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OTRO ÉXITO DEL PATINAJE
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L'Escola Municipal
de Música torna a
Can Roig i Torres el
proper mes de setembre

consellera de
3 La
Salut i l’alcalde

inauguraran el dia 27
el nou hospital

Con tan sólo 9 años de edad, la patinadora del
Club Patí Gramenet, Grace Tara Lloret, ha conseguido colgarse la medalla de oro en el Campeonato de Barcelona de la categoría alevín nacional,
celebrado el pasado fin
de semana en el pabellón Can Xarau en Cerdanyola del Vallès.
Grace ha conseguido
además la clasificación
para disputar el Campeonato de Cataluña la
primera quincena de
septiembre en Girona.

La convivencia con equipamientos de alto nivel beneficiará a los actuales servicios

Los nuevos usos potenciarán el Recinte
Torribera como referente multidisciplinar
Los planes de desarrollo de Torribera
avanzan en sus distintos campos de actividad en una doble dirección: convertir el
recinto en una potente plataforma multidisciplinar, plenamente incorporada a la
dinámica de la ciudad, y situarlo como uno
de los más importantes centros neurálgicos metropolitanos en las vertientes académica, sanitaria, de salud e investigación.
El espacio de Torribera, con un total de 34 hectáreas, ya concentra en la actualidad diversos usos.
Junto a los importantes servicios asistenciales —referente en cuestiones de salud mental y sociosanitarias—, los estudios sobre nutrición y dietética impartidos por el Centro de Estudios Superiores para
la Nutrición y la Dietétita (CESNID) y la Universidad
Nacional a Distancia (UNED) concentran en su actividad docente alrededor de 1.500 personas.
No menos destacable es la actividad de la zona deportiva tutelada por el Institut Municipal d'Esports
que durante el año programa diversas actividades y
da servicio a la zona de influencia de Santa Coloma.

Los equipamientos
asistenciales y
sociosanitarios de Torribera
se beneficiarán con la
llegada de la Universidad de
Barcelona
Pero el revulsivo definitivo será sin duda la puesta
en marcha del Campus de la Alimentación impulsado por la Universitat de Barcelona (UB). Los estudios universitarios y el centro de investigación y
transferencia de tecnología sobre temas alimentarios supondrán un importante referente para
empresas y profesionales.
Si bien el impacto urbanístico sobre el recinto será

menor —se pasará de una ocupación cercana al
7% del total a una que se sitúa alrededor del
12%—, las sinergias que creará el campus universitario al resto de actividades que concentra Torribera supondrán un importante valor añadido para todas ellas.
Junto al campus de la UB destaca la futura ubica-

ción en el recinto del Centro Ecometrópoli —Centre
d'Interpretació del Medi—, impulsado por el Ayuntamiento y dedicado a actividades relacionadas
con el patrimonio natural, arqueológico y arquitectónico. Este centro pretende también una amplia
proyección, superando la escala estrictamente local para ser referencia en el ámbito metropolitano.

El alcalde, Bartomeu Muñoz, vicepresidente
primero de la Diputació de Barcelona
El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), es, de nuevo, vicepresidente primero de la Diputació de Barcelona. El día 19 se celebró el pleno de constitución del organismo provincial,
y junto a Muñoz otros tres concejales colomenses formarán parte del mismo: Antoni P. Fogué (PSC),
Loli Gómez (ICV-EUiA) y Manel Olivés (CiU).
Antoni P. Fogué, que es teniente de alcalde de Servicios a la Persona y Sostenibilidad en el Ayuntamiento, también repetirá como diputado presidente del área de Gobierno Local, mientras que Loli Gómez se estrena como responsable del área de Salud Pública y Consumo. El concejal Manel Olivés también es la primera vez que forma parte del plenario.
La Diputació de Barcelona, que preside el alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, está formada por 51 diputados. En base a los resultados de las elecciones municipales, 24 corresponden
al PSC, 17 a CiU, 4 al PP, 4 a ICV-EUiA y 2 a ERC.

ACTUALITAT
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El Barça signa un acord esportiu
amb la Grama i un altre de
caire social amb l’Ajuntament
Laporta visita el consistori per rubricar els convenis

E

l FC Barcelona ha arribat a un
acord amb l’UDA Gramenet perquè
el club colomenc col•labori amb la
tasca de formació esportiva del Barça, fins al 30 de juny de 2011. El 17
de juliol passat, al Saló de Plens de
l’Ajuntament, el president del club
blaugrana, Joan Laporta, va signar
aquest conveni de col•laboració amb
el president de la Grama, Gregorio
Génova, i un altre de contingut social
amb l’alcalde de la ciutat, Bartomeu
Muñoz.
El FC Barcelona podrà facilitar la in-

corporació temporal de jugadors del
seu planter a la disciplina de la UEA
Gramenet, que des de la temporada
1993/94 milita a la Segona Divisió B
de manera ininterrompuda. A més, el
Barça assumirà la direcció del planter del club colomenc a través d’un
coordinador designat pel club blaugrana.
Compromís social
A banda d'aquest compromís esportiu, Joan Laporta i Bartomeu Muñoz,
en nom de la Fundació del FC Barce-

L’1 d’agost s’obren les inscripcions per
a la Cursa Popular de la Festa Major

E

l 2 de setembre se celebrarà la Cursa Popular de Festa Major. La cursa
sortirà des de l’avinguda Generalitat cantonada amb el carrer Sant Josep a les
9.30 hores del matí, i després de fer 5 km per la ciutat tindrà l’arribada al Complex Esportiu de Can Zam. La inscripció és gratuïta, i és oberta fins a un màxim
de 1.000 corredors. A partir de l’1 d’agost, tothom que hi vulgui participar ha
d’omplir i dipositar la butlleta a les instal•lacions del Complex Esportiu de Can
Zam (Víctor Hugo, s/n), al Complex Esportiu Municipal Rambla Fondo (rambla del Fondo / Verdi) i a les Pistes d’Atletisme (Prat de la Riba, s/n).

lona i de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, respectivament,
van signar un altre conveni amb
l'objectiu de realitzar accions de caire social, solidari i de formació en benefici de les diferents escoles públiques de la nostra ciutat. El consistori
colomenc es compromet a afavorir la
col•laboració de les parts signants
del conveni amb l’Escola de Dietètica
i Nutrició i amb el futur campus de recerca sobre aquestes matèries que la
Universitat de Barcelona té previst

L'Escola de Música torna a Can
Roig el setembre amb més
alumnes i millors instal·lacions

E

SABER
Comptadors electrònics de la llum
La normativa elèctrica aposta pel canvi progressiu en els comptadors d'electricitat per potenciar l'estalvi i l'eficiència energètica a les llars. Per això,
des del Govern central s'impulsa l'esquema de discriminació horària que
permet aplicar tarifes diferents en funció de la franja horària.
Per tal d'impulsar aquest sistema, el RD 809/2006, de 30 de juny, estableix
que des de l'1 de juliol de 2007 els comptadors de llum que s'instal•lin en
els nous subministraments fins a una potència contractada de 15 kw (consumidors domèstics), i tots aquells comptadors antics que per algun motiu
s'hagin de substituir, hauran de ser obligatòriament comptadors electrònics que permetin la discriminació horària.
Els consumidors que, fora d'aquests casos, optin per acollir-se voluntàriament a aquest nou esquema tarifari hauran de canviar el seu actual comptador per un comptador discriminador de dos períodes (“punta” 10 hores
al dia i “vall” la resta), i adoptar hàbits de consum ajustats a aquests horaris per tal de beneficiar-se de les tarifes més econòmiques (per exemple, posar la rentadora o el rentavaixelles entre les 9 de la nit i les 11 del matí que
seria el tram horari més econòmic).
És recomanable que, abans de decidir-se a optar per aquest nou sistema, l'usuari analitzi si la discriminació horària comporta un benefici econòmic per a la
seva llar. Els comptadors poden ser propietat de l'usuari o tenir-los en règim
de lloguer. En l'actualitat la quota de lloguer del comptador tradicional és de
0,54 € mensuals. La quota mensual de lloguer dels nous comptadors electrònics és de 0,78 € mensuals, davant el preu d'1,11 € mensuals dels comptadors de tarifa nocturna existents fins ara.

ubicar al nostre terme municipal, al
Recinte Torribera. En tots dos casos,
es crearan dues comissions d’execució que s'encarregaran de la definició i el seguiment de les accions que
caldrà prendre en cada cas.
A l’acte van assitir el secretari tècnic
del FC Barcelona, Txiki Beguiristain;
el responsable del futbol base, José
Ramón Alexanco; el president de l’IME, Antonio Carmona, i representants de totes les penyes barcelonistes de la ciutat i de la Grama.

l setembre, l'Escola Municipal
de Música Can Roig i Torres tornarà
a la seva seu de l'edificic que li dona
el nom després de dos anys de trasllat provisional, durant els quals a
l'espai de Can Roig s'ha construit
l'Auditori de Música i s'ha rehabilitat l'emblemàtic edifici del recinte
que alberga l'escola. Així, al llarg
del proper curs, els alumnes de l'Escola de Música gaudiran de noves i
millors instal•lacions que estaran
comunicades amb l'Auditori.
Cal destacar que el nombre de
preinscripcions per al proper curs,
que ha crescut respecte dels anys
anteriors, especialment entre nens i
nenes de 5 a 7 anys. El setembre,
l'Escola iniciarà la seva activitat
amb tres-cents alumnes. A partir del
dia 3 d'aquest mes (de 18 a 20 hores) s'obrirà un període extraordinari de matriculacions per a aque-
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lles persones que no han pogut fer
la tramitació durant el mes de juny.
Acaba el cicle inaugural
El cicle d'activitats i concerts que
han tingut lloc a l'Auditori des del
dia de la seva inauguració, el 25
d'abril passat, ha estat valorat positivament. Aquest cicle, amb un total
de 33 actes d'entrada gratuïta, ha
reunit 5.232 espectadors, la qual
cosa ha suposat un mitjana d'assistència de 159 persones per acte.
L'Auditori té un aforament de 216
persones.

Anunci
Per Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, de data
9 de juliol de 2007, es va acordar subhasta, pel procediment obert, per a l'adquisició de llicències d'actualitzacions
de versions de productes Microsoft per
a l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, de conformitat amb el plec
de clàusules tecnicofacultatives, econòmiques i administratives particulars
aprovat al mateix decret.
Obtenció de documentació i informació:
Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.

ACTUALITAT
Macaco, Nena Daconte, El Grupo de Expertos Sol y
Nieve, Standstill y Joan Pera, estrellas de la Festa Major

M

acaco, Nena Daconte, Joan Pera, Standstill, Sr. Chinarro, Triángulo
de Amor Bizarro y El Grupo de Expertos Sol y Nieve serán las estrellas más
importantes de la próxima edición de
la Festa Major d’Estiu, que tendrá lugar los día 31 de agosto y 1, 2 y 3 de
septiembre.
El programa de la Festa Major está ya
ultimado con una gran diversidad de
opciones para todos los públicos. Se
potencian proyectos propios como la
segunda edición del Passatge Insòlit o
el festival de música independiente
(FISC). La revista Mondo Sonoro calificó la edición de 2006 del FISC como
la mejor programación musical de
septiembre de todo el país.

Las transformaciones urbanísticas de
la ciudad se trasladan al programa
de la Festa Major con la incorporación de nuevos espacios como la
rambla de Sant Sebastià, el jardí de
Can Roig i Torres o las plazas de
Montserrat Roig y Olimpo.
El pregonero será el actor Joan Pera,
quien estará en la Festa, junto a Lloll
Bertran, con la comedia Òscar. Una
maleta, dues maletes, tres maletes.
En el capítulo musical, se apuesta por
formaciones con estilo propio. En la
plaza de la Vila, La Salseta del Poble
Sec celebra su trigésimo aniversario,
mientras Nena Daconte y Macaco
pondrán la nota de actualidad con la
interpretación de sus últimos discos

(He perdido los zapatos e Ingrávito).
En la plaza del Rellotge el mestizaje
está asegurado con Moleque de Rúa
(Brasil), la Orquesta Setson y la Nit de
Sevillanes.
El FISC afronta un nuevo reto con la
participación de los rockeros Standstill y Triángulo de Amor Bizarro. La
segunda noche tiene aires sureños
con El Grupo de Expertos Sol y Nieve,
liderado per “J” (Los Planetas), y el
sevillano Sr. Chinarro.
La Festa Major está relacionada con
otros proyectos transversales, como
el de Ciutat Pubilla. Algunas de las
actuaciones —Jordi Paulí Quarte y La
Principal de la Nit— servirán para difundir la música tradicional.
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Acaba el plazo de
solicitud de ayudas
para instalar
ascensores
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para la instalación
de ascensores en comunidades de
vecinos finaliza el próximo día 31
de julio. Las personas interesadas
han de dirigirse a la Oficina Municipal de Rehabilitación, situada en la
calle del Bruc, 21, de lunes a viernes de 9 a 13 y de lunes a jueves de
16 a 18 h. Se puede solicitar más
información a través del teléfono
93 391 82 10 y en la web municipal (www.gramenet.cat). La dirección de correo electrónico de la citada oficina
es la siguiente:
rehabilitació@gramepark.com.

La consellera de Salut i l’alcalde
presidiran el dia 27 de juliol
la inauguració del nou hospital

L

a inauguració oficial del nou
Hospital de la Fundació Hospital de
l’Esperit Sant (FHES) serà el proper
divendres 27 de juliol a les 10 hores, i estarà presidit per la consellera de Salut, Marina Geli, i l’alcalde de Santa Coloma de Gramenet,
Bartomeu Muñoz, que estaran
acompanyats pel president, el patronat i la gerència de l’FHES, altres autoritats i representants de
les associacions veïnals de la zona
de referència de l’hospital. L’acte
tindrà lloc al vestíbul del nou hospital i consistirà en parlaments
institucionals i una copa de cava a
la cafeteria i la terrassa. Després es
realitzarà una visita guiada.
Cal recordar que la Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) es va
traslladar i va iniciar l’activitat al

nou hospital el 29 de juny passat.
Tot i la complexitat d’un trasllat d’aquest tipus, en el qual s’han d’extremar les precaucions per tal de
garantir la seguretat dels pacients,
el canvi es va fer amb eficàcia.
Amb la posada en marxa del nou
hospital, la Fundació que el regenta vol augmentar el grau de fidelització, donar un millor servei, millorar l’accessibilitat i el confort,
incrementar la cartera de serveis i
comptar amb la darrera tecnologia
dins del seu nivell d’acreditació.
Tot un seguit de guanys que té
com a darrera raó de ser el millor
servei al pacient i la humanització
de l’assistència, i apropar, així, les
necessitats de salut i de prevenció
de la mateixa a la població de Santa Coloma de Gramenet.

La rampa de la calle de Verdi
y la escalera mecánica de
Àngel Prats ya están en marcha

E

l alcalde de Santa Coloma,
Bartomeu Muñoz, inauguró el pasado martes, 16 de julio, la nueva
rampa mecánica que, en la calle de
Verdi, que une las calles de Roma y
Perú. Por otra parte, ayer, jueves, se
puso en marcha la escalera mecánica que, en la calle de Àngel Prats,
salva de forma cómoda el desnivel
que tiene esta vía con la calle de
Sants.
La construcción de estos elementos
mecánicos ha supuesto una mejora
sustancial en la urbanización del tramo afectado en cada calle.
El Plan de Mejora de la Movilidad

continúa así extendiéndose a otros
lugares de la ciudad, donde la orografía del terreno supone un problema para los peatones. En este momento se construyen dos escaleras
mecánicas en la calle del Bruc, dos
más en la calle de Génova y dos también en la calle dels Alps, así como
dos nuevas rampas mecánicas en la
calle de Aragón. Todas estas obras
está previsto que finalicen en un
plazo de dos meses.
En la foto, se puede ver al alcalde,
compartiendo con los vecinos la entrada en funcionamiento de la nueva rampa del barrio Llatí.

QUÈ FEM? / ON ANEM?

4
Baremoto

Continúan las actividades lúdicas
veraniegas de la terraza Baremoto.
Hoy día 20 (22 h.) tendrá lugar el
concierto que protagonizarán Willy
Fuego y Los Barrankillos. El domingo
22 (22 h.) vuelve el cine de verano
con la proyección de estos cortometrajes de directores noveles: Pasión
por la vida, Crisálida, Cuento de Alforjón y Lletra ferida. El 29 de julio
(22 h.) será la noche del cine de terror. Se pasarán los cortometrajes:
Martians go home, Amazing Unmasked vs el doctor Calavera Maligna y
Brutal Dogo Especial Edition. Finalmente, del 4 al 9 de agosto se celebrará el IX Festival Itinerante de Cortometrajes La Boca del Lobo.
Lugar: parque de Europa.

Cinema i monòlegs
! Dins del programa d’activitats
d’estiu del Centre de Recursos per a
Joves Mas Fonollar, avui, dia 20 (22
h), es projecta 7 vírgenes. Protagonitzada per Juan José Ballesta i dirigida per Alberto Rodriguez, la pel•lícula conta la història d’un
adolescent en un barri marginal.
! El dia 27 (22 h) serà el torn d’ El
metódo. Aquesta cinta, dirigida per
Marcelo Piñeyro, és una adaptació
de l’obra teatral de Jordi Galceran.
Interpretada per Eduardo Noriega,
Najwa Nimri i Eduard Fernández,
esdevé una crítica dels sistemes de
selecció de personal.
! Finalment, el 21 de juliol (22 h)
tindrà lloc el Festival de monòlegs
amb l’actuació de Jonathan Vives
(Paramount Comedy), Xavi Franqueses i Toni Moog (La cuina dels
monòlegs).
Lloc: carrer de Sant Jeroni, 1-3.

Cinema, humor i màgia
!Dins de les activitats del Centre Re-

llotge XXI, el dia 27 (21 h) es projectarà a l’aire lliure la pel•lícula Drácula
II. Resurrección, de Patrick Lussier, el
retorn del vampir més famós.
!A més, avui, dia 20 (21 h), tindrà lloc
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A SANTIAGO, EN BICI. Una imagen para el recuerdo de los componentes de la
Unión Ciclista Singuerlín, con su presidente al frente, Gregorio Carrizo, que
acaban de realizar con éxito el Camino de Santiago en bicicleta, desde la plaza de la Vila de nuestra ciudad hasta la catedral de Santiago de Compostela.

Fiestas populares en Riera Alta
Los días 20, 21 y 22 de julio, la Asociación de Vecinos de Riera Alta celebra la fiesta del barrio. Del programa destaca la discoteca móvil de
hoy viernes (22.30 h.). El sábado habrá una sardinada popular (13 h.),
un homenaje a la tercera edad
(17.30 h.), la actuación del grupo Ca-

fé del Duende (20.30 h.) y un baile
con la orquesta Sureste Latino (23
h.). Finalmente, del domingo hay
que citar la chocolatada (10.30 h.),
un espectáculo de payasos, la fiesta
de espuma (12.30 h.) y una función
de teatro protagonizada por Els Joves de la Tercera Edat (18.30 h.).

l’espectacle “Nit d’humor i màgia”.
Tres monologuistes i un mag deixaran
bocabadats els assistents amb els
seus gags. Les entrades per a aquesta
funció i per a la pel•lícula són gratuïtes.
Lloc: plaça del Rellotge.

de juliol comença un curs d’aplicador
de control de plagues .
Informació: avinguda de Ramon Berenguer, s/n
Telèfon: 93 466 58 30.

Formació
El CIFO Santa Coloma ha programat
aquests cursos de formació, que començaran al setembre, per a persones majors de 18 anys que estiguin a
l’atur: revestiment de façanes, col•locador d’envans secs (pladur), disseny
d'interiors, disseny de plànols 2D i 3D,
auxiliar tècnic d'obra, instal•lador de
sistemes de reg i Internet. A més, el 24

Rumbas
La Casa de Málaga celebrará el día
21 (18.45 h.) el II Certamen de Rumbas, que servirá para cerrar la temporada de espectáculos de esta entidad. Actuarán El Biles, Raza, Paco
Aguilera, Jeni, Canailla, Sonacai, Alegría Flamenca, Toni de Graná, David
Guerra, El Carpio y El Alpujarreño. A
la guitarra estará Luis Quirós.
Lugar: parque de Europa.

‘L’AJUNTAMENT INFORMA’ FA VACANCES
L’AJUNTAMENT INFORMA fa vacances a partir d’aquesta setmana i tornarà a sortir el dijous 30 d’agost amb un número especial en color sobre la
Festa Major d’Estiu.
Des d’aquestes pàgines volem agrair la fidelitat dels nostres lectors i la
col•laboració que ens presten els establiments comercials que ens fan de
punt de distribució.
Bones vacances a tothom!

Farmàcies
Juliol
Divendres 20
•D
Ptge. d’en Caralt, 22 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dissabte 21
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa
Coloma, 95
Diumenge 22
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
Dilluns 23
•D
Irlanda, 53 / Còrdova, 47
Dimarts 24
•D
Rellotge, 60 / Irlanda, 104
Dimecres 25
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. C. Rossell, 40
Dijous 26
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Divendres 27
•D
Wilson, 43 / Av. de Catalunya, 33
Dissabte 28
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Diumenge 29
•D
Juli Garreta, 14 / Florència, 45
Dilluns 30
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Ptge. d’en Caralt, 22
Dimarts 31
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa
Coloma, 95
Agost
Dimecres 1
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dijous 2
•D
Av. de F. Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Divendres 3
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dissabte 4
•D
Anselm de Riu, 24 / Perú, 28
Diumenge 5
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dilluns 6
•D
Beethoven, 25 / Joan V. Escales, 7
Dimarts 7
•D
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dimecres 8
•D
Irlanda, 104 / Aragó, 29
Dijous 9
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Sant Jeroni, 13
Divendres 10
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dissabte 11
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de Francesc
Macià, 29
Diumenge 12
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dilluns 13
•D
Perú, 28 / Anselm de Riu,24
Dimarts 14
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dimecres15
•D
Valentí Escales, 25 / Beethoven, 25
Dijous 16
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
Divendres 17
•D
Aragó, 29 / Av. de la Generalitat, 226
Dissabte 18
•D
Sant Jeroni, 13 / Av. de la Generalitat, 131
Diumenge 19
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dilluns 20
•D
Av. de F. Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Dimarts 21
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dimecres 22
•D
Anselm de Riu, 24 / Perú, 28
Dijous 23
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Divendres 24
•D
Beethoven, 25 / Joan V. Escales, 7
Dissabte 25
•D
Rbla Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Diumenge 26
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Aragó, 29
Dilluns 27
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Sant Jeroni, 13
Dimarts 28
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dimecres 29
•D
Milà i Fontanals, 27 / Av. de F. Macià, 29
Dijous 30
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Divendres 31
•D
Perú, 28 / Anselm de Riu, 24
•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.

