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AUSTRÀLIA SOBRE RODES
El dia 19 es va presentar el llibre Austràlia sobre
rodes , del colomenc Ivan Faure. Es tracta de la
narració de la seva experiència, ja que l’any
2005 va recòrrer la illa en bici fent un itinerari
de 6.000 quilòmetres (349 hores pedalejant).
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El dia 29 comença
a funcionar
el nou Hospital
de l’Esperit Sant

les revetlles que
3 Totes
se celebraran la nit de

Sant Joan i els consells
bàsics sobre les fogueres

El PSC gobernará en solitario y con una amplia mayoría en la corporación

Bartomeu Muñoz, reelegido alcalde
Los concejales de ICV-EUiA y de CiU votaron a favor de Muñoz, pero harán oposición

Trabajemos todos por una ciudad mejor
Los ciudadanos de Santa Coloma de Gramenet expresaron en las urnas su confianza en la lista que yo
encabecé para dirigir los proyectos de ilusión y desarrollo de nuestra ciudad. Y lo hicieron con absoluta
generosidad. Ahora, 23 de los 27 concejales que componen el Pleno del Ayuntamiento han reafirmado
esa confianza votándome como alcalde. Desde mi más profunda emoción quiero agradecérselo. Este
amplio apoyo es un estímulo y una exigencia. Un estímulo que confirma que los grandes proyectos que
en los últimos años hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento cuentan con una muy amplia complicidad; y una exigencia en mantener y aumentar el esfuerzo en nuestro trabajo para la modernización
y el progreso de Santa Coloma y de todas y cada una de las personas que la componen.
Tenemos ideas y entusiasmo. Juntos conseguiremos el objetivo de una ciudad mejor y más próspera.
Gracias, de nuevo, a todos y a todas.
Bartomeu Muñoz Calvet, alcalde de Santa Coloma de Gramenet

Bartomeu Muñoz Calvet fue reelegido alcalde de
Santa Coloma de Gramenet en el pleno de constitución de la nueva corporación municipal que se
celebró el sábado 16 de junio. De los 27 representantes que componen el pleno, votaron a favor de
la elección de Muñoz los 17 concejales de su partido, el PSC, los 4 de la coalición ICV-EUiA y los 2 de
CiU, aunque estas dos últimas formaciones manifestaron que no renovarán la oferta de Muñoz de
formar parte del gobierno de la ciudad y pasarán a
ejercer una política de oposición. Los 4 ediles del
PP se abstuvieron. El acto finalizó con un discurso
del alcalde en el que anunció un amplio programa
de medidas sociales para el próximo cuatrienio.
PASA A PÁG. 2 !
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El alcalde anuncia en su toma de posesión
un ambicioso programa de medidas sociales

El dia 29 comença
a funcionar
el nou Hospital

!VIENE DE LA PORTADA

El 29 de juny entrarà en funcionament el nou hospital de la Fundació
Hospital de l’Esperit Sant. El mateix
dia es farà el trasllat de pacients de
l’actual hospital al nou, motiu pel
qual s’han pres diverses mesures
que tenen com a objectiu garantir la
seva seguretat. La FHES prega que es
tinguin en compte aquests aspectes:
"El trasllat efectiu de pacients es realitzarà durant el matí mitjançar ambulància, amb una empresa externa
de transport especialitzada. S’habilitaran diferents tipus de transport
en relació al perfil del pacient que
calgui traslladar i s’adaptaran totes
les mesures de seguretat.
" Un únic familiar del pacient l’acompanyarà en l’ambulància i serà
qui traslladarà la seva roba i objectes personals.
"Tots els pacients portaran una etiqueta/polsera identificativa i un full
de trasllat, l’historial, les proves
complementàries i la medicació per
a tot el dia.
"El Servei d’Urgències del nou Hospital obrirà a les 8 del matí i el Servei d’Urgències de l’actual Hospital
romandrà obert fins que acabi d’atendre els pacient que hagin arribat
durant la nit.
" Les consultes externes funcionaran amb total normalitat.
"Fins a les 16 hores, el nou Hospital
no estarà obert al públic, tret de l’únic familiar que acompanyi el malalt
en l’ambulància.

B

artomeu Muñoz recordó su
promesa de hace cinco años cuando
fue escogido alcalde por primera
vez: “No quiero poner límites a los
sueños de los colomenses, ni ahorraré esfuerzos para seguir haciendo la
ciudad de la que todos nos podamos
sentir más orgullosos”. Subrayó que
comienza esta nueva etapa “con una
explícita voluntad de diálogo con todas las fuerzas políticas y todos los
sectores sociales”. Se refirió al gobierno de progreso de los últimos
mandatos y propuso repetir la fórmula: “Me gustaría continuar trabajando juntos, olvidando intereses
partidistas o personales, por una
Santa Coloma mejor”.
De cara al futuro, señaló que “apostamos por una ciudad en desarrollo,
pero con un desarrollo sostenible”.
Por esta razón, el acalde propuso la
creación de uno foro metropolitano
contra el cambio climático. “En este
foro —dijo— es imprescindible comprometer a las instituciones supramunicipales y a ello voy en dedicar
parte de mis esfuerzos”.
Bartomeu Muñoz trabajará por una
ciudad donde las personas mayores
tengan una vida más fácil: “Vamos a
seguir desarrollando el plan para la
mejora de la accesibilidad, que, como todos ustedes saben, se concreta
en más escaleras mecánicas y más
edificios con ascensores”.
Otro reto importante es el de la educación: “Esa ciudad con la que sueño
ha de tener un magnífico futuro, y ese
futuro pasa hoy por continuar priorizando la inversión en educación. Digo inversión porque educación nunca es un gasto, es una maravillosa
inversión que esta ciudad disfrutará
en el futuro, un futuro que vivirán
nuestros hijos y nuestros nietos”. El
Ayuntamiento seguirá “construyendo guarderías, seguiremos mejorando las infraestructuras escolares y
seguiremos subvencionando los libros de texto”.
Bartomeu Muñoz anunció que seguirá “con el desarrollo de políticas que
faciliten el acceso a la primera vivienda a los jóvenes que están intentando iniciar una nueva vida”.
El alcalde enumeró algunas de las
actuaciones prioritarias que serán
recogidas en el nuevo Plan de Actuación Municipal 2008-2010:
—Creación de más de 1.075 viviendas sociales y para jóvenes
—Construcción de 2.500 plazas de

aparcamiento.
discurso de toma de posesión, insis—Instalación de ascensores en todas
tió en la idea de un Plan de Mandato
las viviendas de la ciudad que lo percreíble y realizable. “Vamos a desmitan, con un coste para los vecinos
arrollar iniciativas y proyectos ambique no supere el 20%.
ciosos con un gran impacto en la po—Instalación de 50 tramos de escablación y en su calidad de vida
leras y remontes mecánicos en toda
cotidiana, pero —eso sí— proyectos
la ciudad.
posibles, con financiación, proyectos
—Adecuación de centros escolares,
reales que al final del presente mancon actuaciones en todos los centros
dato los ciudadanos vean y disfrupúblicos.
ten”.
—Gratuidad de libros para toda la
Para llevar a cabo estos objetivos,
enseñanza obligatoria.
solicitó la complicidad de institucio—Creación de 369 plazas de guardenes y administraciones como el Conría y puesta en marcha de 5 nuevas
sell Comarcal, la Mancomunitat, las
guarderías.
entidades metropolitanas, la Diputa—Creación y urbanización de nuevas
ción, la Generalitat y el Gobierno de
plazas y espacios verdes, con más de
España. “También a todos ellos me
50.000 m2 de zonas verdes.
dirijo hoy para ofrecer —y reclamar—
la justa coo—Integración
peración y el
de la atencompromiso
ción sociosa“La
ciudad
con
la
que
que merece
nitaria en el
sueño ha de tener un
nuestra ciusistema de
magnífico futuro, y ese
dad”.
atención primaria de sa- futuro pasa por priorizar la Finalmente,
quiso recorlud.
inversión en educación”
dar algo que
—Nuevas biconsidera
bliotecas en
sustancial. “No olvidemos que nada
Singuerlín y El Fondo.
de todo esto será posible sin el com—Remodelación de los mercados
promiso y la participación activa de
municipales del Fondo y Sagarra.
los colomenses, desde los más jóve—Rehabilitación integral de los banes hasta los más mayores, hombres
rrios de las zonas sur y centro.
y mujeres, trabajadores y empresa—Nuevo campus universitario de la
rios, profesionales y autónomos... No
Universidad de Barcelona en Torriserá posible sin la implicación de las
bera, que implicará la mejora de acasociaciones y entidades de la ciucesos y la cobertura parcial de la Bdad. Por ello, hoy, como alcalde elec20 en sus inmediaciones.
to, os convoco a todos los que amáis
—Puesta en marcha de 6 estaciones
esta ciudad a trabajar duro y con
de la línea 9 del metro y conexión de
compromiso para alcanzar los nuela línea 1 con Badalona.
vos retos de futuro”.
El alcalde de Santa Coloma, en su

El dia 25 obren les
piscines de Can
Zam i Torribera
Les piscines descobertes de Can
Zam i Torribera entren en funcionament a partir de dilluns 25 de juny.
A Can Zam s'ofereixen dues modalitats d'abonaments: un per a tota la
temporada d'estiu i un altre de 10
tiquets. Els abonaments de Torribera són de 15 entrades.

Concert inaugural
del Cortocircuit
El 23 de juny (21.30 h), coincidint
amb la revetlla de Sant Joan, se celebrarà el concert de presentació de la
vuitena edició del Cortocircuit, amb
les actuacions d’Hambrest, Irreverencias, Joaky, Soulid i Rumborrachera. El concert tindrà lloc al CRJ
Mas Fonollar. L'entrada és gratuïta.

ACTUALITAT
Revetlles amb
precaució
La revetlla de Sant Joan és una festa
amb gran tradició i implantació a tot
Catalunya, però malauradament
poden produir-se accidents, que tenen conseqüències greus per a les
persones i els béns, a causa d’imprudències en l'ús de material pirotècnic i fogueres. Protecció Civil
amb aquests consells, pretén contribuir que les festes siguin motiu de
joia i no de preocupació. Recordeu:
" Totes les fogueres han de tenir
autorització de l'Ajuntament.
" Situeu-les a més de 15 metres
dels cotxes i de les façanes, allunyades del bosc o les zones muntanyoses (més de 500 metres).
" Procureu que en tot moment
quedi obert un pas per als vehicles
i els serveis d'urgències.
" No encengueu mai la foguera
amb benzina o altres productes inflamables, ja que la deflagració que
provoca us podria encendre els
vestits.
"No cremeu papers ni teixits, ja que
el vent els enlaira. No hi tireu bidons,
llaunes ni esprais, perquè poden explotar. Els pneumàtics i els plàstics
fan molt de fum contaminant.
En cas de vent fort, deixeu la foguera per a un altre any. Les revetlles
seran una veritable festa si seguiu
tots aquests consells bàsics. Si detecteu qualsevol risc o alarma, comuniqueu-ho immediatament als
telèfons dels Bombers (080), la Policia Local (092), els Mossos d'Esquadra (088) o Emergències (112).

L’arribada de la flama del Canigó dóna pas a la
màgica nit de Sant Joan, amb revetlles per tot arreu

L

es entitats de cultura tradicional i popular i el Club Ciclista Colomenc organitzen l’arribada de la
flama del Canigó a Santa Coloma.
Des del pont de Can Peixauet i a través de l’avinguda de la Generalitat,
el Club Ciclista portarà la flama fins a
la plaça de la Vila, on tindrà lloc
l’encesa del pebeter i el repartiment
de coca i beguda cap a les 20.30 h.
Després començaran les tradicionals revetlles. Aquestes són algunes
de les programades:
# La Guinardera. Se celebra en el
marc de les festes del barri. Començarà a les 23.30 h. Hi actuarà el grup

Fiestas populares en
los barrios de La
Guinardera y Fondo
El Fondo y La Guinadera celebran
este fin de semana sus fiestas. En El
Fondo hay que destacar la actuación de los draconaires y los conciertos de Siniestro Parcial y Barrio
Tomillo de esta noche o la fiesta de
la espuma del domingo (12 h.). En
La Guinardera no faltarán actos tan
tradicionales como la paella popular, la tomatina y la revista de variedades del sábado, o el homenaje a la tercera edad y las habaneras
del domingo. Más información, en
en los centros municipales (c. Wagner, 19 y c. Milton, 28).

E

Toma Nota.
#Les Oliveres. La festa tindrà lloc a les

22 h i està organitzada per les entitats del barri.
# Can Franquesa. La revetlla (22 h)
de l’Agrupació de Veïns se celebrarà al Centre Cívic.
# Fondo. Coincideix amb la festa del
barri. A partir de les 23 h, amb l’orquestra Delta.
#Casal Albert Francàs. El Casal Albert
Francàs (rambla de Sant Sebastià,
46) celebrarà el ball a les 16.30 h.
# Casa de Huelma. A partir de les
21.30 h, sopar i ball al carrer de
Sants, 52. Preu: 25 euros.
#Gent gran La Llar Puig Castellar farà la revetlla el dia 26 (16.30 h).

BREUS
"Cobrament d’impostos
El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre béns immobles i el Recàrrec
metropolità sobre el valor cadastral acaba el 3 de juliol. Amb l'avís podeu fer el pagament a 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. Sense l'avís, ho podeu fer a la Caixa Catalunya, on se us
en lliurarà un duplicat. Si, acabat el termini voluntari, no heu fet els pagaments, podeu fer-los efectius amb el 5% de recàrrec, amb el mateix avís i a les mateixes entitats, o demanant un duplicat a la Caixa Catalunya, del 4 de juliol al 3 d’agost.

"Preinscripciones en la UNED
La extensión local de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha abierto el período de preinscripción para el próximo curso. La matrícula se formalizará del 18 de septiembre al 15 de noviembre. El horario del centro en junio, julio
y septiembre es de lunes a viernes de 9 a 13.30 y los miércoles de 16 a 19 h.

"Premio Extremeño Colaboración

El 28 de juny és el Dia de l'Orgull
Gai, Lèsbic, Bisexual i Transsexual
l 28 de juny és el Dia Internacional de l'Orgull Gai, Lèsbic, Bisexual i Transsexual. Amb l'objectiu
de visibilitzar la diversitat sexual i
contribuir a trencar mites i estereotips, l'Ajuntament, amb la col•laboració de l'associació ACORD, ha
programat aquestes activitats:
"Setmana del 25 al 30 de juny (ambdós inclosos). Taula informativa del
col•lectiu gai, lèsbic, bisexual i transsexual. Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar (Sant Jeroni, 1-3).
"Dilluns, 25 de juny (18 h). Xerrada
taller per a joves: “Viure plenament
la diversitat sexual. Mites i estereotips”. Sala d'actes del Mas Fonollar.
" Dilluns, 2 de juliol (19 h). Documental: Quer Spanwn (directora:
Anna Boluda). Basat en els testimonis de diverses famílies amb fills gais
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i filles lesbianes, que expliquen experiències i sentiments. Sala d'actes
del Mas Fonollar.
Mostra fotogràfica al Museu
D’altra banda, el dia 28 (20 h) s'inaugura al Museu Torre Balldovina l'exposició de Justo Almendros,
“28j.NY”. Aquest fotògraf (Sevilla,
1957) presenta imatges captades
l’any passat al Soho de Nova York durant la celebració del Dia de l'Orgull
Gay. La peculiaritat d’aquestes fotos
es troba en què els protagonistes són
els espectadors, no els actors. La manifestació, doncs, reflecteix, a mode
de mirall simbòlic, en l'ambient festiu
i les emocions que suscita en aquells
que trien l'altre costat per participar
en la realitat. La mostra es podrà visitar fins al 21 de juliol.

La Hermandad Nuestra Señora de los Remedios en Cataluña entrega el 24 de
junio (12 h.), en el Museu Torre Balldovina, su Premio Extremeño Colaboración de este año. El galardón ha recaído en el alcalde de Fregenal de la Sierra,
Juan Francisco Ceballos Fabián. El acto se completará con una conferencia de
Juan Luis Fornieles con el título “Una mirada a la historia”.

"Fi de curs a la Casa de Solidaritat
El 29 de juny (21 h), la Casa de Solidaritat i la Pau (Irlanda, 39) celebra la festa de final de curs amb la participació de totes les entitats de la Casa.

"Festa d’estiu del CNL L’Heura
El Consorci per a la Normalització Lingüística, a través del CNL L'Heura, organitzarà la festa de final de curs adreçada als alumnes, voluntaris per la llengua i usuaris del Centre. La celebració serà el 26 de juny, de 19 a 21h, al pati
del Mas Fonollar (c. de Sant Jeroni, 1-3). Hi haurà música en directe per ballar
acompanyats de la Queta gegant, i berenar per a tots els assistents.

"Curso de danza del vientre
El Centre Cívic del Riu (Pompeu Fabra, 22-24) hace un curso de danza del
vientre en julio. Las clases se impartirán los lunes (de 10 a 12 h.).

"Campió colomenc de tennis
El tennista colomenc Oriol Roca Batalla resultà guanyador de la Copa Campanal en categoria infantil celebrada a Sevilla, al Centro Recreativo Río Grande de
Mairena de Alfaraje. És la segona prova del Circuit Nike Junior Tour. Oriol Roca
va derrotar en la final, jugada el dia 16, l'asturià Àxel Alvarez per 7-6 i 6-3.
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Accés a cicles superiors
Del 18 al 27 de juny, l’IES Les Vinyes
té obert el termini d’inscripció per al
curs de preparació de proves d’accés als cicles superiors, adreçat a
aquelles persones que, havent superat un cicle formatiu de grau mitjà
de formació professional, vulguin
accedir, mitjançant la prova d’accés, als cicles formatius de grau superior afins al cicle mitjà superat.
Informació: a la secretaria del centre de 8 a 15 h.

Jornades
El 27 de juny, de 9.30 a 13.30 h, tindran lloc les jornades “Impacte de
les polítiques actives d'ocupació a
Santa Coloma de Gramenet”. L'acte, que està organitzat per la societat municipal Grameimpuls, comptarà amb l'assistència d’Alícia
Gutiérrez, cap de programació del
SOC; Encarna Peran, cap de l'Oficina Tècnica de la Diputació de Barcelona, i una representació de l'Ajuntament i Grameimpuls. A les
jornades es presentarà l'estudi “Polítiques actives d'ocupació”.
Lloc: Biblioteca Can Peixauet..

Activitats a l’Ateneu
Avui, 22 de juny (20 h), tindrà lloc
l'assemblea mensual de l'Ateneu i,
tot seguit, es farà el sopar solidari
amb menjar senegalès.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18 .

Jornades serra de Marina
Amb el lema “Canviem participant”,
la Plataforma en Defensa de la Serra
de Marina i Can Zam organitza les I
Jornades els dies 28, 29 i 30 de juny.
El dijous 28 (20 h), es farà una xer-

Farmàcies
•Divendres 22
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
•Dissabte 23
Anselm de Riu, 24 / Wilson,43
•Diumenge 24
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
•Dilluns 25
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
•Dimarts 26
Aragó, 29 / Rellotge, 60
•Dimecres 27
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
•Dijous 28
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
•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.

Publicades les bases de la
3a edició de la biennal Art Mix

L

'Ajuntament organitza la tercera edició de l'exposició col•lectiva Art Mix sota el títol “Identitats
glocals”. L'objectiu d'aquest certamen d'art amb periodicitat bianual
és fomentar la creació dels artistes
colomencs a partir de temes candents en la societat. L'exposició
formarà part del programa d'actes
de la Festa Major d'Hivern.
Hi podran participar els artistes residents al terme municipal de Santa Coloma en la disciplina artística
que més s'adigui amb la seva sensibilitat: la pintura, l'escultura, el dibuix, la fotografia, l'art conceptual,
el videoart... Les dimensions de les
obres no podran excedir els 2,5
metres d'alçada.
Les obres o els projectes proposats
es podran lliurar a Can Sisteré (carrer de Sant Carles, s/n) entre el 18 i
el 28 de setembre de 2007 en l'horari habitual del centre. Cada treball anirà acompanyat d'una memòria explicativa, on caldrà
incloure la fitxa tècnica de l'obra,
les necessitats del muntatge i una
breu justificació de l'obra en funció
del tema proposat pel comissari de

rada sobre “Perspectives del moviment ciutadà”, a càrrec d'Eva Fernández, presidenta de la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona. El divendres 29 ( 20 h), es farà la
xerrada "Per una nova cultura del
territori", a càrrec d'Àlex Casademunt, professor de ciència política
de la UAB, i Oriol Font, membre de
Salvem el Vallès. Per últim, el dissabte 30, d’11 a 14 h, hi haurà un taller
d'entrenament a l'acció reivindicativa i, tot seguit, un dinar popular. De
16 a 18 h, es projectaran vídeos en
defensa del territori; de 18 a 20 h, es
farà un debat sobre el document de
la Plataforma “10 objectius per millorar Santa Coloma” i es clouran les
Jornades amb un pica-pica. Tots els
actes tindran lloc a l'Ateneu.

dues hores d’iniciació al llenguatge
musical, rítmica i expressió corporal
per a nens de 3 a 6 anys.
Inscripcions: fins al 30 de juny, de
17.30 a 21.30 h, al carrer de Mn. Camil Rossell, 70.
Telèfon: 93 386 12 95.

Natació
L’Associació Natació Gramenet obre
les portes als infants entre 6 i 15 anys
que vulguin practicar esports d’aigua. El juliol es faran proves de dilluns a divendres de 19 a 20 h.
Lloc: piscines de Can Zam, carrer de
Víctor Hugo, s/n.

Andorra
l'exposició. Així mateix, caldrà adjuntar les dades personals i de
contacte de l'autor o els autors.
La selecció de les obres anirà a
càrrec del comissari de l'exposició,
el crític i historiador de l'art Albert
Mercadé. L'acta de resolució amb
la relació de les obres seleccionades s'enviarà a tots els participants
a partir del 22 d'octubre de 2007.
Més informació, a www.gramenet.cat i a Can Sisteré Centre d’Art
Contemporani (tel. 93 385 13 12).
El 3 de juliol (19 h), hi haurà una
reunió informativa a Can Sisteré
amb l’assistència d’Albert Mercadé.

‘El viaje de los cantores’
El dissabte30 de juny, a les 19 h,
Clis, Clis i Nyac presenta la lectura
teatral dramatitzada d’ El viaje de
los cantores. L’entrada és gratuïta.
Lloc: sala d'actes del Museu Torre
Balldovina.

Tallers a Musicaula
Musicaula organitza el mes de
juliol, en horari de matí i tarda,
aquests tallers: iniciació
a la
música, piano, guitarra (flamenca,
clàssica, acústica i elèctrica), flauta
travessera, orgue, saxofon, acordió,
cant, violí, etc. Es treballaran dues
hores setmanals d’instrument per a
adults i nens majors de 6 anys i

Concurrència d'ofertes per a l’Expocoloma 2007
Objectius: contractació d'infraestructures (estands de fira exteriors), seguretat (vigilants
jurats) i fotocomposició i impressió (revista de 50.000 exemplars) de la 19a edició de la
fira multisectorial Expocoloma, que es farà, al parc d’Europa de Santa Coloma de Gramenet, els dies 13,14,15 i 16 de setembre de 2007.
Termini: la presentació d'ofertes finalitzarà el dia 11 de juliol de 2007.
Informació: es poden recollir les bases de la concurrència a les oficines de Grameimpuls, SA, avinguda de la Generalitat, 99-101, Santa Coloma de Gramenet.
Tel. 93 466 52 24, fax 93 466 20 34, en horari de 8 a 15 hores i de 16 a 20 hores.

La Casa de Aragón organiza un fin
de semana en Andorra los días 14
y 15 de julio con visita opcional a
las termas de Caldea.
Precio: 67 € (socios) y 75 € (no
socios).
Inscripciones: de 18 a 20 horas, en la
calle de Sant Josep, 30.

Yoga
El Centre Cívic de Singuerlín hace un
curso intensivo de yoga en julio.
Horario: martes o jueves por la tarde.
Teléfonos: 93 391 71 10 y 93 391
72 61 (de 16 a 21 h.).

Excursió a Palamós
El 7 de juliol, l’Esplai de Jubilats i
Pensionistes del Singuerlin fa una
sortida a Palamós, amb una degustació de les seves típiques anxoves.
Telèfon de reserves: 93 391 71 10.

Agraïment
El director de la Residència Assistida Ramon
Berenguer juntament amb el personal i els
residents, agraeix la col•laboració dels cossos de Bombers, Mossos d’Esquadra, Policia
Local i veïns del barri, per la seva ràpida i eficient intervenció per tal de pal•liar els efectes
del foc que vàrem patir el passat divendres
15 juny a les 18 h. Ningú no va patir cap tipus
de lesió per aquest incendi i només es va
malmetre una habitació. Gràcies a tothom!
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