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INICIACIÓ A LA SARDANA
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La muestra
filatélica
Exfilgramenet celebra
sus bodas de oro

instala el primer
3 Se
ascensor con ayuda

municipal en Can
Franquesa

Les persones interessades a aprendre a ballar sardanes poden inscriure’s al curs d’iniciació, que tindrà lloc tots els dissabtes, del 20 d’octubre a l’1 de
desembre, d’11.30 a 13 h, a la plaça de la Vila. L’organització és a
càrrec del Patronat pro Aplec i
Amics de la Sardana del CEP. Inscripcions: de dilluns a dijous, de
19 a 21 h, al carrer de Sant Josep,
20. Telèfon: 93
385 99 41.

El certamen es consolida com a cita literària en l’àmbit metropolità

Avui es lliura el III Premi Internacional
de Poesia Màrius Sampere, al qual
concorren 376 obres de tot el món
El Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere arriba a la seva tercera edició com a cita literària consolidada en l’àmbit metropolità i com a iniciativa de referència en
l’estímul de la creació artística. La tercera
convocatòria d’aquest Premi enriqueix de
manera singular la projecció de Santa Coloma, en un any en què a la ciutat s’han succeït
esdeveniments culturals de primer nivell.
Els guardons corresponents al III Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere es lliuraran
avui, 5 d’octubre (21 hores), a l’Auditori Can
Roig i Torres, en un acte solemne que estarà presidit per l’alcalde i el mateix Màrius Sampere.
En aquesta edició s’han presentat un total de 376
treballs, dels quals 355 ho fan a la modalitat en
castellà i 21 en català. Un gran nombre dels textos procedeix d’Amèrica Llatina, tot i que també
s’han registrat d’altres indrets com els Estats
Unitats, Israel o Txèquia. Els guanyadors veuran
publicats els seus treballs per Garúa Libros, l’editorial colomenca que, juntament amb l’Ajuntament, s’encarrega de l’organització d’aquest esdeveniment literari. El premi està dotat amb
6.000 euros per categoria.
El jurat que selecciona els premis està format, en
la modalitat de poesia en català, per Màrius Sampere (president honorífic), l’alcalde Bartomeu
Muñoz (president del jurat), D. Sam Abrams, Rosa Lentini, Vicenç Llorca, Montserrat Olivés i Antoni Puigvert. I en la modalitat de poesia en castellà, per Màrius Sampere, Bartomeu Muñoz,
Salvador Clotas, José Corredor-Matheos, Sergio
Gaspar, Susanna Rafart i Esther Zarraluki.
Altres actes
A més del primer simposi que sobre l’obra de
Sampere s’ha fet aquesta setmana al Museu Torre

Es publica un poema
inèdit de Màrius
Sampere traduït a 25
idiomes
Una de les novetats de les
Samperíades d’enguany ha estat la publicació d’un poema
inèdit de Màrius Sampere traduït a vint-i-cinc idiomes.
Aquesta és una altra iniciativa
destinada a donar a conèixer
l’obra d’aquest poeta tan arrelat a la nostra ciutat arreu del
món. Castellà, basc, gallec, alemany, anglès, àrab, búlgar, coreà, danès, ewondo, francès,
grec, hebreu, hindi, holandès,
italià, japonès, occità, polonès,
portuguès, romanès, rus, wòlof, xinès i urdú són les llengües en les quals ha estat publicat el poema La data d’avui.
Màrius Sampere és un dels autors convidats a la propera fira
del llibre de Frankfurt, on presentarà aquest recull de traduccions.

Balldovina, ahir, l’actriu Imma Colomer, va donar
veu a la Biblioteca poètica de Màrius Sampere.
El programa de les Samperíades continua amb
dues activitats més. El dissabte 6 d’octubre (10 h)
es farà l’itinerari literari del poeta. Organitzat pel
Centre Excursionista Puigcastellar (CEP), es tracta d’un recorregut amb explicacions biogràfiques
i artístiques detallades pels indrets de la nostra

ciutat que han inspirat l’obra de l’escriptor. L’itinerari està conduït per la filòloga Margarida Codina.
D’altra banda, el divendres 26 d’octubre hi haurà
a la Biblioteca Central una activitat de caire infantil que, amb el títol ”Els jocs de l’auca”, servirà
perquè els més petits s’acostin a l’obra de Sampere a través del joc.

ACTUALITAT
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L’atletisme
colomenc continua
acaparant èxits
L'atleta París Canals Rovira, de 35
anys, pertanyent a la Unió Colomenca d’Atletisme (UCA), es va proclamar sotscampió d'Espanya en la
prova de 100 km en ruta, que es va
disputar el passat 29 de setembre a
Santa Cruz de Bezana (Cantàbria).
Ja el passat mes de juny, París Canals
fou medalla de bronze en 10.000 m
en el Campionat de Catalunya per a
Veterans +35.
D’altra banda, els atletes colomencs
José Pérez Panadero i Silvia Morcillo
van participar en el Campionat del
Món d'Atletisme per a Veterans que
es va disputar a Riccione (Itàlia) del
4 al 15 de setembre.
Silvia Morcillo va assolir la 7a posició
en llançament de martell pesant i la
12a en llançament de martell de 4
quilograms. A més, es va classificar en
la desena posició en l’especialitat de
pentatló de llançaments. Per la seva
part, José Pérez Panadero va ocupar
el 8è lloc en llançament de martell pesant i el 16è en martell de 6 kg.
!SALA DE JOVES. El Centre Rellotge
XXI compta amb un espai de reunió
per als joves, obert de 19 a 21h,
amb taules de ping-pong, PS2 i jocs.
S’hi faran tallers gratuïts. La sala
d'ordinadors estarà oberta a partir
de les 17 h.

Audiència pública
sobre les ordenances
fiscals i el pressupost
municipal de 2008
El 18 d'octubre (19 h) tindrà lloc, a la
sala de Plens de l'Ajuntament, l'audiència pública informativa sobre les
ordenances fiscals i els preus públics i
el pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'any 2008, d'acord amb
l'article 27 del Reglament de participació ciutadana. Aquesta audiència
pública comptarà amb la presència
dels tinents d'alcalde que formen part
de l'equip de govern, els directors de
serveis i tècnics municipals.

El president del Cercle Filatèlic, Miquel Arasa, i l’alcalde, Bartomeu Muñoz, a l’exposició
que recentment es va fer amb motiu del 50è aniversari de l’Exfilgramenet.

L’Exfilgramenet celebra mig segle
de mostra filatèlica amb un
homentage a la Ciutat Pubilla

L

a mostra Exfilgramenet celebra
aquest any les noces d’or. La cinquantena edició d’aquesta exposició, que organitza el Cercle Filatèlic,
s’inaugurarà avui, 5 d’octubre, a les
19.30 h, al Museu Torre Balldovina.
L’Exfilgramenet està molt lligada al
pubillatge sardanístic, esdeveniment
que quedarà reflectit en els docu-

SABER
‘Correr per una causa justa’
L'Ajuntament, l'Institut Municipal d'Esports (IME), la Unió Colomenca d'Atletisme i l'Associació Espanyola Contra el Càncer conviden a tots els colomencs a participar en la festa de l'esport que tindrà lloc el proper dia 21
d'octubre, amb la celebració de l’anomenada Cursa per la Vida. ”Córrer
per una causa justa” és el lema d’aquesta jornada de sensibilització social
contra el càncer.
La cursa començarà a les 10.30 hores a les pistes d'atletisme (Prat de la Riba, s/n). El recorregut serà molt suau i planer, tot un passeig pel centre de
la ciutat.
Aquesta activitat està oberta a tothom, grans i petits, i no té caràcter competitiu. Tots els participants seran obsequiats amb una samarreta commemorativa i podran optar a diferents lots de regals. El preu d’inscripció és de
3 euros, i els llocs on inscriure’s són aquests: IME (Rafael Casanova, 8589), Associació Espanyola contra el Càncer (Pompeu Fabra, 22-24), Intersport Massip (Sant Ramon, 3) i les pistes d’atletisme (Prat de la Riba, s/n). Podeu demanar més informació al telèfon de l’IME, al 93 385 33 22.
Sens dubte, aquesta cursa, a més de servir per fer esport, té com a principal objectiu donar a conèixer a la societat la naturalesa i la problemàtica
d'aquesta malaltia. Totes les donacions econòmiques es destinaran, per
mitjà de l'Associació Espanyola contra el Càncer, al treball per aconseguir
millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia i
potenciar la seva investigació.

ments filatèlics i en el segell personalitzat, que és la imatge de la mostra.
El dia 6 tindrà lloc la puntuació del
jurat qualificador i entrarà en funcionament l’estafeta de correus i el mata-segell commemoratiu. El dia 14
(12 h) es farà el repartiment de trofeus i la cloenda. Del 7 al 13 d’octubre, la mostra romandrà oberta en
l’horari habitual del Museu.
Les exposicions de l’Exfilgramenet
es van iniciar el 1956. Des de llavors,
les torres Pallaresa i Balldovina, l’Ajuntament i l’església Major, entre
altres indrets, han quedat registrats
als arxius del Cercle Filatèlic. El mateix ha passat amb esdeveniments
com el centenari de la limitació de
Santa Coloma, l’arribada del metro i
les Olimpíades del 92 o amb personatges històrics com Llorenç Serra i
el mestre Manent.

Pintures del
pubillatge sardanístic
L' Àrea Cultural Oriol va atorgar, ahir
dijous, els premis del concurs de pintura a l'oli organitzat en el context de
l’any del pubillatge colomenc. El lliurament de premis va coincidir amb la
celebració de l’aniversari de la seu
de l’associació i va estar amenitzat
amb una audició musical a càrrec de
Marta Miquel (guitarra) i Mònica
Contreras (soprano). Les obres guanyadores del concurs podran ser visitades a la seu de l'Àrea Cultural Oriol,
carrer Nou, 4, de dilluns a divendres
de 10 a 12 i de 17 a 19 h.

Arrenca la Setmana
de la Solidaritat
Del 17 al 21 d’octubre se celebrarà
la Setmana de la Solidaritat. A la ciutat es duran a terme activitats relacionades amb la pau i la cooperació.
Entre altres, un taller de capoeira al
Centre Rellotge XXI, les inscripcions
del qual estan obertes per a joves de
12 a 18 anys, i un altre per a pares i
fills a la Biblioteca Central, de jocs del
món amb material de reciclatge.

La Casa Regional Extremeña
celebra su semana cultural

D

el 6 al 14 de octubre se celebrará la vigésima edición de la Semana Cultural Extremeña que organiza la Casa de Extremadura de
Santa Coloma de Gramenet. El programa de actos se iniciará el sábado
día 6 (20 h.), en la sede social de la
entidad, con una conferencia a cargo de Diego Blázquez Yáñez, doctor
en Ciencias de la Información y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

A lo largo de la semana se irán alternando las actuaciones folklóricas
con representaciones teatrales, proyecciones de vídeos documentales
y demostraciones gastronómicas.
Cabe destacar, además, la misa extremeña que se oficiará el día 12, y
en la que participará el coro El Miajón de los Castúos.
Más información, en la sede de la
Casa Regional Extremeña, calle de
Sant Ignasi, 34.

ACTUALITAT
En marcha el primer ascensor
instalado con ayuda municipal
en un bloque de Can Franquesa

H oy viernes 5 de octubre (18
horas), la comunidad de vecinos
de la calle de Cabrera, 23, celebra
la puesta en marcha de un ascensor en su edificio. Al encuentro han
invitado al alcalde, Bartomeu Muñoz, como agradecimiento a la colaboración prestada por el Ayuntamiento para la instalación de
dicho ascensor, el primero que se
instala en un bloque del barrio de
Can Franquesa tras la campaña
municipal de concesión de ayudas
para la instalación de ascensores.
Antes de que finalice este año
2007, se habrán colocado en Santa Coloma 30 ascensores con cargo a las ayudas municipales; cuatro de ellos en Can Franquesa.
El nuevo ascensor del edificio de la
calle de Cabrera, 23 forma parte
de la campaña del Ayuntamiento
de mejora de la movilidad y accesibilidad; una campaña que contempla también la instalación en
más de cuarenta puntos de la vía
pública de rampas y escaleras mecánicas para favorecer el paso de
los peatones en zonas de difícil acceso o de pendiente pronunciada.

BREUS
!Aula de la Gent Gran
El professor de música Boris Mir serà el proper ponent de l’Aula d’Extensió
Universitària de la Gent Gran. La conferència tindrà lloc el 10 d’octubre
(17.30 h) a la sala d’actes del Museu Torre Balldovina, i durà per títol “Edvard
Grieg”. L’Aula és una iniciativa del Centre Excursionista Puigcastellar.

!Taller de crecimiento personal
La campaña de ayudas para ascensores, que se inicio en los barrios de la serra d'en Mena (Fondo, Raval, Santa Rosa y Safaretjos)
se alargó a las zonas altas de Les
Oliveres, Can Franquesa, Guinardera y Can Calvet y, recientemente, se ha extendido a toda la ciudad. El compromiso municipal
otorga ayudas económicas que,
sumadas a las que concede la Generalitat, permiten que los vecinos
de las comunidades no tengan que
afrontar para la instalación de ascensor en su finca un coste superior al veinte por ciento del total.
Asimismo, en los casos en que por
razones de carácter social alguna
persona no pueda sufragar el
veinte por ciento mencionado, el
Ayuntamiento se haría cargo íntegramente del coste.
Para la instalación de ascensor en
la calle de Cabrera, 23, la subvención municipal ha sido de 23.400
euros.
Les recordamos que para obtener
más información sobre este tema
pueden dirigirse a la Oficina de Rehabilitació, en la calle del Bruc, 21.

El Grupo de Mujeres Yoga Kundalini imparte un nuevo curso de crecimiento
personal, que se llevará a cabo los sábados de manera alterna, y en el que se
trabajarán las emociones. Las personas interesadas pueden dirigirse a la calle de Dalmau, 25 o telefonear al 625 35 87 62.

!Cursos a l’Escola Oficial d’Idiomes
L’Escola Oficial d’Idiomes ofereix cursos monogràfics d’alemany, anglès,
àrab, francès i romanès. Les persones interessades han de fer la matrícula els
dies 8 i 9 d’octubre, de 16 a 19.30 h, al Departament d’Alumnat. Més informació, al tel. 93 468 53 66 i al web del centre: www.eoisantacoloma.org.

!Inscipciones en el Club Patí Gramenet
El Club Patí Gramenet abre el período de inscripción para la nueva temporada,
en el polideportivo Nou (Mn. Jacint Verdaguer, 24), los lunes y miércoles de
18 a 19.30 y los sábados de 8 a 11 h. El club cuenta con un equipo de entrenadores nacionales y provinciales. Más información, en el teléfono 629 36 56 26.

!Activitats al Centre Rellotge XXI
El Centre de Recursos Infantil i Juvenil Rellotge XXI obre el termini d’inscripcions als casals infantil i jove. En el primer cas, les activitats —reforç escolar, tallers i ludoteca— són per a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, el preu és de 23
euros i l'horari, de 17 a 19.15 h. En el segon, les activitats que es desenvoluparan són les classes de reforç escolar (preu: 15 €/mes) i un curs d'Informàtica
per a joves d'entre 12 i 18 anys en diferents grups d'edat (preu: 45 €/trimestre). Més informació, al carrer del Rellotge, 21 (telèfon: 93 392 10 46).

!Arranca la programación del Mas Fonollar
El CRJ Mas Fonollar inicia sus talleres de guitarra, cajón flamenco, yoga, danza
del vientre, salsa, técnica de Pilates, etc. Además vuelve la música en directo y
el arte escénico con el programa Mas Unplugged, que se abre con la actuación
de los Duólogos y el concierto de Irakunda hoy día 5 (22 h.). Entrada gratuita.

!Voluntariat per la Llengua

LA FOTO

Les persones que parlen una mica de català però no es deixen anar tenen l’oportunitat de fer una hora a la setmana de conversa mitjançant el programa
Voluntariat per la Llengua. Més informació, al CNL L'Heura (c. Rafael Casanova, 85-87, 3r), al telèfon 93 385 14 61 i a www.vxl.cat.

!Elecciones en la Coordinadora de Dones
La Coordinadora de Grups de Dones celebrará el 29 de octubre elecciones
para renovar su junta directiva. Los grupos interesados han de presentar su
candidatura antes del día 25. Más información, en la calle de Pompeu Fabra,
22-24, y en el teléfono 93 466 24 52.

!Velada flamenca
El centro cultural Raíces del Sur celebrará una velada flamenca el día 6 (22 h.)
en el Centre Cívic de Can Franquesa (Menorca, s/n). Al cante estarán Carmen
de Porcuna y Esperanza la Extremeña, y a la guitarra, Justo Fernández. La fiesta contará con la visita del centro Rincón Extremeño y sus cuadros de baile.

!Gimnasia de mantenimiento
El Grup de Dones del Fondo abre las inscripciones para un curso de gimnasia
de mantenimiento, que se llevará a cabo los martes y jueves de 19.30 a 20.30
h. Mas información, en la calle de Wagner, 19 (tel. 93 462 40 67).
JORNADA CONTRA LA PIRATERÍA INTELECTUAL. Agentes de la Policía Local,
Mossos d’Esquadra y Policía Nacional de los diversos municipios de la comarca
participaron el pasado día 2, en el Museu Torre Balldovina, en una jornada de formación sobre piratería intelectual. La principal finalidad de este curso, organizado por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, la Federación para la Protección de
la Propiedad Intelectual y la asociación Promusicae, era facilitar recursos formativos adecuados para la identificación de material falsificado.

!Dia Mundial de la Salut Mental
El 6 d’octubre, el moviment de famílies i persones amb problemes de salut mental de Catalunya celebrarà el Dia Mundial de la Salut Mental amb una gran festa
lúdica a la ciutat de Vic, on demanarà a la societat que els “doni la mà per la salut
mental”. Hi haurà diverses activitats lúdiques de participació i un dinar popular
(amb reserva prèvia). Més informació, a la Federació Catalana d’Associacions de
Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM): www.familiarsmalaltsmentals.org.
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Yoga Kundalini

la tramitació del carnet de la Federació. Altres finalitats són l’organització
de campionats i la participació en
competicions oficials i en el Campionat de Catalunya per equips amb el
nom de Club Esportiu La Colmena.
Informació: plaça de la Vila, 13.

El Grupo Yoga Kundalini hace 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
(miércoles, de 20.30 a 21.30 h.),
danza del vientre (miércoles, de 19 a
20.30) y yoga, relajación y meditación (viernes, de 21 a 22.30 h.).
Lugar: calle de Dalmau, 25.
Teléfonos: 671 03 43 10 y 93 468
05 88.

L’Hora del Conte
A la Biblioteca Singuerlín, el dimarts
9 d'octubre (18 hores), Covadonga
Minondo llegirà el conte La família
Tastets.
Lloc: av. de Francesc Macià, 132.

Conferència
La Biblioteca Can Peixauet ha programat una conferència per al 8
d’octubre (18 h) sobre el tema “Els
forats negres”, que anirà a càrrec
d’Enric Verdaguer.
Lloc: av. de la Generalitat, 98-100.

Relajación mental
La Asociación Catalana de la Dona
inicia el día 9 un cursillo de relajación mental, que impartirá Ramon
Menal.
Horario: de 15.15 a 17 h.
Lugar: Museu Torre Balldovina.
Teléfono: 93 391 03 55.

Biblioteca Central
dijous 11 d’octubre (18 h), a la
Biblioteca Central i dins de l’espai
Contes per a un Món Millor, Sílvia
Barragan narrarà Em feu un lloc? i
!El

Farmàcies
Divendres 5
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
Dissabte 6
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Diumenge 7
•D
Perú, 28 / Passatge Caralt, 22
Dilluns 8
•D
Av. Banús, 34 / Santa Carles, 42
Dimarts 9
•D
Av. Generalitat,131 / Florència, 45
Dimecres 10
•D
Amèrica, 2 / Roselles, 31
Dijous 11
•D
Cordoba, 47 / J. V. Escales, 7
•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.

Excursión a Salou
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs organiza una excursión a Salou
los días 25, 26 y 27 de octubre.
Precio: 85 euros.
Información: rambla de Sant Sebastià, 46.

El Puig Castellar celebra, juntament
amb la resta de jaciments catalans,
el 7è Cap de Setmana Ibèric

E

l cap de setmana del 6 i 7
d'octubre es celebra el 7è Cap de
Setmana Ibèric de la Ruta dels
Ibers sota l'eslògan “La forma més
ràpida i segura de tornar 2.000
anys enrere!” Els 17 jaciments que
formen part de la Ruta dels Ibers
han programat per a aquest cap
de setmana diferents activitats, entre ells el Puig Castellar.
El Museu Torre Balldovina ha organitzat pel diumenge 7 d'octubre, a
les 12 del migdia, una visita guiada
gratuïta al poblat ibèric Puig Castellar per conèixer les troballes fetes
en les darreres excavacions del
mes de juliol. També, durant el recorregut, entrareu a l'habitatge
ibèric reconstruït al mateix jaci-

Els bons amics , dues fantàstiques
històries sobre l'amistat de Loek Koopmans i Yiqun Fang.
!També el dia 11 (de 15.30 a 16.30
h) hi haurà un taller per a mares i pares sobre reciclatge, solidaritat i creativitat. Es faran objectes i joguines
amb materials naturals i reciclats. El
taller continuarà els dies 11, 18 i 25

ment i podreu manipular els flips
didàctics (interactius) dels ibers:
l'iconoscopi (ambientacions ibèriques), el diari de camp de l'arqueòleg, les finestres de l'enigma
(els cranis enclavats), l'estratigrafia, el cronòleg (la línia del temps) i
l'escriptori ibèric. Finalment, podreu experimentar la comunicació
amb miralls amb el jaciment de Ca
n'Oliver de Cerdanyola per comprovar la intervisibilitat entre
aquests dos jaciments laietans.
Per a més informació, us podeu
adreçar al Museu Torre Balldovina
(tel. 93 385 71 42), o a l'Oficina
d'Informació de la Ruta dels Ibers
(tel. 93 424 65 77) o visitar la pàgina www.mac.es.

d’octubre. Les places són limitades i
cal fer una inscripció prèvia.

Nova secció a La Colmena
La Colmena ha creat una secció per a
la promoció del golf i el pitch and putt.
L’objectiu és facilitar els monitors, els
camps i el lloguer dels pals, així com

Día del Pilar
La Casa de Aragón Virgen del Pilar
celebrará su tradicional comida del
Pilar el 12 de octubre.
Inscripciones: Sant Josep, 30.

Baile de jubilados
El Casal de la Gent Gran Albert
Francàs organiza un baile todos los
sábados (16.30 h.).
Lugar: rambla de Sant Sebastià, 46.

Cursos al Singuerlín
El Centre Cívic del Singuerlín té encara places disponibles en els cursos de
flamenc, balls de saló i informàtica.
Inscripcions: avinguda de Catalunya, 41, de 16 a 21 h.

Excursió a Viladrau
L’Associació de Jubilats i Pensionistes del Siguerlín farà una excursió a
la Fira de la Castanya de Viladrau el
dia 27 d’octubre.
Informació: al Centre Cívic, avinguda de Catalunya, 41, de 16 a 21 h.
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L’homeopatia i l’acupuntura, a
debat a l’Aula de Salut Segle XXI

D ins del programa Aula de Salut Segle XXI, el Servei de Salut Pública i
Consum de l’Ajuntament farà una taula rodona amb el títol “Homeopatia i
acupuntura, altres formes per tractar el dolor”. L’acte tindrà lloc el 9 d'octubre (18.30 h) a la sala d'actes del Museu. L'objectiu és donar a conèixer
els principis bàsics d'aquestes teràpies, les quals es presentaran com una
alternativa del tractament integral, ja que es valora tant la simptomatologia mental com la física a l’hora de fer el diagnòstic. Hi parlaran Consol Casajuana (metgessa i homeòpata) i Ishar Dalmau (metge i acupuntor).
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