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CURSA PER LA VIDA
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Els mercats
municipals
convoquen un concurs
de receptes

guia dels
3 Nova
Parcs de la

Serralada Litoral i de
la Serralada de Marina

El proper diumenge 21 d'octubre tindrà lloc la quarta edició a la nostra ciutat de la Cursa per la vida,
una carrera popular destinada a la comunicació i a
la sensibilització social contra el càncer.
L'objectiu és córrer per una causa justa.
La sortida serà a les 10.30 hores de les
pistes d'atletisme Antonio Amorós.
Inscripcions: Junta local de l'Associació
espanyola contra el càncer, al
carrer de Pompeu Fabra, 22, a
Intersport Massip, al carrer de
Sant Ramon 2, a les pistes d'atletisme i a l'Institut Municipal d'Esports, al carrer de Rafael Casanova, 85. Tel. 93 385 33 22.

Del 17 al 21 d'octubre el programa d'actes s'adreça especialment als joves

La 10a Setmana de la Solidaritat
aprofundeix el compromís de Santa
Coloma de Gramenet amb el món
Per acord del Ple de l'Ajuntament, la ciutat
de Santa Coloma dedica més del 0,7 % del
seu pressupost municipal a cooperació internacional i participa dels 8 Objectius del
Mil·lenni per a l'eradicació de la pobresa al
món abans de l'any 2015, aprovats a la cimera de les Nacions Unides l'any 2000, a
Nova York. També està adherida al Fòrum
d'Autoritats Locals (FAL) del Foro Social
Mundial i al CGLU (Ciutats i Governs Locals
Units, organisme de les Nacions Unides
amb seu a Barcelona). Participa també en
organismes de coordinació com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament .
La X Setmana de la Solidaritat, consolidada com la
cita anual idònia per al debat i la reflexió solidària
a la nostra ciutat, es celebra del 17 al 21 d'octubre, amb un programa d'actes elaborat amb la
col·laboració de les associacions del Consell de
Solidaritat i Cooperació. Els temes clau de la Setmana d'enguany són la situació d'Àfrica i els joves
i la cooperació.
“Santa Coloma de Gramenet, una ciutat compromesa amb el món“ és el títol de la conferència d'obertura de la Setmana de la Solidaritat que oferirà
Rafael Grasa, secretari general, vicerector i professor de relacions internacionals de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Serà el 17 d'octubre (20
hores) a la Biblioteca Central. Hi participaran Yaiza González, estudiant de batxillerat guanyadora
del Premi Joan Gomis 2007 per a treballs de recerca i Roque Pasqual, de l'ONG Barcelona Acció Solidària. La presentació la farà Núria Parlón, regidora adjunta i ponent de Joventut, Cooperació i
Solidaritat.
A la segona part de l'acte, es presentarà l'exposició “Protagonistes”, de l'associació Barcelona Acció Solidària, organitzadora de la Caravana Soli-

dària amb l'Àfrica Occidental. La jornada es clourà
amb un recital de poesia africana organitzat per
l'associació Aigua per al Sahel.
També, l'artista colomenc Emiliano Lorenzo presentarà una instal·lació escultòrica efímera amb
les lletres de la paraula PAU, que es podrà veure
al jardí de Can Sisteré.
Joventut i Cooperació per millorar el món
La 10a Setmana de la Solidaritat vol adreçar-se
especialment als més joves de la ciutat, col·lectiu
que participa cada cop més activament en grups,
projectes i activitats de cooperació i solidaritat i
demostra el seu compromís solidari. Durant tot el
mes d'octubre, a la secció infantil de la Biblioteca
Central, es duen a terme activitats adreçades als
més petits, mares i pares. “Octubre, contes per a
un món millor” és el títol genèric de L'Hora del
Conte de cada dijous a les 6 de la tarda. Cal destacar, a més, el taller de solidaritat, reciclatge i creativitat dels dijous (de 15.30 a 16.30 hores), per a
pares i mares i el del divendres 18 d'octubre de
jocs del món, amb materials de reciclatge per a tota la família.
Altres activitats adreçades als joves seran la projecció de la pel·lícula documental Invisibles, produïda per Javier Bardem, que serà comentada per
un membre de Metges sense Fronteres el 19 d'oc-

tubre (11.30 h) a l'IES Ramon Berenguer IV. També el dia 19 (17 hores) hi haurà un espectacle de
capoeira a la plaça del Rellotge, i a les 20 hores,
una obra de teatre al Museu Torre Balldovina, a
càrrec del Grupo de Mujeres de Matagalpa-Nicaragua.
El dia 20 és farà la trobada “Joves i cooperació”
(17 hores) al Mas Fonollar, amb diverses xerrades, presentació d'experiències i tallers lúdics.
La Fira de la Solidaritat clourà les jornades el diumenge 21 a la plaça de la Vila.

S'inicia el procés per a l'elaboració del Pla
director de la cooperació a Santa Coloma
La conferència de Rafael Grasa (17 d'octubre, 20 hores, a la Biblioteca Central) serà el punt de partida
del procés d'elaboració d'un Pla director de la cooperació a Santa Coloma, un document municipal
estratègic que plantejarà, per als pròxims anys, una planificació clara i temporalitzada de com i on ha
de ser l'ajuda en cooperació per al desenvolupament i la sensibilització per a la solidaritat que es fa
des de la nostra ciutat.

ACTUALITAT
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Concurs de receptes
del mercat a la taula
en els tres mercats
municipals de la ciutat

Taller psicoeducativo
de AMMAME
El lunes 15 de octubre (18.30
horas) la Asociació Amics del
Malalt Mental de nuestra ciudad
organiza un taller psicoeducativo
sobre el tema Los cambios sociales
y su influencia en las familias, que
dirigirá la psicóloga Maite Xarrié.
Recordamos
también
que
AMMAME ofrece sesiones de
grupos de ayuda mutua, la
próxima el jueves 18 de octubre
(18.30 horas), con el psicólogo
Joan Miquel Soldevilla. Lugar, sede
de la entidad, en la calle de
Florencia, 44.

L

a Diputació de Barcelona, a
través de la Xarxa de Mercats Municipals i en col·laboració amb l'Ajuntament, i els tres mercats municipals de Santa Coloma busquen
les receptes de tota la vida per organitzar el primer concurs de receptes culinàries elaborades per la
clientela dels mateixos mercats.
Cada participant pot presentar un
màxim de tres receptes (ja sigui un
primer plat un segon plat o bé
unes postres).
Es valorarà que les receptes, que
han de ser per a quatre persones,
siguin plats típics del municipi o
del territori o que s'elaborin amb
productes propis de la zona. Els ingredients s'han de poder trobar en
un mercat.
En els mercats municipals de la
ciutat trobareu una butlleta de participació que haureu d'emplenar i
deixar a les bústies del concurs. La
data màxima de presentació finalitza el 31 d'octubre de 2007.
Un jurat seleccionarà les sis receptes finalistes, i d'aquestes, les
dues guanyadores, que rebran un
trofeu i la publicació del llibre de
cuina Del mercat a la taula , que la
Diputació de Barcelona regalarà a
tota la clientela dels mercats municipals.

Cursos monogràfics
d'àrab a l'Escola
Oficial d'Idiomes
L'Escola Oficial d'Idiomes de Santa
Coloma ofereix cursos monogràfics
de llengua àrab d'octubre a febrer,
de diferents nivells i amb possible
reconeixement com a crèdits de
lliure elecció. Les persones
interessades han d'adreçar-se a la
secretaria de l'EOI, al carrer de
Victor Hugo, 54.
Telèfon 93 468 53 66 o a la web
www.eoisantacoloma.org

Charla sobre el dolor
en la fibromialgia
La Asociación de Afectados por la
Fibromialgia y el Síndrome de la
Fatiga Crónica ofrecen una
charla, bajo el título “Cómo
aceptar
el
dolor
de
la
enfermedad”, que tendrá como
ponente a un psicólogo. Será el
17 de octubre (18 horas) en el
Centre Cívic del Riu, en la calle de
Pompeu Fabra, 22.

Una imatge de grup, amb l'alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, Màrius
Sampere, Mireia Mur i diversos membres del jurat

Una catalana i un cubà guanyen el
III Premi de Poesia Màrius Sampere

E

ls poetes guanyadors de la
tercera edició del Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere
han estat, en la modalitat de llengua catalana, Mireia Mur (Molins
de Rei, 1960, filòloga i traductora,
veïna de Sant Cugat del Vallès ),
per la seva obra Llibre de metis , i
en la modalitat de llengua castellana, Luís Manuel Pérez Boitel
(Remedios, Villa Clara, Cuba,
1969, advocat), per l'obra titulada
Las naves que la ausencia nombra . Ambdós premis, dotats amb
6.000 euros cada un, van ser lliurats el passat dia 5 d'octubre a
l'Auditori Can Roig i Torres , en un
acte solemne que va estar presidit per l'alcalde, Bartomeu Muñoz,
i el mateix poeta Màrius Sampere.
Enguany s'havien presentat a la
III edició del Premi Internacional
de Poesia Màrius Sampere un total

de 376 obres de tot el món (21
treballs en la modalitat de llengua
catalana i 355 en la de castellana).
Al lliurament dels premis, i com a
cloenda de l'acte, van destacar
les lectures en 25 idiomes del poema inèdit "La data d'avui", de
Màrius Sampere, que és un dels
poetes convidats a la Fira del Llibre de Frankfurt, on presenta
aquest recull de traduccions, que
és una iniciativa de l'organització
del Premi per donar a conèixer
arreu del món l'obra del poeta colomenc.
Us recordem que el Premi Internacional de Poesia Màrius Sampere està organitzat per l'Ajuntament i l'editorial colomenca La
Garúa Libros, que editarà les
dues obres guanyadores coincidint amb la festivitat de Sant Jordi de l'any que ve.

Audiencia pública sobre las ordenanzas
fiscales y el presupuesto municipal de 2008

E

l próximo jueves día 18 de octubre (19 horas) tendrá lugar en la sala
de Plenos del Ayuntamiento la audiencia pública de carácter informativo
sobre las ordenanzas fiscales y de precios públicos y el presupuesto general que se prevé para el municipio en el año 2008.
Esta sesión informativa, que es abierta a todas las personas interesadas, se
realiza en base al acuerdo que señala el artículo 27 del Reglamento de
Participación Ciudadana.
La audiencia pública contará con la presencia de los tenientes de alcalde
que forman parte del equipo municipal de gobierno, los directores de servicios y técnicos municipales.

Voluntariat per la
llengua
Si entén una mica el català, el
comença a parlar i vol practicar-lo
per agafar confiança i utilitzar la
llengua en situacions reals al
carrer, pot inscriure's en el
programa Voluntariat per la
Llengua del Consorci per a la
Normalització Lingüística, a través
del CNL L'Heura. Aquest centre el
posarà en contacte amb una
persona que, de manera altruista,
dedicarà 1 hora a la setmana del
seu temps, durant un mínim de 10
setmanes, a parlar-li en català. Per
a més informació, c. de Rafael
Casanova, 85-87, 3r, telèfon 93
385 14 61, o a la pàgina web
www.vxl.cat.

Casa de Huelma
La Casa de Huelma de Santa
Coloma prepara el programa de
actos de su 13 aniversario para los
días 19, 20 y 21 de octubre. Las
personas interesadas en participar
ya pueden informarse en el local de
la entidad, en la calle de Sans, 52.
Tel. 93 392 07 98

Edicte
L'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i
Gestió Patrimonial ha presentat a aquest
Ajuntament l'escriptura pública del projecte
de reparcel.lació voluntària de la UA-12 "Esperit Sant", per efectuar la distribució de beneficis i càrregues del sector esmentat, la qual
es sotmet a informació pública, juntament
amb l'expedient que s'instrueix a l'efecte, a
les dependències del servei de Gestió Urbanística i Habitatge, al carrer del doctor Ferran,
núm. 24, 1er, durant el termini d'un mes, a
partir del dia següent al de la publicació de
l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en compliment de l'article 113.3
de la llei 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme en
relació amb els articles 164, 1 i 2 i 167.1 del
decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

ACTUALITAT
L'assemblea del Consorci
de la Serralada de Marina es
constituirà dijous a l’Ajuntament
Es presentarà la Guia dels parcs de la serralada Litoral i de la serralada de Marina

!Peces amb cargols i ferro
Fins al 19 d'octubre la Biblioteca Can Peixauet ofereix la microexposició "Un
món de cargols", d'Alfonso Márquez Gallego, on es mostra la seva col·lecció
personal de coses que ha fet amb cargols i ferro.

!Relaciones entre Andalucía y Catalunya
El CCA Colonia Egabrense inaugura el Ciclo de Conferencias 'La influencia de
las Entidades en las tradiciones culturales y populares' el día 20 de octubre
en su local social con la conferencia 'Relaciones Históricas entre Andalucía y
Catalunya', de Francisco Hidalgo, delegado de la Junta de Andalucía. Este acto forma parte del programa de actos conmemorativos de la XXX Gran Romería en honor de María Stma. de la Sierra. Lugar: calle de Sicilia, 11, 2º.
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l proper dijous 18 d'octubre
(12 hores) es constitueix a la sala de
plens del nostre Ajuntament, l'Assemblea del Consorci Serralada de
Marina, organisme responsable de
la gestió del parc del mateix nom. A
l'acte també es presentarà la Guia
dels parcs de la serralada Litoral i
de la serralada de Marina, editada
per la Diputació de Barcelona. La
serralada de Marina forma part de
la xarxa d'espais naturals de la Diputació de Barcelona, i a l'Assemblea del seu Consorci estan representats tots els municipis que
formen part de la serralada i la mateixa Diputació.
La nova Guia dels parcs de la serralada Litoral i de la serralada de Marina és el llibre de divulgació més
complet publicat fins ara sobre
aquests dos singulars espais protegits, que es troben a tocar l'un de
l'altre, en el cor de la serralada Litoral catalana. El parc de la serralada
Litoral, creat el 1992, abasta 4.053
hectàrees de tretze municipis de les
comarques del Maresme i el Vallès
Oriental, mentre que el parc de la
serralada de Marina, que abraça
cinc termes municipals del Barcelonès i el Vallès Oriental, ocupa 2.086

BREUS

!Curs d'urbanisme
La Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM) organitza
un curs d'urbanisme totalment gratuït els dies 1 7, 18, 24 i 25 d'octubre, de 19
a 21.30 hores, al Centre Cívic del Raval (carrer de Monturiol, 20). Està obert a
la participació de totes les persones que estiguin interessades en aquest tema.

!Iniciació a la sardana
hectàrees. Com a espais lligats a la
metròpoli barcelonina, actuen com
pulmó natural, escola de natura i
àmbit d'esplai per a milers de ciutadans de les diferents localitats que
els envolten. Aquesta Guia, el sisè
número de la col·lecció Guies dels
parcs naturals, ha estat redactada
per Gonçal Luna, biòleg i educador
ambiental, que ha comptat amb la
col·laboració del personal del parc,
coordinat per Josep Melero i Jordi
Hernández, de l'Àrea d'Espais Naturals, i d'un ventall d'especialistes en
el seu gènere i d'entitats relacionades amb el massís, que han aportat
la documentació gràfica i el rigor
científic necessari.

LA FOTO

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.

!Guatemala i els conflictes de la terra
Gramenet Imatge Solidària organitza, dins de la Setmana de la Solidaritat, una
conferència amb projecció de fotografies sobre Guatemala i els conflictes de la
terra. La xerrada anirà a càrrec de Vicenç Semper, fotògraf de l'entitat, i presentarà l'acte Núria Parlón, regidora adjunta i ponent de Joventut, Cooperació
i Solidaritat. Serà el dijous 18 d'octubre (20 hores) a la Biblioteca Central.

!Associació i Dispensari Santa Rosa
El Dispensari d'Alcoholisme i altres Toxicomanies Santa Rosa i l'Associació
d'Alcohòlics Rehabilitats Santa Rosa celebren el 30è i el 25è aniversari respectivament. Per aquest motiu, organitzen una taula rodona oberta, que tindrà lloc
el 18 d'octubre (17.30 hores).

!Aniversari d’Integramenet
La Fundació Integramenet celebrarà el seu sisè aniversari el proper dia 26
d'octubre (20 hores) a la sala d'actes de la Biblioteca Can Peixauet. El president
de l'entitat, Ricardo Vericat, farà una explicació de la historia de la Fundació, es
lliuraran els diplomes dels cursos d'auxiliar d'infermeria en geriatria i de restauració i l'alumne de l'Escola de Música Can Roig i Torres Eduardo Adalid
amenitzarà l'acte, que serà clausurat pel secretari per a la Immigració de la Generalitat, Oriol Amorós.

Can Sisteré acull l'exposició
“Joan Miró. La metàfora de l'objecte”

L

ASED cumplió diez años. La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo
(ASED) celebró el pasado 3 de octubre, en el Auditori Can Roig i Torres, su décimo aniversario como entidad loal de ayuda para las personas que necesitan superar la pérdida de un ser querido. En la imagen, el alcalde Bartomeu Muñoz y la
presidenta de la asociación, Pepi Muñoz, la enfermera y cofundadora de ASED,
Coro Matas y la asistenta social Dolores Molina, aplauden a las personas asistentes al acto.

'alcalde, Bartomeu Muñoz, el subdirector general de
Cooperació Cultural de la Generalitat, Oriol Picas, i la conservadora de la Fundació Joan Miró, Teresa Montaner,
inauguraran el dijous 18
d'octubre (20 hores) la mostra “Joan Miró. La metàfora
de l'objecte”. L'exposició es
podrà veure a Can Sisteré,
Centre d'Art Contemporani,
fins al 25 de novembre, de dimarts a dissabtes, de 17 h a
21h, i dissabtes i diumenges,
d'11 a 13.30 h.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Aula de la Gent Gran
Jaume Cardús és el ponent de la propera conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran del
CEP. El reconegut navegant parlarà
de les illes mediterrànies el dia 17
d'octubre (17.30 h).
Lloc: sala d'actes del Museu Torre
Balldovina.

Concert
El grup musical Nomhadas oferirà
un concert el dissabte 20 d'octubre
(22 hores). Aquesta és una activitat
organitzada per la Casa de la Solidaritat i la Pau, amb el suport del
Departament de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament. L’entrada és
lliure.
Lloc: Centre de Recursos Mas Fonollar, carrer de Sant Jeroni ,1-3.

Misa rociera
Con motivo de la presentación y
bendición de su estandarte, la entidad local Asociación Cultural Andaluza Coro Rociero Pastora y Reina
cantará la misa del domingo 14 de
octubre (12 horas).
Lugar: Parroquia de Santa Rosa, en
la avenida dels Banús ,120.

Excursión a Comarruga
El Casal d'Avis de La Guinardera organiza una excursión a la localidad
tarragonense de Comarruga los días 20 y 21 de octubre.
Precio: 65 euros.
Información: calle de Milton, 28.
Teléfonos: 93 391 82 01 y 93 391
17 29.

Farmàcies
Dijous11
•D
Còrdova, 47 / V. Escales, 7
Divendres 12
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
Dissabte 13
•D
Wagner, 7 / Rbla. de Sant Sebastià, 24
Diumenge 14
•D
Sant Joaquim, 44-46 / Mn. Camil
Rossell, 40
Dilluns15
•D
Pl. de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dimarts16
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dimecres17
•D
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dijous18
•D
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de
Catalunya, 33
•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.

La Casa de Aragón de Santa Coloma ofrece un amplio
programa de actos con motivo de la festividad del Pilar

C

on motivo de la festividad de
la Virgen del Pilar, la Casa de Aragón de Santa Coloma ofrece su tradicional programa de actos. Las actividades, que comenzaron los días
10 y 11 de octubre con juegos infantiles y fiesta para las personas
mayores, inician el 12 de octubre,
Día del Pilar, patrona de la entidad,
un ciclo de actos abierto a todos los
ciudadanos, que se alargará hasta
el día 21 de octubre y que tendrá
como escenario principal la sede
de la entidad colomense, en la calle
de Sant Josep, 30
• 12 de octubre (11.30 horas), procesión de la imagen de la Virgen
del Pilar por las calles de Santa Coloma, con inicio en la Casa de Aragón. A las 13 horas habrá una misa
baturra en la iglesia Major.
• 15 de octubre. Apertura de una
exposición de fotografías que se
podrá visitar hasta el 16 de noviembre.

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.

Excursió a Viladrau
L’Associació de Jubilats i Pensionistes del Singuerlín farà una excursió
a la Fira de la Castanya de Viladrau
el dia 27 d’octubre.

Grupo de Bombos y Tambores de la Casa de Aragón Virgen del Pilar de Santa Coloma

• 17 de octubre. Concurso gastronómico de recetas aragonesas (19 h).
• 18 de octubre. Concurso de jotas
escritas (19 h)
• 19 de octubre. Presentación de la
Rondalla Amigos de la Jota (19 h)
• 20 de octubre. A partir de las 12
horas, pasacalles de bombos y
tambores por las calles de Santa

Informació: al Centre Cívic, avinguda de Catalunya, 41, de 16 a 21 h.

Gimnàstica
L'Associació de Dones del Singuerlín ofereix gimnàstica de manteniment, amb exercicis de diverses disciplines (pilates, aeròbic, steps). Les
classes seran els dimarts i els dijous
de 9 a 9.45 hores.
Preu: 36 euros per trimestre.
Inscripcions: els dies de classe, al
Centre Cívic del Singuerlín, av. de
Catalunya, 41.

20è aniversari d’Els Bruixots del
Torrent de les Bruixes del CEP

E

l grup Els Bruixots del Torrent de les Bruixes, del Centre Excursionista
Puigcastellar, celebra el seu 20è aniversari amb diverses activitats:
• El 17 d'octubre (20.30 hores) el doctor Martí Boada, geògraf de la Facultat de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, parlarà del canvi climàtic.
Lloc: sala d'actes del Museu Torre Balldovina.
• El 21 d'octubre (9 hores) hi haurà passejades guiades pel Torrent de les
Bruixes, gimcana de tallers infantils (10.30 hores al planell de les Alzines),
proclamació del garrofer com a arbre insígnia d'Els Bruixots (11.30 hores)
i actuació dels grallers de Santa Coloma (13 hores).
• El 24 d'octubre (21 hores), inauguració de l'exposició de fotografies
d'en Víctor (Pedro Gómez) sota el títol “Les flors silvestres de la nostra
muntanya”.
Lloc: CEP, carrer de Sant Josep, 20.

Coloma. Y a las 20 horas, juegos
tradicionales aragoneses en los
jardines de Can Sisteré.
• 21 de octubre. Festival de folclore
aragonés en el Auditorio Can Roig i
Torres (calle de Rafael Casanova,
5), en dos sesiones, a las 17 y a las
19 horas. Las entradas ya están a la
venta en la Casa de Aragón.

Ball de jubilats
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs organitza un ball tots els dissabtes (16.30 h).
Lloc: rambla de Sant Sebastià, 46.

Teologia feminista
CDE Santa Coloma ofereix el segon
curs de teologia feminista a partir del
17 d'octubre, de 18 a 19.30 hores,
els tercers dimecres de mes fins al
mes de juny. Preu: 5 euros.
Inscripcions: parròquia de Sant Miquel, al carrer d'Amèrica, 72

Curs de sardanes
Curs d'iniciació a la sardana, tots els
dissabtes del 20 d'octubre a l'1 de
desembre a la plaça de la Vila,
d'11.30 a 13 hores.
Organitza: Patronat proAplec i
Amics de la Sardana.
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