat
d'Expocoloma, que la inclourà dins del seu
fons d'art.
13. Les obres no premiades estaran a disposició dels concursants no premiats fins al 30 de
juny de 2007.

Es reuneixen a Santa Coloma
professionals de l'atenció al públic
de diversos ajuntaments catalans

E

l passat dia 22 es va reunir a la nostra ciutat una trentena de professionals de les oficines d'atenció al ciutadà dels ajuntaments de Girona,
Blanes, Terrassa, Lleida, Santa Coloma, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi, Reus,
Cambrils i Sabadell. L'objectiu de la trobada era rebre formació sobre aspectes relacionats amb habilitats i tècniques d'atenció ciutadana, algunes
de les quals ja s'apliquen a l'OIAC de l'Ajuntament colomenc. Aquesta jornada de formació va ser una iniciativa del Fòrum de Formació d'Oficines
d'Atenció al Ciutadà, que es va crear a Lleida el mes de setembre passat i
del qual l'OIAC de Santa Coloma és cofundadora.

ACTUALITAT
La fiesta del deporte colomense se
cerró con la entrega de 79 premios

A

l cierre de esta edición se celebraba ayer, 1 de marzo, en el
Teatro Sagarra la gala de los Guardons de l’Esport Colomenc. En este
acto se repartieron 79 premios a
deportistas, colectivos y clubes que
alcanzaron el éxito a lo largo de la
temporada pasada.
Como se sabe, en esta fiesta se hace un reconocimiento público a
quienes han ascendido de categoría, a los que resultaron campeones
y a quienes han trabajado en la difusión del deporte y en la mejora de
la imagen de la ciudad. Es también
costumbre realizar menciones especiales y rendir homenaje a deportistas que han tenido una brillante trayectoria.
En la edición de 2007, destacó la variedad de modalidades premiadas y,
especialmente, la progresión del deporte femenino colomense. Lo mismo se puede decir del deporte de
base y de disciplinas minoritarias.
No obstante, en los últimos meses
se cosecharon grandes éxitos en la
élite, como se reflejó en la gala de
anoche. En este ámbito, hay que ci-
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!El concert del Dia de la Dona, al Sagarra

!Exposició de cromos

Pedro Alcaraz, uno de los deportistas premiados.

tar a Dani Sánchez (mejor jugador
del mundo de billar por tercer año
consecutivo), Pedro Alcaraz (primer alpinista colomense que escala a 7.000 metros de altura ), Jordi
Inglés (primer colomense que participa en la prueba Lisboa-Dakar),
Rocío Serrano y Miriam Diéguez
(futbolistas, campeonas de liga con
el RCE Español) y nuestros karatekas y atletas.

ferta, la producció local, la gestió
municipal i el consum cultural a
Santa Coloma, i una altra, amb objectius i propostes de futur. En
aquest àmbit cal destacar idees com
les de situar la cultura al centre de la
vida pública, encetar noves formes
de gestió de la cultura, impulsar un
nou paper de les entitats culturals i
dels petits agents privats a Santa
Coloma i donar suport a la nova creació artística, així com a la formació i
la pràctica artística amateur i semiprofessional.

Hoy se inaugura la nueva sede de la
Asociación de Vecinos de Santa Rosa

L

!Cobrament d’impostos
El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Taxa per l'ocupació i l'aprofitament de la via pública —guals, quioscos,
taules i cadires— i la Taxa per la prestació dels serveis de mercat, comença
avui, dia 2 de març, i finalitza el dia 2 de maig. Rebreu al vostre domicili l'avís
per poder fer el pagament en el termini voluntari a qualsevol oficina de les entitats següents : Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona “la Caixa”,
Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Caixa Manlleu
i Caixa Manresa. A partir del 31 de març, si no heu rebut l'avís, podeu fer el
pagament a la Caixa Catalunya on se us en lliurarà un duplicat. El càrrec en
compte corresponent als rebuts domiciliats s'efectuarà el dia 2 d'abril.

El concert del 9 de març, “Dia de la Dona: dones compositores”, corresponent a
la XXI Temporada de Concerts de Can Roig i Torres, es durà a terme, per raons
d’aforament, al Teatre Josep M. de Sagarra a les 21.45 h.

El 7 de març es farà la presentació
pública del Pla d’acció cultural
osep Ramoneda, director del
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona serà el ponent convidat a l’acte de presentació del Pla
d’acció cultural (PAC), que tindrà
lloc el proper dimecres, 7 de març
(20 h), a la sala d’actes del Museu
Torre Balldovina.
El PAC és un document, elaborat
amb aportacions de tots els sectors
culturals de la ciutat, que marcarà
les línies bàsiques de la política municipal dels propers anys. Té una
part de diagnosi sobre l'estat de l'o-

BREUS

a Asociación de Vecinos de Santa Rosa celebrará hoy, día 2 (19 h.), la
inauguración de su nueva sede social, que está situada en la avenida dels
Banús, 82. Todos los vecinos están invitados a este acto lúdico. El local de la
Asociación de Vecinos se halla en la planta baja de un nuevo edificio, construido a raíz de la transformación urbana que ha experimentado esta zona de
Santa Coloma con la llegada de la línea 9 de metro. En ese bloque han sido
realojadas algunas de las familias expropiadas por el proyecto, así como la
parroquia y otras entidades.

Del 5 al 29 de març, es pot veure a la Biblioteca Can Peixauet l’exposició “Muntanyes de cromos. La muntanya en el cromo publicitari”, en què s’exhibeixen
més de 200 cromos i fa un recorregut per la presència de la muntanya i l’alpinisme en l’edició d’aquestes peces de col•leccionisme des de 1897 fins a l’actualitat. L’exposició és oberta dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 20.30 h, dimarts
i dijous de 10 a 20.30 h i dissabte de 10 a 14 h. Organització: Obra Social de Caixa Sabadell, Servei General d’Informació de Muntanya i Biblioteca Can Peixauet.

!Curs d’informàtica per a adults
El 5 de març comença un curs d'informàtica bàsica per a adults al CRIJ Rellotge XXI en dos horaris: de 10 a 12 h o de 19 a 21 h. A més, el 19 de març començarà un curs per a adults d'iniciació a Internet (els mateixos horaris). Els
interessats poden passar pel Centre o bé trucar al telèfon 93 39210 46.

!Cursos al Centre Rellotge XXI
Encara queden algunes places per als cursos de guitarra i automaquillatge
que es realitzen al CRIJ Rellotge XXI. També està obert el termini d'inscripcions per al curs monogràfic de cuina japonesa, el de ioga i el de fotografia i
Photoshop. Més informació, al carrer del Rellotge, 21 (tel. 93 39210 46).

!Campus deportivo de la UDA Gramenet
Se han iniciado las inscripciones del campus de tecnificación y perfeccionamiento de la UDA Gramenet, que tendrá lugar los próximos 2, 3, 4 y 5 de abril
en el polideportivo del Raval, en horarios de mañana y tarde. Más información e inscripciones, en la calle de Mn. Jacint Verdaguer, 22-24 y en la calle
de Monturiol, s/n (teléfono: 696 820 639).

!Mostra de fotògrafs de Cabra
Avui, 2 de març, s’inaugura l’exposició de fotògrafs de Cabra “La pasión a
través del Atlántico”, que ha estat possible gràcies als llaços d’agermanament que Santa Coloma de Gramenet té amb la ciutat de Cabra. L’exposició
presenta diverses imatges de fotògrafs de Cabra i mexicans sobre la Setmana Santa, i es podrà veure al Museu Torre Balldovina durant tot el mes de
març, de dimarts a dissabte de 18 a 20.30 h i dissabte i diumenge d’11 a 14 h.

!Excursión a Alcover
La Agrupación de Vecinos del Distrito VI (Fondo) organiza una excursión a
Alcover (Tarragona) el 18 de marzo, que incluye una visita al Museu de Valls
y una calçotada. Precios: socios, 40 €; no socios, 43 €, y niños hasta 10 años,
35 €. Más información, los lunes, miércoles y viernes (de 17 a 19 h.), en la calle de Wagner, 19 (teléfonos: 93 462 40 67 y 689 52 17 49).

!Xerrada sobre la destrucció del territori
Avui, 2 de març (20 h), tindrà lloc una xerrada sobre la destrucció del territori i
la projecció del documental Arrels de lluita al local social Krida (carrer de Sicília, 97). L’endemà (21 h) hi haurà un sopar de germanor (preu: 10 euros).

!Exposición de manualidades
Del 6 al 9 de marzo (de 17 a 21 h.) estará abierta una exposición de manualidades en el Centre Cívic del Riu (Pompeu Fabra, 22-24), organizada por la
Asociación de Mujeres de Riu Sud.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?

4
Aula gent gran

!Dimecres 7: Ariel, el león presumi-

do, d’Elvira Menéndez, narrat per
Maribel Orduna. Biblioteca Can Peixauet, 18 h. A continuació hi haurà
un taller de manualitats.
!Dijous 8: Sol solet! Històries de sols.
El sol enllaunat, narrat per Sílvia Barragán. Biblioteca Central, 18 h.

“Idees clares, valors sòlids i actituds
positives”. Aquest és el títol de la
propera sessió de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran, que
tindrà lloc el 7 de març (17.30 h). El
ponent serà Jordi Pujol, expresident
de la Generalitat de Catalunya.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.

Ateneu

Concert
Avui divendres, 2 de març (21.45 h),
dins de la XXI Temporada de Concerts de Can Roig i Torres, en el Cicle
de Concerts en 3/4, Salvador Francés (clarinet) i Margarida Cano (piano) interpretaran obres de Meseguer i C. Saint-Saëns. L’entrada és
gratuïta.
Lloc: Biblioteca Central.

Danza del vientre
El Centre Cívic del Riu abre el período de inscripciones para el último trimestre de los cursos de danza del
vientre y yoga.
Horario: danza del vientre, los miércoles por la tarde, y yoga, los martes
por la tarde y viernes por la mañana.
Información: Pompeu Fabra, 22-24.
Teléfono: 93 466 24 52 .

Cursos de formació
Els propers dies 10 i 27 de març respectivament, s’iniciaran a Tau Santa
Coloma dos cursos subvencionats
de Java per a treballadors. El primer
es farà els dissabtes de 9 a 14 h i el
segon, dimarts i dijous de 13.30 a
16.30 h. Després de Setmana Santa
hi haurà cursos d’ofimàtica bàsica
(Word, Excel, Photoshop) i anglès

Farmàcies
Divendres 2
•D
Irlanda, 107 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dissabte 3
•D
Perú, 28 / Passatge Caralt, 22
Diumenge 4
•D
Av. Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dilluns5
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Dimarts 6
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dimecres 7
•D
Còrdova, 47 / Joan V. Escales, 7
Dijous 8
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de
Santa Coloma, 95
•Aquestes quatre farmàcies obren
cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant
Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27; Valentí Escalas, 7, i passatge d’en Caralt, 22.

Nou local del Programa dels
aliments solidaris Santa Coloma

E

l 5 de març (18 h) s'inaugurarà el nou local del Programa dels aliments
solidaris Santa Coloma, que està ubicat al gimnàs de l'Escola d'Idiomes, al
carrer de la Mare de Déu del Pilar, s/n. L’atenció anirà a càrrec dels voluntaris,
i restarà obert tres matins per setmana. El Programa és una iniciativa en xarxa
amb els sectors socials i professionals de la ciutat que pretén dignificar el lliurament dels aliments i contribuir a pal•liar les situacions d'exclusió social generant noves alternatives d'integració social o laboral. Està basat en la solidaritat
dels ciutadans, tant de les entitats socials i els voluntaris que hi participen com
dels donants, que fan una aportació, ja sigui econòmica, com en aliments.

(superior ) per a treballadors del sector del comerç i autònoms.
Informació: rambla de Sant Sebastià,
38-40.
Telèfon: 933 862 697.

Crecimiento personal
La Coordinadora de Grups de Dones
ha programado un taller de crecimiento personal para los días 21 y

28 de marzo y 11 y 18 de abril .
Precio: 10 euros .
Inscripciones: Centre Cívic del Riu,
calle de Pompeu Fabra, 22-24
Teléfono: 93 466 24 52.

L’Hora del Conte
!Dimarts 6: La princesa enjogassada, de Babette Cole, narrat per Ivana
Ares. Biblioteca Singuerlín, 18.30 h.

Programats els propers tallers
de salut per a mares i pares

E

l passat mes d'octubre es va
presentar la segona edició del programa Aula de salut per a mares i
pares, organitzat pel Servei de Salut Pública de l'Ajuntament. Fins
ara són moltes les xerrades taller
que s'han fet als diferents centres
educatius de la ciutat donant resposta a la demanda de cada AMPA.
A partir d'ara, de forma mensual, es
donarà a conèixer totes les intervencions planificades amb l'objectiu que qualsevol mare o pare pugui assistir a una xerrada del seu
interès encara que no sigui l'escola
de la seva filla o el seu fill. Així, per
al proper més de març, els tallers

programats són els següents:
20 de març (17 h): “Què
ens preocupa de l'alimentació?”,
CEIP Sagrada Família.
!Dimecres 28 de març (18 h): “Des
de la salut, eduquem les filles com
els fills?”, IES Ramón Berenguer.
! Dimecres 28 de març (17 h):
“Què s'aprèn de la tele i els videojocs?”, CEIP Primavera
!Dimecres 28 de març (19 h): “Tot
el dia amb el Messenger?”, demanat per l'AMPA IES Torrent de les
Bruixes, però que es fa al CEIP Salvat Papasseit.
Més informació, al telèfon 93 462
40 00, ext. 3074.
!Dimarts

Avui, 2 de març (20 h), Joan Guerrero, de Gramenet Imatge Solidària,
parlarà sobre “Fotoperiodisme i reportatge social”, i mostrarà un recull
de fotografies sobre el tema. Tot seguit, es farà un sopar popular amb
menjar senegalès.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18 .

Microexposició
Del 5 al 30 de març es pot veure la microexposició “Didals de col•lecció”,
obra de Maribel Tomàs Villanueva.
Lloc: Biblioteca Singuerlín.

Club Petanca Can Mariner
El 4 de marzo (9.30 h.) tendrá lugar
la asamblea general de socios del
Club Petanca Can Mariner.
Lugar: Milà i Fontanals, 14-16.

Cenas
!Para celebrar el Día de la Mujer, la
Asociación de Vecinos del Centre
hará el día 10 (21.30 h.) una cena espectáculo y un baile de discoteca.
Lugar: calle de la Pedrera, 1.
Precio: 40 euros .
Reservas: 93 392 26 26.
!Con la misma finalidad, y también
el día 10 (21.30 h.), la Casa de Huelma celebrará una cena espectáculo
para mujeres y un baile .
Inscripciones: calle de Sants, 52 y en
el teléfono 93 392 07 98.
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