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ACABA EL CURS A L’AULA
DE LA GENT GRAN

2

Aquest cap de
setmana es juga la
final de les 24 Hores de
Futbol Sala

de
3 L’Associació
Comerciants del

Centre fa una campanya
de promoció al barri

Amb un concert, que farà la Coral de la Universitat Pompeu Fabra el dia 20 (17.30 h), a la sala
d’actes del Museu Torre Balldovina, es posarà
punt i final al curs de l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran del CEP. Al llarg dels darrers mesos hi
han impartit
conferències
especialistes
de diversos
àmbits i de reconegut prestigi.

Se constituye el nuevo Ayuntamiento surgido tras las elecciones municipales

Bartomeu Muñoz será reelegido alcalde
de Santa Coloma de Gramenet en el
pleno que se celebrará el día 16 de junio
La candidatura del PSC, que encabezaba Muñoz, obtuvo la mayoría absoluta el 27-M
El sábado 16 de junio (12 h.) se celebrará el
pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento, que reelegirá a Bartomeu Muñoz
Calvet como alcalde de Santa Coloma de
Gramenet por otros cuatro años.

Alcalde con mayoría sólida
El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz Calvet, es concejal desde 1983. En febrero de 2002, tras la renuncia
de la anterior alcaldesa, Manuela de Madre, se puso al frente
del Ayuntamiento como primera autoridad municipal. En las
elecciones municipales de 2003, Bartomeu Muñoz fue reelegido
alcalde con una gran mayoría, que ha ampliado en los comicios
de mayo de este año. Nacido en Santa Coloma de Gramenet
(1957), está casado y es padre de dos hijos. En la actualidad,
paralelamente a su responsabilidad como alcalde, es vicepresidente primero de la Diputació de Barcelona y secretario del PSC
del Barcelonès Nord.

El PSC, partido cuya candidatura encabezó Muñoz, tiene 17 concejales en el nuevo consistorio.
El resto hasta completar los 27 escaños que corresponden a nuestra ciudad se los distribuyen el
PP (4), ICV-EUiA (4) y CiU (2). Con esta mayoría
absoluta, el nombramiento del nuevo alcalde no
está sujeto a ningún pacto previo.
El pleno comenzará con la constitución de una
mesa de edad —el regidor de más edad y el más
joven dirigirán la sesión—, y continuará con la
comprobación de las credenciales y la promesa o
juramento del cargo de todos los concejales. Finalmente, los ediles elegirán al nuevo alcalde
mediante votación.
La sesión es abierta al público y pueden asistir a
la misma todas las personas que estén interesadas. Sin embargo, por razones de aforo, el acceso
a la sala estará restringido. Se habilitará una pantalla en las dependencias de la OIAC (planta baja
del Ayuntamiento), desde donde se podrá seguir
el acto en directo y en su totalidad.
Una vez constituido el Ayuntamiento y elegido el
nuevo alcalde, en los próximos días se acabará
de perfilar el organigrama político, con el subsiguiente reparto de áreas y concejalías, el nombramientos de los tenientes de alcalde y la formación de las comisiones informativas y de la Junta
de Govern Local.
Cabe señalar, por último, que en el pleno municipal siete personas estrenan su cargo de concejal.

ACTUALITAT
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Can Sisteré programa
una mostra fotogràfica
d’Humberto Rivas
Del 21 de juny al 22 de juliol de
2007, el Centre d'Art Contemporani
Can Sisteré programa l'exposició
“Huellas”, del prestigiós Humberto
Rivas. L'acte inaugural serà el dia
21 (20 h) i comptarà amb la presència de l'artista i de l'escriptor i periodista Lluís Permanyer.
Fa anys que les fotos d'Humberto
Rivas (Premi Nacional de Fotografia
1998) amaguen, en la llum i els
contrallums, l'ombra del temps. El
temps que habita en els espais
buits, el que deixa senyals del seu
pas continu i irremeiable, el temps a
l'espera d'una acció que el delati.
“Huellas” pren com a fil conductor
les empremtes del temps transcorregut des de la Guerra Civil en rostres de persones que la van viure,
en murs que van refugiar o, per
contra, que van ser còmplices involuntaris d'afusellaments i morts.
Belchite, Corbera d'Ebre i Figueres
són alguns d'aquests escenaris de
la Guerra que han estat miraculosament oblidats, abandonats al
temps, i que constitueixen amb la
seva sola presència un monument a
la memòria del que vàrem ser i del
que encara avui som. El paral•lelisme entre rostres i parets és evident,
i és que la petjada del temps no distingeix persones de paisatges.
Santos de Veracruz, a Bilbao
D'altra banda, l'exposició de Santos
de Veracruz, “Almas bandoleras”,
una producció colomenca que ha
estat a Can Sisteré fins fa uns dies,
s'ha traslladat a l'espai BBK Live, de
la Fundació BBK de Bilbao, on es va
inaugurar ahir, dia 14. La mostra ha
tingut un gran èxit de públic a la
nostra ciutat i un fort ressò mediàtic.

Comienza la fase final de
las 24 Horas de Fútbol Sala

E

ste fin de semana se disputa
en el polideportivo Nou la fase final
de la XXVII edición de las 24 Horas
de Fútbol Sala, XX Gran Premi Diputació de Barcelona. Esta competición está organizada por el FS La
Unión-Las Palmas. Los emparejamientos en octavos de final quedan de la siguiente forma.
Día 16: Bar Linares- Pro Volution
(15 h.); The Quality-Amigos Bar 4
Rejas (16 h.); FS 9 Fashion-FS Sudoku (17 h.); Cristaleras Bigues-FS

El termini de preinscripció a les escoles d'adults de Santa Coloma és
del 13 al 22 de juny. El alumnes hi
trobaran una oferta educativa composta per ensenyaments inicials
(català, castellà, anglès i informàtica), bàsics (etapa instrumental i
Graduat d’Educació Secundària),
preparació de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, preparació d’accés a la universitat i informàtica a nivell d'usuari.
Més informació, al CFA Singuerlín
(c. Castella, s/n; tel. 93 391 03 06) i
al CFA Fondo (c. Irlanda, 39; tel. 93
386 67 32).

A l’estiu es posen en marxa
diverses campanyes sobre consum

Millores en el transport
públic nocturn

D urant la segona quinzena del

La Junta de Govern Local va ser informada el passat dilluns dels
acords adoptats per l'Entitat Metropolitana del Transport per millorar
el transport públic nocturn. El servei
públic de transport col•lectiu de
viatgers, que presta l’empresa TUSGSAL, s’amplia en horaris, en increments de pas i en prolongacions i
modificacions d’itineraris. S’incrementa el nombre de vehicles en
servei en 27 unitats els dies festius i
de diumenge a dimecres i en 2 unitats els dijous, divendres, dissabtes i
vigílies de festiu.
Totes les línies funcionaran cada dia
amb una freqüència de pas de 20
minuts.

mes de juny, el Departament de Consum de l’Ajuntament, en col•laboració amb la Diputació de Barcelona,
realitzarà un seguit de campanyes
informatives de consum en diferents
sectors comercials.
Així, el dia 18 s’inicia la segona volta
de la campanya d’agències de viatges, que es va iniciar el mes de gener. Ara es comprova si han esmenat
les incidències requerides.
El 20 de juny i fins a la revetlla de
Sant Joan, es durà a terme una cam-

panya d’inspecció per comprovar
que tots els establiments que tenen a
la venda productes pirotècnics compleixen la normativa del sector.
Finalment, a partir del 25 de juny, es
realitzarà una campanya informativa
en el sector de les tintoreries i una altra més àmplia als establiments de la
ciutat ubicats a les zones més comercials, en els quals s’inspeccionarà l’estat de la informació bàsica que
els establiments han de tenir a l’abast del consumidor segons la normativa aplicable.

SABER
Consejos sobre el uso de las
zonas de juego infantil en verano
Las altas temperaturas veraniegas en estas fechas hacen indispensable que se
tomen una serie de precauciones al utilizar las diferentes zonas de juegos infantiles de la ciudad. Hay que recordar que
de 12 a 17 horas el sol se halla en su
punto máximo de insolación y es el momento en que se recomienda que los niños permanezcan con la máxima protección.
! Utilice cremas con factor de protección
elevado en las partes expuestas al sol
para evitar quemaduras

El ‘full informatiu’
ya tiene 28 años
El boletín de información municipal
que tiene en sus manos y que edita el
Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet, bajo la cabecera L’AJUNTAMENT INFORMA, cumple hoy, 15
de junio, 28 años. Todas las encuestas de opinión realizadas en los últimos años sitúan a L’AJUNTAMENT
INFORMA como el primer medio que
utilizan los colomenses para conocer
la actualidad de su ciudad. Este 28
aniversario no hubiera sido posible
sin la colaboración desinteresada de
los establecimientos comerciales y
quioscos de la ciudad.

Bezoya (18 h.); Mercat de Singuerlín-At. Baró de Viver (21 h.); Liga
Match-FS La Taula Vella (22 h.);
Gimnasio Olímpic-PM La Paloma
(23 h.). Día 17: La Unión RestauraFS Pueblo Seco (00 h.).
Los cuartos de final se jugarán la
mañana del domingo (de 10 a 14
h.). Después vendrán los dos partidos de semifinales (a las 15 y a las
16 horas), el partido para dirimir el
tercer y cuarto puesto (18 h.) y la
gran final (19 h.).

Preinscripció a les
escoles d'adults

! Utilice

gorras o sombreros.
las zonas con sombra
! Beba agua a menudo para mantener la hidratación corporal.
! A pesar de que la orientación de los toboganes sea adecuada, no es
posible evitar que en verano estos puedan recalentarse y producir quemaduras en la fina piel de niños pequeños. Por lo tanto, compruebe la
temperatura de estos antes de su utilización.
! Busque

Fiestas en el
barrio de Riu Nord
Los días 15, 16 y 17 de junio se celebran las fiestas populares del barrio de Riu Nord. De los actos programados destaca la discoteca
móvil de hoy viernes (23 h.). El sábado por la mañana habrá diversas
actividades infantiles, y por la tarde, la XI Trobada de Puntaires y el
baile español con los alumnos del
CEIP Torre Balldovina; la jornada
acabará con una verbena amenizada por el grupo Titán (23 h.). El
domingo, finalmente, habrá de
nuevo actos para los niños, una
botifarrada popular (15 h.), el IV
Concurso de Pasteles (16 h.), la actuación del grupo de jubilados Los
Marchosos de Santa Coloma
(17.30 h.) y habaneras con el grupo
Gavina (20 h.). Más información, en
la calle de Safaretjos, 1-3. Organiza: Asociación de Vecinos.

ACTUALITAT
L’associació Centre Comerç
posa en marxa una campanya
de presentació a la ciutadania

L

’Associació de Comerciants
del Centre, que després de la convocatòria d’un concurs obert acaba
d’estrenar marca comercial, és
l’encarregada de liderar, amb el suport de l’Ajuntament i de l’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI),
el Pla de dinamització comercial del
Centre. Per donar a conèixer la nova associació, s’han preparat un seguit d’accions que es duran a terme
del 2 al 13 de juliol.
La campanya, en la qual participaran prop de 250 comerciants, gaudirà d’un espectacle de teatre al carrer, a càrrec de les companyies
colomenques englobades en Denominació d’Origen, que es representarà a tots els carrers del barri del
Centre els dies 6, 7 i 13 de juliol. A
més, els dies 3, 4, 5, 10, 11 i 12 de juliol, de 19 a 20 h, a les places de la Vila, de l’Olimpo i de Catalunya i al parc
d’Europa, s’oferirà un espectacle infantil amb regals per als més petits.
Aquesta campanya inclourà el sor-

teig de 3.000 euros perquè un dels
seus clients pugui marxar de vacances aquest estiu.
Eixos comercials
Els altres dos eixos comercials de
Santa Coloma, a través de les seves associacions Fondo Comerç i
Singuerlín Comerç, també preparen activitats de promoció de la seva oferta comercial.
Així, al Fondo, fins al 24 de juny, hi
ha el 1r Concurs de Paranys als
Aparadors. Es tracta de cercar en
els aparadors dels 124 establiments participants un article que
no correspongui al seu comerç.
D’altra banda, Singuerlín Comerç
ha convocat els seus associats per
dur a terme unes jornades on s’analitzin la situació de l’oferta i la
demanda comercial del barri.
Aquestes jornades han de servir
per reflexionar i reorientar les estratègies i els objectius del Pla de
dinamització comercial del barri.

Compromiso con los
mayores de Santa Coloma
E n el marco del
acto de presentación del Pla per a la
gent gran, que tuvo
lugar el 12 de junio
en el Auditori Can
Roig i Torres, el alcalde, Bartomeu Muñoz, reafirmó que las
políticas hacia los
mayores de la ciudad serán una de las
prioridades del nuevo mandato municipal que se inicia mañana
con
la
constitución
del
nuevo consistorio.
Recursos sanitarios,
culturales, deportivos, de formación,
de tiempo libre y de
mejora de la movilidad personal y de la autonomía son algunos de los pilares que sustentarán la
política hacia los mayores en los próximos años. El acto de presentación del
Pla per a la gent gran congregó a más de 200 personas y fue presidido, además de por Bartomeu Muñoz, por Cati Carreras, presidenta delegada del
área de Benestar Social de la Diputación de Barcelona.

BREUS
! Cursos d’estiu a l’Escola Oficial d’Idiomes
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) ofereix durant el mes de juliol cursos d’anglès
de tots els nivells, i també cursos d’iniciació al francès, l’alemany i l’àrab per a
majors de 14 anys. Totes les persones interessades poden informar-se trucant
al telèfon del centre (93 468 53 66), de 15 a 21 h de dilluns a dijous i de 9 a 14 h
els divendres, i també visitant la web de l’EOI: www.eoisantacoloma.org.

!Cursos de yoga y danza del vientre
El Centre Cívic del Riu (Pompeu Fabra, 22-24) hace cursos de yoga y de danza del vientre en el mes de julio. En el primer caso, las clases se impartirán
los lunes (de 10 a 12 h.) o los martes (de 16.30 a18.30 h.), y en el segundo,
los lunes y miércoles (de 18.30 a 20 o de 20 a 21.30 h.). Los precios son 25 €
(yoga) y 40 € (danza del vientre).

!’El preu de ser catalans’, nou llibre

El preu de ser catalans. Una cultura mil•lenària en vies d’extinció. Aquest és el
títol del llibre escrit per Patricia Garbancho, la presentació del qual tindrà lloc el
dia 19 (19.30 h) al Centre Excursionista Puigcastellar (carrer de Sant Josep, 20).
Hi parlarà, a més de l’autora, Jordi Fernando, membre de l’Editorial Meteora.

!Presentació del llibre ‘Mesures vitals’
Dimecres, 20 de juny (20 h), tindrà lloc a la Biblioteca Central la presentació
del llibre de poemes Mesures vitals, escrit pel regidor colomenc Àngel Pla. En
aquest acte intervindran l’autor del llibre, l’editor Joan De la Vega i Salvador
López Arnal, autor del pròleg i professor de la UNED i de l’IES Puig Castellar.

!Audició de sardanes
El diumenge 17 (12 h) hi haurà una audició de sardanes a la plaça de la Vila,
amb la Cobla Ressò. Organització: Amics de la Sardana i Patronat pro Aplec.

!X Torneo Ferran de Sagarra
Los días16 y 17 de junio se celebra la décima edición del Torneo Ferran de
Sagarra de Fútbol Sala y el décimo aniversario del club. Competirán 31 equipos de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
El acto principal tendrá lugar el sabado 16 (19 h) en el CEIP Ferran de Sagarra
en un partido que enfrentará al club organizador con la selección catalana.

!Exposició de treballs de la gent gran
El dia 19 (18 h), tindrà lloc la inauguració de l’exposició de treballs manuals
de la gent gran al Centre Cívic de Can Mariner (c. Milà i Fontanals, 14-16). La
mostra es podrà visitar durant tota la setmana de 16 a 20.30 h.

!Activitats infantils
El diumenge 17 de juny, de 12 a 14 h, hi haurà activitats infantils —malabars i
escuma— al parc d’Europa, amb el grup Pentina el Gat, i titelles a la plaça de
Catalunya. Organització: Denominació d'Origen.

!Premis a l’art del reciclatge
El 10 de juny, en el marc de la VIII Fira de Medi Ambient, Begoña Bellette, regidora ponent de Medi Ambient i Educació, va lliurar els premis del II Concurs de
Creació Artística i l’Art del Reciclatge, que organitza l’IES Ramon Berenguer IV
amb la col•laboració de l’Ajuntament. Els alumnes guanyadors pertanyen al
CEE Josep Sol, els CEIP Sagrat Cor i Serra de Marina i l‘esmentat institut.

!Sala d'estudi nocturna
Fins al proper 22 de juny, de dilluns a dijous de 20.30 a 24 hores, la Biblioteca
Central romandrà oberta amb l'objectiu d'afavorir que els estudiants que ho
necessitin preparin els seus exàmens en un ambient adequat.

!Homenatge al Che
El 16 de juny, a la plaça del Che Guevara (les Oliveres), es durà a terme un
homenatge a Ernesto Che Guevara amb motiu del 79è aniversari del seu naixement i el 40è del seu assassinat. L’acte començarà a les 19 h, i està organitzat pel Casal d’Amistat amb Cuba José Sánchez amb la col•laboració de l’Associació de Veïns de les Oliveres i l’Associació Cultural Oliveres.

!Fiesta infantil
La iglesia Evangélica (Sant Jeroni, 37) organiza una fiesta infantil el día 17
(18 h.), en la plaza de la Vila, con payasos, marionetas y talleres gratuitos.
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Donació de sang
La unitat mòbil del Banc de Teixits
de l’Institut Català de la Salut serà a
la ciutat el 18 de juny perquè tothom que vulgui pugui donar sang.
Lloc: plaça de la Vila
Horari: de 10 a 14 i de 17 a 21 h.

Colònies de la gent gran
L’Àrea Cultural Oriol fa la 24a edició
de les colònies d’estiu per a gent
gran a la ciutat de Banyoles del 17
al 23 de juliol.
Informació: carrer Nou, 4.
Telèfon: 93 385 30 05

Dejar de fumar
El Dispensari d’Alcoholisme i Altres
Toxicomanies de Santa Rosa pondrá en marcha próximamente un
tratamiento para dejar de fumar.
Información: en la calle de Monturiol,
20, y en el teléfono 93 386 83 11.

Exposición
La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer realiza una
exposición de manualidades y pintura, obra de las personas afectadas por esta enfermedad. La muestra estará abierta al público los días
26, 27 y 28 de junio.
Lugar: Centre Cívic del Riu, calle de
Pompeu Fabra, 22-24.

El fracàs escolar
El dia 19 (20 h) tindrà lloc una xerrada col•loqui sobre el fracàs escolar.
Lloc: Centre Cívic del Riu, carrer de
Pompeu Fabra, 22-24.
Organització: Àbac, grup de foment
de l’educació integral.

Farmàcies
Divendres 15
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dissabte 16
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Diumenge 17
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dilluns 18
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Plaça de la
Vila, 3
Dimarts 19
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dimecres 20
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dijous 21
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
•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.

Santa Coloma celebra el Dia de
la Música amb diversos concerts

E

l diumenge 17 de juny (18 h),
comencarà la celebració del Dia Internacional de la Música, al CRJ Mas
Fonollar, amb un taller de ball amenitzat pel grup Amanida Folk i organitzat per Triballcoloma. Amanida
Folk és un referent en la música de
ball al nostre país, i farà un concert
amb músiques d'arreu del món. El
taller és gratuït i està obert a tothom.
Per al 21 de juny —el Dia de la Música— s’ha previst una programació
molt variada. A les 18 h, hi haurà un
concert dels alumnes i exalumnes
de l'Escola de Música a l’Auditori de
Can Roig i Torres.
A la nit, es farà un concert a l’Auditori (22 h), a càrrec de Santiago Juan
(violí), Bernat Bofarull (viola), Román Boyer (violoncel) i Àlex Ramírez (piano), que interpretaran
obres de Mozart i Brahms.
Alhora, al Baremoto (parc d’Europa, 22 h), sonarà rock amb les ac-

Activitats al Mas Fonollar
El16 de juny, el Centre de Recursos
Juvenils Mas Fonollar (Sant Jeroni,
1-3) farà una festa amb diverses actuacions musicals. A les 17.30 h hi
actuarà Cabo Norte (música celta);
a les18.45 h hi haurà balls del món
(dansa oriental, tango...); a les 20 h
serà el torn de la música francesa
amb La Petit Sof; a les 21.15 h pujarà
a l’escenari Amos Moses (country),
i a les 22.30 h Ends farà un concert
de música mediter-rània. A més, de
16 a 22 h, hi haurà una demostració
de jorkyball (futbol 2 x 2) a la plaça
d’en J. Manent. La jornada es completarà amb l’exposició de fotografies “Distintes mirades a un mateix
espai”, que organitza l’entitat Gresol de Cultures i que romandrà al
Mas Fonollar fins al 25 de juny.

Velada flamenca
La Peña Cultural Andaluza Gente
del Pueblo organiza el sábado 16
de junio (22 h.) una velada flamenca en la que intervendrán, al cante,
Juan de la Cruz, Paco Millán, Ana la
Malagueña, José Vargas y Manolo
Carrión; a la guitarra, Justo Fernández, y al baile el Grupo de Sevillanas de la Casa de Huelma.
Lugar: Centro Cívico de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.

Campus de bàsquet

tuacions d’El Otro Lado i de Palos de
Ciego.
Finalment, el dissabte 23 de juny
(CRJ Mas Fonollar, 21.30 h), tindrà
lloc el concert de presentació del
Cortocircuit. El cartell el formen
Hambrest, Joaky, Rumborrachera,
Irreverencias i Soluid.

Conferència
Avui, dia 15 (19 h), acaba el cicle de
xerrades de primavera del Centre
d’Estudis de la Natura, amb el tema
“Estudi històric de les extraccions
minerals a la serra de Marina”, que
impartirà Salvador Rodà.
Lloc: carrer de Sant Josep Oriol, 5.

Concert a l’Auditori
Avui, 15 de juny (21.45 h), en la XXI
Temporada de Concerts de Can Roig
i Torres (Cicle Joves Intèrprets), l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música, sota la direcció de Jesús Lladó,
interpretarà obres de Vivaldi i J.
Barry. L’entrada és gratuïta. Es pot fer
la reserva de localitat trucant al telèfon 616 30 29 93 de 16 a 20 h.
Lloc: Auditori de Can Roig i Torres.

Continuen obertes les inscripcions
per al campus Gramenet Bàsquet
Club, que tindrà lloc del 25 de juny
al 27 de juliol, amb horaris de matí i
tarda i opció de menjador, per a
infants de 5 a 16 anys. A més del
bàsquet, hi haurà altres activitats,
com jocs educatius i esportius,
natació, sortides i tallers.
Inscripcions: poliesportiu del Raval
(c. Ginesta, s/n, dilluns, dimecres i
divendres de 17 a 21 h).
Telèfons: 665 55 78 77/ 678 51 03
63.

Casa de Aragón
El 22 de septiembre se celebrarán
las elecciones para renovar la junta
directiva de la Casa de Aragón. Todas las personas que quieran presentar su candidatura lo han de hacer por escrito antes del 29 de junio
en la sede social de la entidad, de
lunes a viernes de 18 a 20 h.
Lugar: calle de Sant Josep, 32.

Àrea Cultural Oriol
El 20 de juny (21 h) tindrà lloc l’acte
de celebració del final de curs de
l’Àrea Cultural Oriol, amb el lliurament de diplomes als participants
dels tallers artístics. Hi haurà una
exposició amb les obres fetes al
llarg de l’any i un concert de guitarra a càrrec de Guillermo Rizzotto
per commemorar el Dia Internacional de la Música.
Lloc: carrer Nou, 4.

Cursos de formació
ó ocupacional
La Fundació Tallers és una entitat sense afany de lucre, que treballa per a la integració laboral i social
de les persones amb discapacitat organitza diversos cursos de formació ocupacional adreçats a persones amb certificat de disminució i que estiguin en situació d'atur.
!CURS DE TELEFONISTA-RECEPCIONISTA D'OFICINA: a Barcelona al matí de dilluns a divendres (534
hores, 80 h de pràctiques).
!CURS D'AUXILIAR DE JARDINERIA: a Santa Coloma de Gramenet al matí de dilluns a divendres
(516 h ores, 200h de pràctiques).
!CURS DE GESTIÓ POLIVALENT INFORMÀTICA: a Barcelona, a la tarda, dilluns, dimecres i divendres
(200 hores).
!2 CURSOS DE NETEJA VIÀRIA: a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, a la tarda de dilluns a divendres (200 hores, 80 h de pràctiques).
Les persones interessades en els cursos hauran de posar-se en contacte amb el Departament de Formació, demanar una entrevista d'acollida i portar la següent documentació: fotocòpia del certificat
de disminució, fotocòpia del DNI, informe de vida laboral, targeta de l'OTG, currículum vitae i fotocopia de la resolució de la Seguretat Social (en cas de cobrar pensions).
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