NÚM. 1.061 - 28è ANY • BUTLLETÍ SETMANAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET • 21 DE SETEMBRE DE 2007

TALLERS DE MÚSICA
AL MOLINET
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Han comenzado las
obras de arquitectura
en la estación de metro
de Can Peixauet

obras
3 Nuevas
para instalar

escaleras mecánicas
en Les Oliveres

És oberta la matrícula per als tallers de música del
Centre de Creació Musical Molinet. Hi haurà classes de guitarra, bateria, baix elèctric, saxo, cant,
llenguatge musical, piano i combo, tot orientat a
la música moderna. Més informació, de 17 a 22 h,
a l’avinguda de
Mn. Pons i Rabadà, s/n (parc del
Molinet) i al telèfon 93 466 54 49.

La ciutat es compromet amb la lluita contra el canvi climàtic i amb el medi ambient

Santa Coloma de Gramenet s'uneix
a la Setmana Europea de la Mobilitat
amb projectes de ciutat sostenible
Bicicletada popular
el dia 23 de setembre
El diumenge 23 de setembre tindrem a la ciutat
una bicicletada popular, organitzada en coordinació amb els municipis de Badalona i Sant
Adrià del Besòs. El punt de trobada a Santa Coloma de Gramenet serà a les 11.30 a la rambla
de Sant Sebastià cantonada carrer de Sicília, i a
l'arribar al riu es lliurarà una petita sorpresa als
ciclistes.

Préstec gratuït
de bicicletes

Santa Coloma és una de les ciutats més
compromeses en la lluita per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic. L'aprofitament
energètic —una de les iniciatives més importants de Catalunya—, l’educació ambiental i els esforços continuats per assolir
els principis de les diverses recomanacions
internacionals en són bons exemples.
En aquesta línia, un any més l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s'adhereix a la Setmana
Europea de la Mobilitat, que se celebrarà entre el
dissabte 22 i el dissabte 29 de setembre de 2007
sota el lema central “Carrers per a tothom”. La bicicletada popular del proper diumenge, dia 23,
n'és l'acte més participatiu, popular i lúdic.
En la lluita contra el canvi climàtic hi ha molt
camp per guanyar en l'àmbit de la mobilitat, atès
que l'ús de combustibles fòssils es troba entre les
principals fonts d'emissió de gasos d'efecte hi-

vernacle. Santa Coloma de Gramenet se suma a
aquesta activitat europea conjunta per oferir a la
ciutadania la possibilitat de viure d'una altra manera la ciutat, conèixer-la i relacionar-se amb ella,
redescobrir-la i compartir-la amb els demés en un
entorn saludable i relaxat. A més de ser una activitat lúdica, es tracta d'estimular un comportament ciutadà, amb relació a l'ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible
i, en particular, amb la protecció de la qualitat de
l'aire, la prevenció d'emissió de gasos d'efecte
d'hivernacle, el consum racional dels recursos
energètics i l'ocupació de l'espai públic.
Mesures per a una mobilitat sostenible i segura
Per incrementar les oportunitats dels ciutadans
d’usar mitjans de transport alternatius al cotxe, el
municipi també està implantant noves mesures
permanents a favor de la mobilitat sostenible, entre les quals hi ha les escales mecàniques que l'A-

Tothom qui ho vulgui podrà venir al punt de
préstec gratuït de bicicletes que el diumenge 23
de setembre, d'11 a 14 i de 17 a 20 hores, estarà situat a la rambla de Sant Sebastià. Aquesta
via es podrà recórrer tranquil·lament a peu o en
bicicleta sense els cotxes, perquè de les 10 a les
20 hores estarà reservada exclusivament a la
mobilitat sostenible.

juntament està instal•lant als barris amb carrers
amb més pendent, els estudis que s'estan elaborant sobre la implantació de zones 30, el Pla director de la bicicleta, el camí escolar del CEIP Torre
Balldovina i el Pla d'accessibilitat als centres municipals, la via pública i els transports, a més de la instal•lació d'aparcaments per a bicicletes, la campanya de cotxe compartit (a la qual podeu accedir
a través del web municipal www.gramenet.cat) i
l'educació viària i de mobilitat per a l'alumnat de
tots els centres educatius que es porta a terme a
través del Programa d'activitats educatives complementàries.

ACTUALITAT
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Activat el protocol
sobre el mosquit tigre
Després que l'any passat aparegués
el mosquit tigre en diferents municipis del nostre voltant, com ara Montcada i Reixac o Barcelona, aquest estiu s'ha detectat també al nostre
municipi. S'està treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la resta de municipis metropolitans per tal d'evitar-ne la propagació,
i s'ha activat el protocol de lluita contra aquest insecte amb una campanya d'informació a la població. L’Ajuntament colomenc forma part del
grup de treball de la Generalitat.
La seva picada és molt semblant a la
d'altres mosquits, però produeix molèsties a causa del gran nombre d’aquestes. En cas de picadura, s'ha de
desinfectar la zona amb aigua i sabó
i tractar els símptomes. No actua com
a transmissor de cap malaltia.
Actuacions de prevenció
La millor manera d’evitar-ne la proliferació és mitjançant la col•laboració
ciutadana, eliminant els punts d'aigua
a on podrien posar els ous i créixer les
larves, preferentment en recipients
petits d'aigua estancada, com plats
sota els testos, plats d'animals domèstics, cendres a l'exterior, gerros,
galledes, piscines de plàstic... No el
trobarem en grans masses d'aigua ni
a l’aigua corrent, com ara el riu Besòs.
Els sistemes antimosquits habituals,
com insecticides o repel•lents, són
també efectius, però és la prevenció,
amb l'eliminació dels possibles llocs
de cria, la millor manera de prevenirne la proliferació.

Can Peixauet: inici de les obres
del projecte arquitectònic
de l’estació de metro de la L9

A

questa setmana han començat les obres d’arquitectura de
l’estació de la nova línia 9 de metro de Can Peixauet, que executades per la UTE L9, tindran les afectacions següents :
!Ocupació de la vorera del costat
de l’institut de l’avinguda de Can
Peixauet, per fer provisió de materials i ubicar el muntacàrregues i
les casetes d’obres, ja que és en
aquesta zona on s’instal•laran les
reixes que comuniquen directament amb l’interior de l’estació.
! En l’ocupació d’aquesta vorera
es reserva un pas per als vianants
de 2 metros fins al pas de vianants
de l’avinguda de Can Peixauet.
! Ocupació de l’aparcament del
costat de l’institut també per fer
provisió de materials.
En tot cas, es garantirà la circulació
per a vianants en condicions òptimes de seguretat i il•luminació. En

El 21 d’octubre tindrà lloc una nova
edició de la Cursa per la vida, la tradicional jornada de comunicació i
sensibilització contra el càncer, que
recorre un circuit urbà de 5 quilòmetres. Totes les persones que hi vulguin participar poden inscriure’s a
l’IME (Rafael Casanova, 85-89), a la
seu de l’Associació Espanyola contra
el Càncer (Pompeu Fabra, 22-24), a
Intersport Massip (Sant Jeroni, 3) i a
les pistes d’atletisme (Prat de la Riba,
s/n). El preu és de 5 euros. Més informació, al telèfon 93 385 33 22.

I Premi Isabel
Alonso de Relat Curt
principi, el pas dels vianants per
l’avinguda de Can Peixauet s’haurà de fer pel costat del camp de futbol per qüestions de seguretat. Es
preveu que les obres tinguin un
termini de duració d’uns 12 mesos
aproximadament.

Avui, dia 21 (20 h), tindrà lloc a la
Biblioteca Central el lliurament del I
Premi Isabel Alonso de Relat Curt. Es
tracta d’un certamen literari que ha
posat en marxa la Coordinadora
d’Associacions de Dones per retre
homenatge a una dona, Isabel Alonso, que va ser fundadora de l’Associació de Dones de les Oliveres.

Expocoloma consolida la cifra de 250.000 visitantes
La feria comercial desborda todas las expectativas y cierra con éxito su 19a edición

Fes-tte voluntari
lingüíístic
del CNL L''Heura
Si parles habitualment el català i vols ajudar-nos a fomentar-ne l'ús o si tens ganes
de perdre la vergonya, agafar fluïdesa i
deixar-te anar quan el parles, et necessitem per poder endegar la novena edició
del programa Voluntariat per la Llengua.
A través d'aquest programa, posem en
contacte persones que volen practicar el
català amb persones que volen dedicar
unes hores del seu temps a ajudar-les a
practicar-lo. Els voluntaris lingüístics han
de dedicar una hora setmanal durant 10
setmanes a conversar amb la persona o
persones assignades. Aquest programa,
considerat per la Comissió Europea com
un dels millors projectes europeus d'aprenentatge d'un idioma, es va endegar
a Santa Coloma l'any 2003, i ja s'hi han
inscrit més d'un miler de persones. Només
ens hi faltes tu! Truca'ns al CNL L'Heura al
tel. 93 3851461, de 9 a 13.30 h, envia'ns
un correu a voluntaris.heura@cpnl.cat o
entra a la pàgina www.vxl.cat i te n'informarem.

Inscripcions a la
‘Cursa per la vida’

El presidente del Consell Comarcal del Barcelonès, Joan Carles Mas; el alcalde, Bartomeu
Muñoz; el presidente de la ACI, Antoni Antonijoan, y el concejal de Comerç, Esteve Serrano, cor tan la cinta inaugural de la última edición de la feria Expocoloma.

L

a décimo novena edición de la
feria multisectorial Expocoloma, que
se celebró del 13 al 16 de septiembre en el parque Europa, ha cumplido con todas las expectativas iniciales. La muestra ha consolidado la
cifra de 250.000 visitantes y presenta una pujanza incuestionable.
El número de personas que pisó el
recinto ferial fue de 120.000. Los visitantes doblan esta cantidad por-

que el promedio de entradas registradas fueron de dos por persona.
Estas cifras son las mismas que se
vienen produciendo en los últimos
años, lo cual muestra la solidez de
la feria. Expocoloma es, en la actualidad, el mayor escaparate comercial de nuestra comarca. Un 25% de
los visitantes pertenecen a ciudades del área metropolitana, porcentaje que va creciendo de una edi-

ción a otra.
La climatología y las fechas escogidas por la organización son tan bien
aspectos que hay que tener en
cuenta para explicar este éxito.
Respecto a la fecha, septiembre es
el mes que la mayoría de las familias
escoge para planificar sus gastos,
pasadas ya las vacaciones de verano y con los hijos iniciando el curso
escolar.
El número final de estands que registró Expocoloma fue de 168, de
los cuales un 60% se correspondieron con empresas colomenses.
En cuanto a las actividades, cabe
destacar la entrega de los premios
Pentagrama, que concede el grupo
de comunicación Tele Taxi, que este
año recayeron en el Cercle Filatèlic
de Santa Coloma, la Fundació Tallers de Catalunya y la Fundació de
l’Hospital de l’Esperit Sant.
También fue muy atractiva la Travessa de Cotxes d’Època, que, por
primera vez, discurrió por las principales calles de la ciudad.
Finalmente, hay que citar la bicicletada popular, que contó con 500
participantes, y rebasó las expectativas iniciales.

ACTUALITAT
La instal·lació d’escales mecàniques
motiva canvis de circulació als
carrers de Pep Ventura i Juli Garreta

!Cursos al barri del Fondo
Les associacions del Centre Cívic del Fondo obren el termini d’inscripció per
als cursos de manualitats, sevillanes, batuca, punt de creu, ioga, esmalts al
foc, patchwork, informàtica, català i gimnàstica. Més informació, al carrer de
Wagner, 19 (tardes), i al tel. 93 462 40 67.

!Mujeres de Can Mariner

L a circulació de vehicles als
carrers de Pep Ventura i Juli Garreta es veurà afectada pel desenvolupament de les obres d’urbanització de les escales mecàniques.
Aquesta afectació del trànsit tindrà
dues fases. A la primera, de l’1 a
l’11 d’octubre, es tallarà el carrer
de Juli Garreta, entre els números
1 i 5, per tal de procedir a l’encofrat i al formigonatge dels murs de
contenció ubicats al mateix carrer.
L’horari serà en dies laborables de
les 8 a les 19 h. Això implicarà que
l’accés pels vehicles es farà des
del carrer de Pep Ventura, en sentit contrari a l’habitual, i la necessitat de reservar unes zones on els
vehicles podran fer un canvi de
sentit per tornar a sortir del carrer.
La segona fase, a partir del 15
d’octubre, implicarà el tall del carrer de Pep Ventura, entre els números 15 i 21, per iniciar les obres
d’urbanització del tram d’escales
entre els carrers de Pep Ventura i
la carretera de la font de l’Alzina.

BREUS

La Associació de Dones de Can Mariner organiza, de lunes a viernes, varios
talleres: manualidades artesanales, pintura en tela, marquetería, etc. Además
habrá punto de cruz y ganchillo (jueves), corte y confección (jueves, de 18 a
21 h.), bolillos (martes, de 16.30 a 19 h.), masajes, alfabetización (martes y
jueves, de 19 a 20.30 h.) y gimnasia de mantenimiento (lunes, miércoles y
viernes). La entidad ofrece además un servicio de asesoría jurídica y psicológica. Más información, en la calle de Milà i Fontanals, 14-16.

!Curs de cuina de tardor per a aficionats
Grameimpuls, SA obre el termini per fer les inscripcions al curs de cuina de
tardor per a aficionats (bolets, estofats de carn, panellets, peix, canelons, menú de festes, muntatge de bufets i vins italians). El curs es farà del 2 d'octubre
al 14 de novembre, de 17.30 a 20.30 h, amb degustació dels plats elaborats.
El preu del curs és de 150 €. Inscripcions: carrer de Rafael Casanova, 40, de
8.30 a 14.30 h, o al correu electrònic foc@grameimpuls.es.
L’horari serà, també en dies laborables, de 8 a 19 h. La duració estimada d’aquest tall serà de 5 mesos. En tot cas, el trànsit es
regularitzarà al més aviat possible.
Totes aquestes mesures van ser
acordades a la reunió que van
mantenir representants de l’Associació de Veïns, amb el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Espai Públic,
Manuel Dobarco, i tècnics municipals el passat dia 17.

!Cobrament d’impostos
El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre activitats econòmiques i
la Taxa per la recollida i gestió de residus comercials comença el 2 d’octubre
i finalitza el 4 de desembre. Rebreu al vostre domicili l'avís per poder fer el
pagament 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. Sense l'avís, podeu
fer el pagament a Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat. El càrrec
en compte corresponent als rebuts domiciliats s'efectuarà el 2 de novembre.
Si, acabat el termini voluntari, no heu realitzat els vostres pagaments, podreu
fer-los efectius, amb el 5% de recàrrec, del 5 al 31 de desembre.

!Cursos de català per a adults

LA FOTO

Continuen les inscripcions als cursos de català per a adults. Les persones interessades poden adreçar-se al CNL L'Heura (c. Rafael Casanova, 85-89, 3r pis),
de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30 h o bé
trucar al telèfon 93 385 14 61.

!Conferència sobre ‘fengshui’
El Centro de Terapias Naturales (rambla de Sant Sebastià, 35 bis) serà l’escenari de la conferència sobre fengshui que impartirà Josefina Salvador, consultora i instructora, el 3 d’octubre (21 h).

!Curso de salsa para mujeres
El Centre Cívic del Riu tiene abierto el período de inscripciones en un curso de
iniciación a la salsa sólo para mujeres. Más información, en la calle de Pompeu Fabra, 22-24.

!Actividades en Can Franquesa
La Asociación de Vecinos de Can Franquesa ha programado varias actividades para el nuevo curso: un taller de manualidades, cafés-tertulias, un curso
de cocina y jornadas vecinales para debatir sobre los problemas del barrio.
Más información, los martes y viernes en la calle de Còrdova, 45.

!Grup d’havaneres La Vela
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE BITLLES CATALANES SANTA COLOMA DE GRAMENET. Diumenge passat es va celebrar als jardins del parc municipal del
Pont del Potosí, situat al costat del Nou Camp Municipal de Futbol, el torneig
de presentació d'una nova entitat: el Club de Bitlles Catalanes Santa Coloma
de Gramenet. L’equip colomenc, format per jubilats que es mantenen en bona forma física i que lluiten per la implantació d’aquest esport arreu de Catalunya, va quedar classificat en tercer lloc. El guanyador del torneig per equips
va ser el Sagrada Família Barcelona, seguit pel Baix Guinardó. A la foto, els
components del Club de Bitlles, amb el tinent d’alcalde i president de l’Institut
Municipal d’Esports, Antonio Carmona.

El grup colomenc d'havaneres La Vela busca veus —baix, baríton i tenor—
per completar la seva formació actual. Les persones que hi estiguin interessades han de passar pel Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar els dimarts de 19 a 21 hores.

!Activitats a la Bibilioteca Can Peixauet
La Biblioteca Can Peixauet imparteix sessions formatives d'Internet adreçades
a adults i gent gran que es vulguin iniciar en la utilització de la xarxa i el correu
electrònic. També es fan sessions per a nens i nenes, acompanyats pels pares,
per aprendre a buscar, imprimir i guardar documentació. Més informació, a
l’avinguda de la Generalitat, 98-100 (tel. 93 466 52 70).
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Tallers artístics
Fins al 27 de setembre es poden fer
les preinscripcions per als tallers artístics del CRJ Mas Fonollar. Aquest
any es pot triar entre caixa flamenca, salsa, guitarra, capoeira, dansa
del ventre, ioga i tècnica pilates.
Tots els tallers començaran la primera setmana d’octubre.
Informació: c. Sant Jeroni, 1-3.

Tallers per a adults
L'Associació Colomenca d'Adults
(ACA) de l'Escola d'Adults del Fondo ofereix aquests tallers: ceràmica
(dimecres de 17 a 18.30 h), ioga
(divendres de 17 a 19 h), tai-txi (dilluns de 20 a 21.30 h o divendres de
19.30 a 21 h).
Matriculació: carrer d’Irlanda, 39.
Telèfon: 93 386 67 32.

Aprenentatge
Abans del desenvolupament dels
programes de qualificació professional, aquest any s'inicien els cursos
de formació i aprenentatge professional (FIAP), destinats a alumnes
que tinguin entre 16 i 24 anys i que
no hagin aprovat l'ESO. L’IES La Bastida, a partir de principi d'octubre,
posarà en marxa un curs FIAP de l'ofici de pintor de 1.050 hores (850 de
formació pràctica i 200 de pràctiques en empreses del sector).
Informació: al telèfon 93 392 42 61.

Activitats de l’Ateneu
Avui, divendres, 21 de setembre, a
les 20 h, tindrà lloc la primera assemblea general de la nova temporada de l'Ateneu. A les 22 h, el
col•lectiu senegalès organitza un
menjar popular solidari.

Farmàcies
Divendres 21
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dissabte 22
•D
Joan V. Escales, 7 / Còrdova, 47
Diumenge 23
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la
Generalitat, 21
Dilluns 24
•D
Rbla. de Santa Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dimarts 25
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dimecres 26
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dijous 27
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
•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.

Obertes les inscripcions
per a l'Aula de Teatre 2007-2008

F

Jugar a bàsquet

ins al 28 de setembre, de 18 a 20 h, es faran al Mas Fonollar les
inscripcions dels diferents cursos de l'Aula de
Teatre que organitza Denominació d'Origen Santa Coloma (format per
Carro de Baco, Avalot, El
que ma Queda de Teatre
i El Negro y el Flaco). Els
cursos s’adrecen a totes
les persones majors de
16 anys que estiguin interessades a iniciar-se
en el món de les arts escèniques. Més informació, al Centre de Recursos per a Joves Mas
Fonollar (carrer de Sant
Jeroni, 1-3), a www.dosantacoloma.net, a l’adreça electrònica aula@dosantacoloma.net i
al telèfon: 671 725 018.

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

Hora del Conte
La Biblioteca Can Peixauet farà el
dia 26 (18 h) una nova sessió de
L’Hora del Conte. En aquesta ocasió,
Alfonso Ruiz narrarà El oso, i a continuació hi haurà un taller de manualitats.
Lloc: av. de la Generalitat, 98-100.

Cursos en Can Mariner
La Asociación de Vecinos de Can
Mariner organiza estos cursos: pintura al óleo (lunes, miércoles y jueves, de 19 a 21 h.), bailes de salón
(viernes, de 20 a 21.30 h.), cocina
(viernes, de 18 a 21.30 h.) y guitarra
(jueves de 19 a 20.30 h.).
Información: en el centro cívico del
barrio, calle de Milà i Fontanals,
14-16.

coles, de 20.30 a 21.30 h.), danza
del vientre (miércoles, de 19 a
20.30) y relajación y meditación
(viernes, de 21 a 22.30 h.).

L’ADE Fuster necessita jugadors per
als equips preinfantil (nascuts el
1995) i júnior (1990 i 1991).
Informació: els infants interessats
poden anar als entrenaments que es
fan tots els dies de la setmana al carrer del Rosari, 4, de 17.30 a 18.30 h.
Telèfon: 93 391 79 54.

Tribut a Pink Floyd
El dia 22 (23 h), el grup Crazy Diamond farà un concert de tribut a
Pink Floyd al Centre de Creació Musical Molinet.
Lloc: av. de Mn. Pons i Rabadà, s/n.
Preu (amb consumició): 5 euros.

Mujeres Riu Sud

Sevillanas
El Grupo de Mujeres de Riu Nord
iniciará un curso de sevillanas el día
3 de octubre.
Información: calle de Safaretjos, 1-3.

Cursos en el barrio Llatí
La Asociación de Vecinos del barrio
Llatí reanuda sus actividades en el
mes de octubre. Se ofrecen clases
de yoga, tai-chi, manualidades, etc.
Información: en el casal del barrio,
calle de Beethoven, 11-13.

Yoga Kundalini
El Grupo Yoga Kundalini pone en
marcha estas actividades: yoga (lunes y miércoles, de 16.30 a 17.30 y
martes y jueves, de 20 a 21 h.), reflexología (lunes, de 19.30 a20.30
h.), tai-chi con abanico (martes, de
21 a 22h.), sevillanas (lunes y miér-

Professor//a de llenguatge musical
Es necessita un/a professor/a de música, especialitzat en llenguatge musical, amb titulació superior, per fer classes a l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres durant el
proper curs 2007-08. Les persones aspirants hauran de presentar una instància a les oficines de l'OIAC de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de 8.30 a 17.30 hores de
dilluns a dijous, i divendres de 8.30 a 14ñ.30 hores juntament amb el curriculum vitae.
El tipus de contracte és a temps parcial, per un total de 6,45 hores a la setmana, durant
el proper curs 2007-08. Les instàncies s'han de presentar entre el 24 i el 28 de setembre, ambdós inclosos.

La Asociación de Mujeres de Riu Sud
comienza los cursos de manualidades, sevillanas, pintura en tela, cerámica rusa y reflexología podal.
Información: Pompeu Fabra, 22-24,
de 18 a 20 h.

Tai-chi
El día 4 comienza otro trimestre de
tai-chi organizado por la Asociación de Afetados/as por la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Se pueden inscribir tanto las
personas que padecen la enfermedad como las que no.
Horario: jueves de 18.30 a 19.30 h.
Inscripciones: a partir del día 25, en
la calle de Pompeu Fabra, 22-24.

Microexposició
Fins al 28 de setembre, la Biblioteca
del Singuerlín ofereix una col•lecció
de ventalls de tots colors, mides i
classes, a càrrec de Manuela Bayona. A més el dia 26 hi haurà una tertúlia amb l'autor Emili Rosales.
Lloc: av. de Francesc Macià, 132 .
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