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ABIERTO AL PÚBLICO EL
PESEBRE DEL RAVAL
Hasta el 5 de enero se podrá visitar en la Biblioteca
Can Peixauet el popular pesebre del Raval. La particularidad de este pesebre, que la Asociación de Vecinos hace por undécimo año consecutivo, es su recorrido por el patrimonio histórico de la ciudad.
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El Museu obre una
mostra sobre
Picasso, i Can Sisteré,
la biennal Art Mix

cap de
3 Aquest
setmana s’obre una

pista de gel de 300 m2
a la plaça de la Vila

Aquest prestigiós premi el concedeix l'Associació de Promotors i Constructors

L'edifici construït a l'antiga fàbrica de la
CIBA ha estat guardonat com a millor
edificació d'habitatge protegit de l’Estat
L'edifici de protecció oficial construït a l'antiga fàbrica de la CIBA ha estat guardonat com a millor
edificació d'habitatge protegit 2007 a la 6a edició
dels Premis de l'Associació de Promotors i Constructors de l'Estat (APCE), màxim òrgan de representació de les formacions empresarials del sector més importants del país.
L'estètica, la qualitat tècnica i la relació cost-qualitat de l'obra han estat els aspectes que s’han tingut
en compte a l'hora d'atorgar el guardó. El jurat estava integrat per la ministra d'Habitatge, Carme
Chacón (com a presidenta d'honor), el president
del Consell Superior dels Col•legis d'Arquitectes
d'Espanya, el president del Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya, el director general
de l'Habitatge, l'Arquitectura i l'Urbanisme del Ministeri de Foment, el president de la Confederació
Nacional de la Construcció i el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
L'edifici protegit, ubicat al número 48 del passeig
d’en Llorenç Serra, va suposar una inversió de 8,7
milions d'euros. Té cinc plantes, amb 49 habitatges de dos, tres i quatre dormitoris i una mitjana
de 75 metres quadrats. Té també tres plantes
subterrànies destinades a aparcaments i trasters i
una planta baixa amb accés a l'edifici i cinc locals
comercials. En el futur donarà a una plaça amb
zones enjardinades que aconseguirà revitalitzar
encara més aquesta zona de la ciutat.
Aquesta promoció —obra de l’empresa pública
Regesa del Consell Comarcal del Barcelonès—
forma part del Programa d'actuacions en matèria
d'habitatge de protecció pública i aparcaments
que l'Ajuntament estableix en cada mandat per
facilitar l'accés a l'habitatge de les persones amb
rendes més baixes. El projecte ha estat redactat
per l’equip d’arquitectes Alonso i Balaguer.
PÀGINA 2 "

El Plan de Acción Municipal ha registrado
9.667 aportaciones de la ciudadanía
En el pleno del Ayuntamiento del mes de diciembre se someterá a votación el Plan de Acción Municipal
2008-2011 (PAM), que incluye las principales actuaciones previstas en la ciudad para los próximos tres
años. En la elaboración de este documento han participado ciudadanos y colectivos colomenses a través
de una consulta que se llevó a cabo del 26 de octubre al 23 de noviembre. Se han recogido un total de 9.667
aportaciones que, una vez sintetizadas y agrupadas técnicamente por la consultora externa contratada
para este fin, han quedado sistematizadas en 317. Han sido 557 participantes individuales, aunque algunos de ellos representan a colectivos. Además, el 24 de noviembre se reunió el Consell de Ciutat, el máximo órgano de representación y participación ciudadana, para debatir el PAM y acordó 129 recomendaciones. La gran mayoría de estas propuestas son compatibles con la orientación, las líneas y las actuaciones
definidas en el PAM. El Ayuntamiento tiene la voluntad de incluir y desarrollar el máximo número de estas
aportaciones, siempre de acuerdo con la disponibilidad financiera del período 2008-2011.

ACTUALITAT

2
El jurat ha destacat
el disseny innovador
de l’edifici premiat
"VIENE DE LA PORTADA
Són habitatges amb totes les necessitats garantides i pertanyen a la
promoció 2002-2006, que, com la
del mandat 2007-2011, contribueix
a crear un parc d'habitatges a
preus protegits per posar-los a l'abast de persones amb rendes mitjanes i baixes. L’Ajuntament vol evitar
la marxa dels joves a comarques
veïnes i crear habitatges adaptats a
les necessitats dels més grans i de
persones amb mobilitat reduïda.
La particularitat de l'edifici del passeig de Llorenç Serra, que l’ha fet
mereixedor del prestigiós guardó
dels Premis APCE, són les seves façanes principals, elaborades amb
elements prefabricats, que han
aconseguit reduir en més de tres mesos el temps d'execució de l'edifici i
disminuir la generació de residus, fonamental per seguir lluitant per la
conservació del medi ambient.
A més, els frontals dels balcons són
d'un tipus de formigó especial amb
tintats d'òxid de ferro, que, juntament amb la façana principal en tonalitats clares, confereixen a l'edifici una textura que genera ombra i li
dóna volum. En conjunt, es tracta
d'un disseny innovador, allunyat
de la imatge convencional dels habitatges protegits d'aquestes característiques arreu de l'Estat espanyol.
Els interiors destaquen per la qualitat del seu planejament i la seva
distribució racional i per optimitzar
tots els elements de funcionalitat.
! VIDEOFÒRUM

A L’ÀREA CULTURAL ORIOL. La historia del camello
que llora, de Luigi Farloni y Byambasuren Davaa, es la pel•lícula que
projectarà l’Àrea Cultural Oriol el
dia 16 (17 hores) a la seva seu del
carrer Nou, 4.

Anunci
Aprovat inicialment per acord del Ple municipal, de 26 de novembre de 2007, el Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, s'exposa al
públic per un termini de 30 dies a efectes
d'informació pública i audiència als interessats i les interessades per tal que puguin
presentar reclamacions, al•legacions i suggeriments si es considera oportú, i s’entenendrà aprovat de manera definitiva en el
cas que no se’n produeixi cap.
L'esmentat Reglament, així com la resta de
documentació, es pot examinar a l'Àrea
d'Alcaldia (Departament de Protocol), situada a la planta baixa de l'Ajuntament (plaça
de la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres, de
9 a 13 hores, telèfon 93 462 40 56.

El Museu exhibeix una mostra
sobre el ‘Guernica’ de Picasso

El día 16 (12 h.), en el Auditori Can
Roig y Torres, tendrá lugar el acto de
entrega de premios de la décimo tercera edición de los Jocs Florals de
Santa Coloma, que patrocina la empresa PASCSA. Han sido 163 los trabajos poéticos aceptados en el certamen. El Ayuntamiento, la Associació
Colomenca de Literatura y el Col•lectiu d’Amics d’Antonio Machado colaboran con PASCSA para que cada
año este concurso sea mejor. La entrega de premios contará con la actuación de Accidents Polipoètics, que
ofrecerá su espectáculo Fe, esperanza y cha-cha-cha. La entrada es libre.

L a mostra itinerant “Picasso
pinta el Guernica”, promoguda per
la Fundació Palau, la Caja de Ahorros del Mediterráneo i la Diputació de Barcelona, es podrà veure
fins al 27 de febrer al Museu Torre
Balldovina (plaça de Pau Casals,
s/n), de dimarts a dissabte de 18 a
20.30 h i dissabtes, diumenges i
festius d'11 a 14 h.
Ara fa setanta anys que Pablo Picasso va pintar el Guernica, la seva
obra més coneguda i una de les peces més rellevants de la història de
l'art. El bombardeig de la ciutat
basca l'abril de 1937 per l'aviació
alemanya al servei de la causa franquista, va provocar en Picasso tanta
indignació que el va empènyer a
treballar febrilment en aquest gran
mural, una contundent denúncia de
la barbàrie de la guerra.
Basada en l'exhibició de les reproduccions dels dibuixos preparatoris del Guernica i de moltes fotografies d'època, l'exposició vol
contribuir a la divulgació de l'obra

més famosa de Picasso, explicant
el context històric en què fou pintada, mostrant l'intens procés creatiu que va recórrer l'autor i esbossant la gestació de la seva
condició de símbol.
Els diumenges 20 de gener i 17 de
febrer, a les 12 del migdia, es faran
visites guiades gratuïtes adreçades al públic familiar (no cal inscripció prèvia). Més informació al
Museu, telèfon 93 385 71 42.

Can Sisteré acull la biennal ‘Art
Mix. Identitats glocals’ en què
participen 12 artistes colomencs

A

vui,14 de desembre, s'inaugurarà, a les 20 h, l'exposició “Art Mix.
Identitats glocals”, que es podrà visitar en l'horari habitual del Centre
d'Art Contemporani Can Sisteré fins
al 20 de gener.
Can Sisteré acull així la tercera edició d'aquesta biennal d'artistes locals i dóna continuïtat a les seves línies expositives per assolir un dels
principals reptes del centre: donar
suport i difusió a la producció dels
artistes de la ciutat i oferir exposicions d'interès i de qualitat.
L'exposició “Art Mix. Identitats glo-

cals” gira entorn de la construcció de
les identitats en el món contemporani en què conviuen, en molts sentits,
localisme i globalització. Com en altres edicions, el resultat és una proposta eclèctica, de mixtura d'estils,
tècniques i posicionaments artístics.
Els artistes que participen enguany
són: Laura Aragó Crehuet, Manuel
Chiscano, Glòria Garcia, Rafael Juan,
Natàlia Limones, Núria Martínez Seguer, Albert López Rovira, Francine
Metthé, Mihoko Ono, Miguel Ángel
Para, Carme Rodríguez i Santos de
Veracruz.

El calendari de les dones de 2008,
dedicat a les tradicions populars
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El domingo se
entregan los premios
de los XIII Jocs Florals

l 20 de desembre (19.30 h) tindrà lloc, al Museu Torre Balldovina, la
presentació del tradicional calendari de les dones. Amb aquesta edició, l’Ajuntament vol mostrar el seu reconeixement a les associacions i entitats de la
ciutat que treballen per promoure la cultura i les tradicions. Es vol fer visible la
presència de les dones en aquests col•lectius i les seves aportacions en manifestacions culturals rellevants com la sardana, l’aixecament de castells, les
festes, etc. El calendari estarà disponible a totes les organitzacions de dones.

Las entidades cantan
villancicos en
la plaza de la Vila
Como cada año, las entidades se
unen en un entrañable recital. Cada
una de ellas ofrecerá una representación de los villancicos de su región el
domingo 16 (18 h.) en la plaza de la
Vila. Participarán Airiños da Nosa Galicia, la Hermandad Rociera Las Marisma, Casa Regional de Málaga, Hermandad San Rafael Arcángel, Casa
Regional de Extremadura, Coro Rociero Colomense, Coro Rociero Las
Arenas, Colonia Egabrense y Coro
Rociero Pastora y Reina.

Presentación de la
campaña comercial
de Navidad
Hoy viernes (13 h.) se presentará la
campaña de Navidad de la Agrupació
del Comerç y la Indústria (ACI), que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Entre otros atractivos, se regalarán
botellas de cava, salidas de fin de semana y otros premios. El objetivo es
resaltar la imagen de un comercio
eficiente y de proximidad, que deviene un elemento dinamizador de
la actividad de los barrios.
En esta ocasión la ACI ha escogido el
lema “Queremos celebrar la Navidad contigo” .

HORARIO
COMERCIAL
DE NAVIDAD
Los establecimientos
comerciales permanecerán
abiertos los domingos
16 y 23 de diciembre

BREUS

ACTUALITAT

!Projeccions del Khan-T
Tengri i el Pakistan
El CEP organitza el dia 19 (20.30 h), al Museu, una projecció de l’expedició al
Khan-Tengri, a càrrec dels esportistes que el dia 16 d’agost van assolir el cim
(7.010 m). A més, el dia 20 (20.30 h) tindrà lloc, al carrer de Sant Josep, 20, la projecció comentada per Francesc Melción Pakistan: del Karakorum a l’Indokush.

!Graduat d'educació secundària
Qualsevol persona major de 18 anys que es vulgui treure el graduat d’educació secundària ha de matricular-se als centres del Singuerlín (c/ Castella, s/n;
tel. 93 391 03 06) o Fondo (c/ Irlanda, 39; tel. 93 386 67 32).

!Concert de Nadal de Musicaula
L’Escola Musicaula ha programat la tradicional cantada de nadales dels seus
alumnes per al dia 20 (18 h) a l’Auditori Can Roig i Torres.

!Curs de la FAVGRAM

La pista de hielo de la plaza de la
Vila abre con precios populares

L

a pista de hielo es una de las
atracciones de más éxito de les
Festes d’Hivern. Se abre al público
mañana, día 15, en la plaza de la
Vila, con unos precios muy asequibles. Los menores de 12 años pagarán 2 euros y los mayores de esa
edad, 5. La entrada permite a niños
y adultos patinar por un espacio de
45 minutos.
La instalación estará abierta todos
los días, de 10 a 22 horas, hasta la
festividad de Reyes. Tiene una su-

perficie de unos 300 m2 y cuenta
con monitores especializados y un
servicio de préstamo de patines
para que todo el mundo pueda pasar un buen rato deslizándose sobre el agua congelada.
El Institut Municipal d’Esports se
encarga de la organización de
esta actividad que tiene una gran
acogida por parte de las familias
colomenses. Todas las escuelas de
la ciudad han sido invitadas a participar en esta fiesta de patines.

La FAVGRAM organitza un curs de participació ciutadana totalment gratuït .
Les properes sessions seran els dies 19 i 20 de desembre de 19 a 21 hores al
Casal de les Oliveres (carrer de Pep Ventura, 1). El curs l’impartirà el sociòleg
Pep Martí i és obert a tothom que estigui interessat en aquest tema.

!Sexto aniversario de la Casa de Málaga
El día 15 (18 h.), en el pabellón de Can Sisteré, la Casa de Málaga celebra su sexto
aniversario con las actuaciones del Cuadro Flamenco de Pepa Cancela, el Coro Rociero Las Arenas, Amantes, Pepe Rey, el Gaditano y su Café del Duende, Pilar Carrión, Salvador de Antequera, Mari Carmen Corpas, Alegría Flamenca, Estrellita de
Graná, el Carpio, Federico el Alpujarreño, David Guerra y el guitarrista Luis Quirós.

!Reyes Magos en la Casa de Aragón
Los Reyes Magos pasarán por la Casa de Aragón para entregar sus regalos.
Los interesados han de pasar por el centro (Sant Josep, 30-32) para inscribirse.

!Festa de Nadal sense alcohol
El Dispensari d’Alcoholisme i l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats inviten a tothom a la festa sense alcohol del dia 20 (18.30 h), al carrer de Monturiol, 20.

!Taller de valores e ideales

LA FOTO

ASED celebra hoy, día 14 (18 h.), el último taller sobre valores e ideales que imparte la psicóloga Maite Xarrié en el Centre Cívic del Riu (Pompeu Fabra, 22-24).

!Acto benéfico de recogida de alimentos
“Operación kilo” es el título de un acto benéfico que se celebra el día 15
(19.30 h.) en la parroquia de Santa Rosa. Habrá una misa rociera, cantada
por el Coro Rociero Pastora y Reina, con el apoyo de la Agrupación de Rocieros Andaluces de Catalunya. El objetivo es recoger la máxima cantidad de
alimentos no perecederos para personas necesitadas.

!Conferència sobre immigració i convivència
“Qui són ells i qui som nosaltres? El desafiament de la immigració i les imatges
sobre l’alteritat” és el títol de la conferència que pronunciarà Caterina Galaz, doctora en ciències de l’educació, el dia 19 (21 h) a l’Àrea Cultural Oriol (c. Nou, 4).

!Voluntariat social i inclusió
“Voluntariat social i inclusió” és el títol del diàleg que inaugura el nou cicle 20072008 sobre drets humans. L’acte tindrà lloc el dia 19 (17 h) a Can Sisteré.

!Presentació de llibre
El dia 18 (18.30 h), la llibreria Carrer Major i l’Aula de la Gent Gran fan a la seu del
CEP (c. Sant Josep, 20) la presentació del llibre Setè camí, d’Assumpta Montallà.
ENCUENTRO DE LA CÓNSUL ADJUNTA DE CHINA CON EL ALCALDE. El pasado
martes 11 de diciembre Santa Coloma recibió la visita de la cónsul general
adjunta de la República Popular China en Barcelona, Li Yanjun. El alcalde de
la ciudad, Bartomeu Muñoz, junto con el teniente de alcalde del Área de Serveis Interns i Promoció Econòmica, Joan Carles Mas, tuvieron un encuentro
con la representante china para poner en común aspectos educativos, comerciales, económicos y culturales que unen la comunidad china con la población colomense. A lo largo de la reunión, se acordó organiza, en 2008,
unos encuentros técnicos de trabajo conjunto para favorecer el conocimiento de diferentes aspectos de integración y convivencia en la ciudad.

Anunci
La Junta de Govern de data 4 de desembre d'enguany ha aprovat les bases específiques per al concurs públic, de les convocatòries per a la selecció de quatre oficials de 1a, un oficial de 1a electricista
i un enginyer tècnic industrial.
Les bases es podran recollir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament, de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 hores, i divendres de 8.30 a 14.30 hores. Així mateix, estaran exposades al tauler d'anuncis d'aquesta corporació.
Per prendre part en els esmentats concursos públics, es podran presentar les sol•licituds dins del termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al DOGC.
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Aula de la Gent Gran
L’Aula d’Extensió Universitària per
a la Gent Gran tancarà el dia 19
(17.30 h) les activitats d’aquest trimestre amb l’actuació del quartet
Veus dels Pirineus.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar (CEP).

Biblioteca al Mas Fonollar
El Centre de Recursos per a Joves
Mas Fonollar prepara una biblioteca amb servei de préstec book
crosshing . Només heu de passar
per aquest centre i donar tots
aquells llibres que no feu servir.
Informació: de dilluns a divendres
de 17 a 21h, al carrer de Sant Jeroni, 1-3.

Exposición de pinturas
El Club Social Gramenet expone
una colección de cuadros pintados
por los usuarios de la entidad. La
muestra está abierta al público todo
el mes de diciembre en horario de
tarde (de 16 a 20 h.).
Lugar: sede de la asociación AMMAME, calle de Florència, 44.

Charla
El día 17 (18.30 h.), la psicóloga
Francesca Jiménez impartirá una
conferencia sobre el tema “Las relaciones entre los hermanos en familias con personas con enfermedad
mental”.
Lugar: calle de Florència, 44.

Felicitacions de Nadal
!Fins al 21 de desembre, la Biblioteca Central posa en marxa un con-

Farmàcies
Divendres 14
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dissabte 15
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Diumenge 16
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dilluns 17
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 6769
Dimarts 18
•D
Sant Jeroni, 13 / Irlanda, 53
Dimecres 19
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dijous 20
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i
Fontanals, 27
•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.

Diumenge se celebrarà el
Concurs de Pintura Ràpida

E

l tradicional Concurs de Pintura Ràpida que organitza el Grup
d’Arts Els Coloristes omple els carrers de la ciutat d’artistes a la recerca d’un indret inspirador.
Aquest popular certamen tindrà
lloc el proper diumenge, 16 de desembre, de 8.30 a 14 h. Tots els creadors que hi vulguin participar s’hi
han d’inscriure el mateix dia del
concurs, entre les 8.30 i les 10 del
matí a a la seu de l’entitat (c. Sant
Jeroni, 9). En aquest local quedaran exposats els treballs, i a les 19
h es farà el lliurament de premis.
D’altra banda, el dia 19 (20.30 h),
Els Coloristes inauguren, a la seu de
l’entitat, una exposició col•lectiva
que recull alguns dels millors treballs dels seus socis. L’exposició es

curs de felicitacions de Nadal. Hi
haurà un premi sorpresa per a la
millor postal.
Lloc: jardí de Can Sisteré, s/n.
!D’altra banda, avui dia 14 (18 h),
la Biblioteca Central fa una activitat
anomenada “Manualitat especial
de Nadal”, dirigida per Chone Orellana. Tothom pot anar-hi i deixar la

Can Peixauet. El dia 20 (17 h), el
patge reial visitarà la Biblioteca
Central, també per recollir les missives dels nens i les nenes i regalarlos caramels de Comerç Just.

Activitats de l’Ateneu

podrà visitar de dilluns a divendres
de 18 a 20 h, dissabtes d’11 a 13.30
h i de 17 a 21 h, i diumenges d’11 a
13.30 h.

seva empremta a l'arbre de Nadal
del centre, així com escriure i dibuixar bons desitjos per a l'Any Nou.

Cartes als Reis
El 19 de desembre (17 h), el carter
de SSMM els Reis d'Orient recollirà
les cartes dels infants a la Biblioteca

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 13 de novembre de 2007, va aprovar les Bases
reguladores específiques i la convocatòria extraordinària per a l'atorgament de subvencions per
a activitats socioculturals en els àmbits de Cultura; Participació Ciutadana; Dona, Igualtat i Atenció als Discapacitats; Serveis Socials, i Pla de la convivència per a l'any 2007.
El termini per a la presentació de sol•licituds serà de 20 dies, a comptar des del dia següent de la
publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. En cas que l'últim dia de presentació
de sol.licituds coincideixi en dissabte, es prorrogarà fins al dilluns següent. Finalitzat aquest període, no s'admetran noves sol•licituds.
Segons l'article 3 i), no es concediran subvencions a les entitats que no hagin justificat la subvenció de l'any anterior.
Segons l'article 7 de les esmentades Bases, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha aprovat
el total de la despesa. Els imports màxims assignats a cada àmbit seran els següents:
45101 . . .48903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transferències entitats Cultura . .13.600,00
46304 . . .48901 . . . . . . . . . . . . . . . . .Transferències entitats Participació Ciutadana . . . . .217,26
46401 . . .48901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferències entitats Dona . . . .650,00
31304 . . .48903 . . . . . .Transferències entitats Igualtat i Atenció als Discapacitats . . .3.500,00
31307 . . . .48002 . .Transferències entitats Serv. Socials a institucions Serv.Socials . .18.000,00
31308 . . .48903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transferències entitats Pla de la convivència . . . .850,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.817,26
Les esmentades Bases, així com la resta de documentació, es troben exposades al públic i es poden
examinar al Departament Administratiu de l'Àrea de Serveis a la Persona, situat a la 1a. planta de
l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, telèfon 93 462 40 00, per
un termini de 20 dies, a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci.

Cursos de formació
ó i treb
ball
Grameimpuls, SA obre el termini per fer inscripcions als cursos del programa Casa d’Oficis en les
especialitats de tècnic en sistemes microinformàtics, electricista d'edificis (instal•lador de sistemes de seguretat) i animador turístic.
Aquests cursos estan adreçats a persones que estiguin aturades, inscrites a l'OTG com a demandants d'ocupació, d'edat entre els 16 i els 24 anys. Els cursos són subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu i l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet i gestionats per l'empresa municipal Grameimpuls, SA.
Informació i inscripcions: a Grameimpuls, carrer de Rafael Casanova, 40. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 15 a 17 h i divendres de 8.30 a 14 h .

Avui, dia 14, a les 19 h, es presentarà el llibre El laberint roig, de Ferran
Aisa (Pagès Editors), un viatge per la
cultura i l'educació obrera del primer terç del segle XX. A les 22 h, sopar popular amb menjar senegalès.
L'endemà, dia 15, al vespre sopars i
entrepans, i a les 22 h, cabaret literari dedicat a l'experiència de l'emigració en homenatge a Paco Candel.
Finalment, el 16 de desembre, a les
11 h, inauguració de l’espai infantil
de l'Ateneu amb xocolatada per a
grans i petits i a les 12 h, taller de
construcció de joguines amb material reciclat per a mares, pares i criatures. Totes les activitats són públiques i gratuïtes.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

Taller de danses
Diumenge,16 de desembre (18 h),
tindrà lloc un nou taller de danses
tradicionals (concert i ball) amb
l’actuació del grup Harmonikando.
Lloc: CRJ Mas Fonollar, carrer de
Sant Jeroni, 1-3.
Organització: Triballcoloma.

Poesía y baile
El día 18 (16.30 h.), el Grupo de Poesía del Casal Albert Francàs ofrecerá
un recital. Además, todos los sábados (16.30 h.) se celebra un baile.
Lugar: rambla de Sant Sebastià, 46.

Cena y teatro
El día 15 (20.45 h.), la Iglesia Evangélica celebra una cena benéfica en
el Centre Cívic del Riu. El precio es de
10 euros. El día 16 (11 h.) tendrá lugar la representación de la obra navideña El reino bajo el mar.
Información: Magallanes, 11.
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