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EL QUE MA QUEDA DE TEATRE
DUU ‘POLACOS’ A SANT ANDREU
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Avui s’inaugura
al Teatre Sagarra
el I Congrés de Dones
del Barcelonès Nord

les obres
3 Acaben
d’urbanització del

carrer Nou, al mateix
cor de la ciutat

La companyia colomenca El que ma Queda de Teatre estarà durant aquest mes de març en cartell al Sant Andreu
Teatre amb Polacos, un muntatge basat en textos de Pere
Calders i Slawomir
Mrozek. Abans d’arribar al SAT, El que
ma queda de teatre
ha presentat Polacos
per Catalunya i Espanya, i fins i tot va
ser present al Festival de Teatre Hispà
de Washington.

Los pisos, de protección pública, se destinarán a personas con rentas bajas

El Ayuntamiento anuncia la construcción
de 1.087 viviendas y 2.500 plazas de
aparcamiento en el período 2007-2
2011
La Junta de Govern Local, celebrada el pasado día 6, fue informada del Programa de
Actuaciones en Materia de Vivienda de
Protección Pública y Aparcamientos para
el período 2007-2011, que supone un gran
esfuerzo del Ayuntamiento para paliar los
déficit detectados en estos dos ámbitos y
que beneficiará a cientos de personas con
menor poder adquisitivo. En este cuatrienio se construirán 1.087 viviendas y 2.500
plazas de parking.

Vivienda y aparcamiento son nuestras prioridades
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas con que se enfrentan
los ciudadanos de nuestro país, en especial los jóvenes. La obligación de las administraciones —según mandato constitucional— es realizar todas las actuaciones
necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Nuestro Ayuntamiento, consciente de que la situación de la ciudad se agrava especialmente por la falta de suelo disponible, ha venido haciendo esfuerzos importantes
en esta materia. Y vamos a seguir en esa línea. El pasado martes tratamos en Junta
de Gobierno de las actuaciones en vivienda pública y aparcamientos que desarrollaremos durante los
próximos cuatro años: más de mil viviendas de protección oficial —en régimen de alquiler o compra— y
un total de 2.500 plazas de aparcamiento. Con ello se pretende facilitar el acceso a la vivienda a personas con rentas medias y bajas, evitar la marcha de nuestros jóvenes a otras poblaciones, favorecer la
situación de nuestros mayores con viviendas adaptadas a sus necesidades y, en especial en el caso de
los aparcamientos, continuar trabajando en la creación de una ciudad más amable y accesible.
Bartomeu Muñoz Calvet, alcalde de Santa Coloma de Gramenet.

El programa municipal fue presentado el pasado
martes en conferencia de prensa por el alcalde,
Bartomeu Muñoz. Respecto a la edificación de pisos de protección, el alcalde señaló los cuatro objetivos principales que se plantea el consistorio:
crear un parque de viviendas a precios protegidos para ponerlo al alcance de personas con rentas bajas; evitar la marcha de nuestros jóvenes a
comarcas vecinas en busca de viviendas más
económicas; crear, por primera vez en Santa Coloma, una oferta de viviendas protegidas en alquiler para las personas que tienen las rentas
más bajas, y ofrecer una oferta de viviendas dirigida específicamente a la tercera edad.
Los colectivos que se beneficiarán de estos proyectos son jóvenes menores de 35 años, afectados
por planes urbanísticos, personas con problemas
de movilidad y tercera edad. Las obras irán a cargo
de entidades públicas (Gramepark, Regesa e Incasol) y promotores privados bajo supervisión municipal. En el periodo 2007-2011 se construirán
1.087 viviendas, de las cuales 789 serán de venta
(609 para jóvenes y 160 para afectados por planes
urbanísticos) y 318 serán de alquiler (249 para jóvenes y 69 para mayores de 65 años).
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Las ayudas para la rehabilitación
de viviendas son otro factor
esencial de la política municipal
!VIENE DE LA PORTADA

Como se aprecia en estas cifras, la
oferta de pisos para jóvenes es de 858
(609 de compra y 249 de alquiler).
Las iniciativas municipales para dar
soluciones al problema de la vivienda
van más allá de las políticas de edificación. En estos momentos se están
llevando a cabo varias acciones que
tienen gran interés. Este es el caso de
las ayudas a la rehabilitación, especialmente las complementarias previstas en la Llei de barris para la zona
sur y para la instalación de ascensores en Les Oliveres, Can Franquesa, La
Guinardera y Can Calvet (las personas
interesadas tienen más información
en la Oficina de Rehabilitación de Viviendas, en la calle del Bruc 21; tel. 93
468 05 15). Otro ejemplo es la renun-

cia por parte del Ayuntamiento al cobro de impuestos en las licencias de
obras que se solicitan para la rehabilitación de viviendas. Lo mismo se
puede decir de la Borsa Jove d’Habitatge, que está situada también en la
calle del Bruc, 21. Es una oficina que
promueve el alquiler para los jóvenes
y ofrece asesoramiento jurídico.
Cabe señalar, que en el mandato
municipal que ahora toca a su fin
(2003-2007) se han construido o están en fase de acabado 529 viviendas que se distribuyen de esta forma:
268 (afectados por planes urbanísticos), 218 para jóvenes y 43 para personas con problemas de movilidad.
Más aparcamientos
Aparcar el coche es uno de los problemas con el se que encuentran los

APARCAMENTS PREVISTOS 2007-2011
PROMOCIÓ
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NÚMERO DE PLACES

C/ Galícia (interior illa)
35
Camp de futbol del barri de Les Oliveres
150
C/ Sant Carles (col·legi Sant Just)
220
Exterior jardins Museu Torre Balldovina (semirobotitzat)
160
C/ Mossèn Camil Rossell (Irlanda / Mare de Déu de la Mercè) 120
C/ Liszt, vorera de Badalona (UTE ENGESTUR)
100
Av. de la Pallaresa / Av. del Puig Castellar
100
Av. del Sanatori / C/ Bonavista (places ja construïdes)
35
Plaça de la Mediterrània II
80
Aparcaments vinculats als futurs HP (2007-2011)
1.500
TOTAL 2.500

El nombre de places d’aparcament és aproximat, pendent dels projectes

ciudadanos, día tras día, en las
grandes urbes. Desde hace años, el
Ayuntamiento ha venido fomentando la construcción de plazas de parking para dar salida a esta problemática. Esta política va a continuar y
se prevé que en el período 20072011 se construyan 2.500 nuevas
plazas. De ese total, 1.500 estarán
ubicadas bajo edificios de viviendas

protegidas y las 1.000 restantes en
espacios de dominio público.
En el presente mandato se han
acabado o están a punto de hacerlo las obras correspondientes a
2.122 plazas bajo viviendas públicas o en espacios como la calle de
Irlanda, la plaza de la Mediterrània, la plaza del Olimpo o la rambla de Sant Sebastià.

Els alcaldes de la comarca seran
avui a l’acte inaugural del Congrés
de Dones del Barcelonès Nord

C

ontinuen els actes programats
a la nostra ciutat per commemorar
el Dia Internacional de la Dona.
Avui, dia 9 (19 h), al Teatre Sagarra,
tindrà lloc un dels actes més importants del programa, la inauguració
del I Congrés de Dones del Barcelonès Nord, que se celebra amb el lema “Per unes ciutats igualitàries”.
Els cinc alcaldes de la comarca, Bartomeu Muñoz (Santa Coloma de
Gramenet), Maite Arqué (Badalona), Jesús M. Canga (Sant Adrià de
Besòs), Ferran Vallespinós (Tiana) i
Jordi Ramià (Montgat) adreçaran
unes paraules de salutació a les
participants en aquest esdeveniment, que continuarà l’endemà al
Centre de Convencions i Negocis de
Badalona.
També avui divendres (19 h), a Can
Sisteré, el psiquiatre Eugeni J. Hidalgo pronunciarà la conferència “Dependència emocional”.
El dia 12 (18.30 h), al Mas Fonollar,
hi haurà el recital poètic “De dones
a dones”, a càrrec de Glòria Bosch i
amb la intervenció de Sandra Nieto,
guanyadora del II Concurs de Poesia i Relat Curt 2006, de l’Associació
Dona més Dona de Terrassa.
El dia 13 se celebraran diverses
conferències: al Centre Cívic del Riu
(18 h), la farmacèutica Loli Marín

parlarà de plantes medicinals; a la
mateixa hora, al Centre Cívic del
Singuerlín, M. Ángeles Cosculluela,
diplomada en gerontologia psicosocial, parlarà de les àvies cangur,
de responsabilitat i estrès. Una hora
després, i de nou al Centre Cívic del
Riu, tindrà lloc la xerrada col•loqui
“Tres generacions de dones en política”. Hi intervindran Loli Gómez,
(presidenta local d’ICV), Laia Ortiz,
(diputada al Parlament de Catalunya), Mercè Claramunt (advocada
feminista) i Carme Casas (Grup de
Dones del 36).
El 14 de març (18 h), el Grup de Dones del Llatí lliurarà, al casal del barri,
el V Guardó 8 de Març a Pilar Puig i
Giner, que durant anys ha estat regidora de l’Ajuntament. A les 20 h, a la
Biblioteca Central, es farà una conferència sobre els microcrèdits a càrrec
de Núria Viñas, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM). S’hi presentaran
els projectes PEMO i INCORPORA de
la Creu Roja del Barcelonès.
El dia 15 tindrà lloc, al Casal de les
Oliveres, un homenatge a Dulce García, que va ser la primera presidenta
de l’Associació de Dones. L’acte estarà precedit d’una xerrada, “La violència no és amor”, que pronunciarà
la psicòloga Elisabet Moreno.

ESCULTURA D’HOMENATGE A LA DONA. El passat dia 6 es va fer la inauguració de l’escultura Literatura, de Marta Solsona, a la plaça de Montserrat Roig,
on hi ha dotze peces més d’aquesta artista. La mostra hi romandrà fins al 25
de març. A la foto apareix Marta Solsona amb l’alcalde, Bartomeu Muñoz, i la
regidora de Cultura, Montserrat Olivés.
Finalment, també el dia 15, a les
19.15 h, la diputada socialista al
Congrés i viceportaveu de la Comissió de Treball i Assumptes Socials,

Esperança Esteve, parlarà del desenvolupament i l’aplicació de la Llei de
dependència a la sala d’actes del
Museu Torre Balldovina.

Renovació de la Comissió de Festes

L

a Comissió de Festes, l'òrgan ciutadà que col•labora en la programació del cicle festiu de la ciutat (Festa Major d'Hivern, Festa Major d'Estiu i
Carnaval), obre un procés de renovació d'una part dels seus membres. Totes les persones interessades a formar-hi part activa poden adreçar una
instància a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, de dilluns a dijous
de 8.30 a 18 h i divendres de 8.30 a 15 h. El termini de presentació de
sol•licituds finalitza el 23 de març.

ACTUALITAT
Informe técnico
favorable a varias
obras de accesibilidad
El Ayuntamiento, el IMSERSO y la Fundación ONCE firmaron un convenio
en 2004 sobre diversas obras de accesibilidad. Dos años después, el Grupo de Evaluación Técnica ha elaborado un informe en el que se indica que
los proyectos se han hecho con “buenas prácticas constructivas y su grado de terminación es correcto”. Las
obras a las que se refiere son la adaptación del vestíbulo del Ayuntamiento, la accesibilidad a la oficina del Defensor del Ciudadano, la adaptación
de accesos en la plaza del Barri Llatí,
la remodelación de la plaza de Josep
Sánchez y la adaptación del paso de
peatones en estos cruces: WagnerMozart, Ruperto Chapí-Wagner y
Beethoven-Jacint Verdaguer.
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L’alcalde visita avui el carrer Nou,
un cop acabada la urbanització

A

vui dia 9, a les sis de la tarda,
l’alcalde, Bartomeu Muñoz, visitarà
el carrer Nou per observar sobre el
terreny les obres d’urbanització
que s’hi han dut a terme.
S'ha intentat donar al carrer una
estètica antiga en concordança
amb un tram del carrer Major, en
què els acabats del paviment són
idèntics. A la calçada s’han col•locat llambordins granítics, i el paviment de les voreres està format per
peces de pedra natural. S’han soterrat totes les línies elèctriques, s’ha
renovat el clavegueram, s’han instal•lat jardineres de fosa, i s’han
arranjat les façanes del carrer. El

BREUS
"Activitats al Centre Rellotge XXI
El Centre Rellotge XXI (c. Rellotge, 21; tel. 93 392 10 46) fa un campionat de tennis de taula els dies 16 i 23 de 17 a 21h. El primer premi és un MP4 i el segon, 2
entrades a Port Aventura. A aquest parc temàtic hi haurà una sortida el dia 24.

"Cursos trimestrals de català
El dia 12 comencen les matrícules per als cursos orals de català de final de març.
L'horari de matriculació serà els matins, de 9 a 13 h, i les tardes, de dilluns a dijous
de 15.30 a 17 h al CNL L'Heura, c/ Rafael Casanova, 85, 3r pis (tel. 93 385 14 61).

"Milloren els serveis de la Biblioteca Central
A partir del dia 12 podreu endur-vos en préstec i retornar-los tots els materials,
així com demanar un carnet nou o sol•licitar llibres d'altres biblioteques, en un
únic taulell, que trobareu just a l'entrada de la Biblioteca Central. Als taulells de
les diverses sales disposeu d'un servei d'informació i atenció personalitzada.

pressupost d’aquesta obra ha estat
de 177.262,87 euros.

Dos nuevas
líneas de autobús
El día 14 (13.30 h.) en la plaza de la
Mediterrània se presentarán los vehículos que cubrirán dos nuevas líneas de autobús que se pondrán en
marcha a final de mes, la B-15 y B-16.
La primera irá de Can Peixauet al Fondo, cubriendo los barrios de la serra
d'en Mena, entre Badalona y Santa
Coloma. La segunda, la B-16, nace
como refuerzo de la B-19, que cubre
el trayecto Can Ruti-Vall d'Hebron.

El dia 15 de març es
presenta el programa
oficial de Santa Coloma
Ciutat Pubilla 2007
El 15 de març (20 h), al Teatre Sagarra, es presentarà la programació
oficial dels actes que es portaran a
terme durant tot l'any del pubillatge
colomenc. Els objectius d'aquesta
programació són recuperar i popularitzar les tradicions catalanes buscant la complicitat i la participació
d'amplis sectors de ciutadans; obrir
nous camins a les tradicions populars mitjançant una sèrie de produccions de creadors locals; projectar
la imatge exterior de la ciutat, i, finalment, recuperar la memòria històrica de Santa Coloma.
En aquest acte també es presentaran els sardanistes d'honor de Santa Coloma Ciutat Pubilla 2007, colomencs que han destacat per la seva
fidelitat i la defensa de la sardana i
que, simbòlicament, representen
els sardanistes d'arreu de Catalunya. Hi actuarà el grup musical Marcel Casellas i el Chilout de la Cobla.
Les persones interessades han de
confirmar l'assistència trucant, de
dilluns a divendres de 9 a 14 h, al
telèfon 93 466 18 78.
"DONACIÓ DE SANG. Una unitat mòbil del Banc de Teixits estarà avui, 9 de
març, de 10 a 14 i de 17 a 21 h, a l’avinguda del Puig Castellar, davant del
mercat del Singuerlín, perquè tothom
que ho desitgi pugui donar sang.

LA FOTO

"Es presenta l’obra ’Quan tot estava per fer’

El 15 de març (20 h), a la Llibreria Carrer Major, es presentarà el llibre Quan
tot estava per fer. Les Roquetes de Garraf, 1965-1981, de Narcís Sayrach,
que compta amb un pròleg escrit per l’expresident del Parlament Joan Rigol
i un epíleg fet per l’abat emèrit de Montserrat Cassià M. Just. A l’acte de
presentació intervindran Argimiro Segura, Jaume P. Sayrach i l’autor.

"Recepció amb l’alcalde de Cabra
El 16 de març (20 h) hi haurà una recepció a la Torre Balldovina amb l’alcalde
de Cabra, Ramón Narváez, amb motiu de la mostra sobre la Setmana Santa
de Cabra que es farà al Museu colomenc.

"Velada flamenca
Raíces del Sur celebra una velada flamenca el día 10 (22 h.) en el Centre Cívic de
Can Franquesa. Asistirá el Centro Andaluz de Mataró. Al cante estarán el coro de la
entidad, Carmen Carrasco, el dúo Melodía y Antidio, y a la guitarra, J. Fernández.

"Excursión a la Costa Blanca
La Coordinadora de Casals d’Avis hace una excursión a la Costa Blanca de 5
días (salida: 16 de marzo; precio: 249 €). Información: en el tel. 93 391 60 84.

"Danza del vientre y yoga
El Centre Cívic del Riu abre inscripciones para el último trimestre de los cursos de
danza del vientre y yoga. Información: Pompeu Fabra, 22-24; tel. 93 466 24 52.

RECONEIXEMENTS ESPORTIUS. Més de 500 persones van omplir el Teatre Sagarra l’1 de març a la gala dels Guardons de l’Esport Colomenc. Un total de
64 esportistes i 25 entitats van ser reconegudes pel seu esforç al llarg de l'última temporada. Entre la resta de guardons, va destacar els homenatges a
l'exjugador de l’UDA Gramenet Antonio Morales Solís, l'alpinista Pedro Alcaraz i el motorista del ral•li Lisboa-Dakar Jordi Inglés, que apareix a la foto
fent una petita demostració a dalt de l’escenari.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Concert
Avui, 9 de març (21.45 h), en la XXI
Temporada de Concerts de Can
Roig i Torres, dintre del Cicle de
Concerts i sota el títol “Dia de la Dona: dones compositores”, Dolors
Aldea (soprano) i Vicenç Prunés
(piano) interpretaran obres d’A.
Mahler i F. Mendelssohn. L’entrada
és gratuïta.
Lloc: Teatre Josep M. de Sagarra.

Sortida al Berguedà
El diumenge 25 de març, el Centre
Excursionista Puigcastellar organitza una sortida a Olvan (Berguedà),
a la granja Fuives, per tal de conèixer la reserva del ruc català.
Inscripcions: carrer de Sant Josep,
20, de 18 a 21 h, de dilluns a dijous.
Telèfon: 93 385 99 41.

Excursión a Tordera
El Grup d’Avis del Barri Llatí hace
una excursión a Tordera el 17 de
marzo.
Precio: 15 euros.
Inscripciones: calle de Beethoven,
11-13 (de 17 a 19 h.).

Activitats de l’Ateneu
En el marc dels actes del Dia de la
Dona Treballadora, avui, 9 de març
(21 h), tindrà lloc un sopar i un cabaret poètic feminista (22.30 h).
L'endemà, dissabte (19.30 h), l'Espurna projectarà un documental
sobre el Sahara i seguidament hi
haurà un sopar. Finalment, el diumenge 11 (19.30 h) es projectarà la
pel•lícula indiocanadenca Agua, sobre la situació de les dones a l'Índia.
Tots els actes són oberts i gratuïts.

Farmàcies
Divendres 9
•D
Wagner, 7 / rambla de Sant Sebastià, 24
Dissabte 10
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil
Rossell, 40
Diumenge 11
•D
Plaça de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dilluns 12
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
D
•Dimarts 13
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dimecres 14
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de
Catalunya, 33
Dijous15
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
•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.

L’exposició ‘No és un joc’ mostra
les condicions de vida i de treball
dels infants a l’Amèrica Llatina

D

el 15 de març al 12 d'abril
podeu visitar la mostra fotogràfica
“No és un joc”, que tracta de les
condicions de vida i de treball dels
nens i de les nenes de l’Amèrica
Llatina. L'autor de les fotografies
és el colomenc Antonio Rosa, responsable de l’àmbit de Cultura de
CCOO a Catalunya.
L'acte de presentació tindrà lloc
el proper 15 de març (20 hores), a
la Biblioteca Central (jardí de Can
Sisteré, s/n) i hi intervindrà Joan
Coscubiela, secretari general de
l’esmentat sindicat A més, es projectarà un documental relacionat
amb la temàtica d’aquesta exposició.
Aquestes activitats estan organitzades a l’entorn del Fons de Solidaritat i Cooperació Joan Gomis.

Preu :19 euros (places limitades).
Reserves: fins al dilluns 12 de març
al carrer Nou, 4.
Telèfon: 93 385 30 05
!L’Àrea fa també un videofòrum el
dia 11 (17 h), amb la projecció de
la pel•lícula Agua. Dirigida per Deepa Mehta, la història transcorre el
1938, a l’Índia colonial, durant el
moviment d’emancipació liderat
per Mahatma Gandhi. Segons les
creences hindús, quan una dona es
casa, es converteix en la meitat de
l’home. Si ell mor, es considera que
la meitat de l’esposa ha mort.
Lloc: carrer Nou, 4 .

Casa de Aragón

Coincidint amb la presentació de
l'exposició, també es presentarà
la Guia de la Solidaritat de Santa
Coloma de Gramenet.

La Casa de Aragón Virgen del Pilar
se reúne con otras casas aragonesas los días 5 y 6 de mayo en Sallent
de Gallego (Huesca). Las personas
interesadas en participar pueden
informarse en la sede social de la
entidad colomense.
Lugar: calle de Sant Josep, 30.

Presentación de libro
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

L’Hora del Conte
! Dimarts 13: La lletera, narrat per
M. José Ramos. Biblioteca Singuerlin, 18.30 h.
!Dimecres 14 : Don Juan dels miserables, de Teresa Duran, narrat per
Montse Olivés. Biblioteca Can Peixauet, 18 h. A continuació, hi haurà
un taller de manualitats.

Concert Mozart
“Concert Mozart”. Aquest és el títol
de l’audició que protagonitzaran
l’Orfeó Tanit i la Coral Signum de la
Seu d’Urgell el diumenge 11 de
març a les 17.30 h.
Lloc: Església de Sant Josep Oriol.

Curso de dibujo
El Grupo de Mujeres de Riu Nord
organiza un cursillo de dibujo
(lápiz y carboncillo) para todas las
edades. Las clases comienzan el 11
de abril y se impartirán de 17 a 18
h. El curso es gratuito.
Inscripciones: calle del Safareig, 1-3.

Àrea Cultural Oriol
!L’Àrea Cultural Oriol fa un nou sopar col•loqui sobre el tema “Sentiments de pau des dels continents
del món”. Els ponents convidats,
moderats per Josep Lluís Socias, seran Souad El Yaagoubi (perspectiva
des d’Àfrica), Thelma Gilsamaniego
(Amèrica), Teresa Wu (Àsia) i Ulrich Franken (Europa). L’acte se celebrarà el 13 de març (21 h).

Comerços col·laboradors de la
campanya Voluntaris per la Llengua
El programa Voluntaris per la Llengua ha posat en marxa una iniciativa
amb una trentena de comerços de la ciutat, que es comprometen a atendre en català a tota aquella gent que els hi parli. D'aquesta manera, els
alumnes perden la vergonya i es deixen anar al carrer. Aquesta iniciativa
beneficia tant els alumnes, que poden fer pràctiques orals, com els comerços, que reben més clients. Si voleu rebre més informació o sumar-vos a la
llista de comerços col•laboradors del programa, truqueu al CNL L'Heura,
telèfon 93 385 14 61, de 9 a 13.30 h, o envieu un correu electrònic a l'adreça voluntaris.heura@cpnl.cat i us n'informarem.

Ana Ruiz, colomense desde hace 42
años, es la autora del libro Luchando en la irrealidad, que acaba de
ser editado. La presentación de esta
obra tendrá lugar el próximo 14 de
marzo (19 h.)
Lugar: dependencias de El Corte Inglés de Portal de l’Àngel (Barcelona).

El canvi climàtic
“Canvi climàtic: hi ha futur per al
planeta?”Aquest és el títol d’un vídeo col•loqui que organitzen el
Col•lectiu Perplexitat, Alternativa
Jove i Joves d'Esquerra Verda el 14
de març (19.15 h). S’hi projectarà el
documental Una verdad incómoda,
de Davis Guggenheim. Hi parlarà
Jesús Ramos Martín, investigador
de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Institut de Ciències i
Tecnologia Ambientals.
Lloc: sala d'actes del Museu Torre
Balldovina.
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