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INSCRIPCIONS A LA GRAN RUA
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Es constitueix
la Taula de
Treball de Persones
amb Discapacitat

divendres
3 Avui
comença a

l’Auditori la XXII
Temporada de Concerts

El 22 de gener finalitza el termini d'inscripcions de les
comparses que vulguin participar en la Gran Rua de
Carnaval, que tindrà lloc el 2 de febrer. Per participarhi, cal adreçar-se a l'Oficina d'Informació i Atenció al
Ciutadà (OIAC), de dilluns a dijous de 8.30
a 18.00 i divendres de
8.30 a 15.00, i omplir
la fitxa d'inscripció. La
reunió informativa
amb totes les comparses es convoca per 24
de gener (19.30) a
Can Sisteré.

La nueva biblioteca del barrio incorporará servicios singulares

Singuerlín: han comenzado los
trabajos de construcción de la
biblioteca y de la guardería municipal
Se han iniciado, en el barrio de Singuerlín
las obras, de dos equipamientos importantes para esta zona de la ciudad, y que forman parte de los planes municipales de
dotación de servicios para los próximos
años: la biblioteca pública y la guardería
municipal L'Esquirol
La nueva biblioteca se ubicará en la planta superior del mercado de Singuerlín y dispondrá de
una superficie total construida de 2.351 metros
cuadrados. Es un equipamiento que destaca por
incorporar servicios adaptados a las actuales necesidades en lo que respecta a las nuevas tecnologías y a la transmisión de cultura y conocimientos, así como por la calidad del diseño
arquitectónico del proyecto.

La nueva urbanización del
entorno del mercado y la futura estación de la línea 9 de
metro aportan centralidad a
esta zona de Singuerlín
Imágenes virtuales de la futura biblioteca de Singuerlín.

La biblioteca se distribuye en cuatro zonas principales: área de acogida y promoción, zona de información y fondo bibliográfico general, biblioteca infantil y área de trabajo interno. En la zona de
acogida y promoción destaca un espacio polivalente que incluye una sala de cine con capacidad
para 250 personas. Aquí también se ubica la consigna, un almacén y una zona de lectura de revistas vinculada a la cafetería que completa este
ámbito.
PÁGINA 2 )

Nueva guardería en la calle de Aragó
Se han iniciado, en la calle de Aragó, las obras de construcción de la guardería pública L'Esquirol que,
con 800 metros cuadrados construidos, dispondrá de 82 plazas de nueva creación divididas en tres
grupos de edad, además de cocina propia y de una sala polivalente.
Este nuevo equipamiento del barrio de Singuerlín forma parte del Pla de creació de llars d'infants con
el que el Ayuntamiento dotará de 574 nuevas plazas públicas a la ciudad. Después de la construcción
de la guardería L'Esquirol, el Ayuntamiento tiene previsto iniciar las obras de centros de estas características en la calle de la Plata (barrio del Centre), calle de Sant Just (barrio de Riu Sud), calle de Prat
de la Riba (barrio del Centre) y otra más en el multiequipamiento del futuro mercado del Fondo.

ACTUALITAT
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La nueva biblioteca
será un espacio de
interiores diáfanos
(VIENE DE LA PORTADA

Tanto la sala de proyecciones como la
cafetería podrán funcionar en horarios distintos a la biblioteca y cuando
ésta esté cerrada. La zona de información y de fondo bibliográfico general,
además de la sala de consulta y lectura, habilita un espacio multimedia con
conexiones a Internet para el acceso
de los usuarios. La zona infantil y la
zona de información se disponen alrededor de un patio central abierto
que, además de aportar luz natural al
espacio, permitirá la lectura al aire libre. Las zonas interiores dispondrán
también de entradas de luz gracias a
la instalación de lucernarios.
Arquitectónicamente la nueva biblioteca de Singuerlín será un espacio singular, de interiores diáfanos y
con una fachada de gran personalidad formal.
La inversión total de este proyecto
alcanza los 4,6 millones de euros.

Programació de
visites al Centre
d'Atenció a la Dona
A partir del 23 de gener de 2008,
amb el número de cita prèvia del
Servei d'Atenció Primària Santa Coloma de Gramenet (carrer d’Irlanda, 79), es podrà demanar visita al
telèfon 93 462 86 00.

Catorce entidades de la ciudad
constituyen la Taula de Treball
de Persones amb Discapacitat

Comencen les obres
per a dues noves
escales mecàniques a
Can Franquesa

E

Els propers dies s’iniciaran les
obres de dues noves escales mecàniques a Can Franquesa —que connectaran aquest barri amb el del
Singuerlín—, incloses al Pla de mobilitat i accessibilitat per a vianants.
La primera d’aquestes actuacions
connectarà els carrers de Sants i del
Montseny, i donarà continuïtat al
primer tram que es va executar al
carrer d’Àngel Prats. Això millorarà
la connectivitat entre Can Franquesa i el centre del Singuerlín. Les escales mecàniques salvaran el desnivell de 20 metres existent entre
les dues vies esmentades.
La segona actuació es planteja com
a continuació de l’anterior tram.
Connectarà els carrers d’Isaac Albéniz i del Montseny amb el carrer
de Còrdova. En aquest cas, les escales salvaran un desnivell de 25 metres. S’executarà en dues fases diferenciades, la primera connectarà el
carrer del Montseny amb els jardins
i la segona arribarà fins al carrer de
Còrdova. En ambdós casos es millorarà la urbanització de l’entorn de
les escales, amb la renovació de paviments, enjardinament, enllumenat, serveis i mobiliari urbà.
Aquestes dues actuacions afectaran
parcialment la plaça de Tarragona,
actualment utilitzada pels veïns del
barri com a aparcament. En aquest
espai públic es delimitarà una zona
de provisió de material i càrrega i
descàrrega, imprescindible per al
desenvolupament de les obres.

l pasado lunes,14 de enero, se
celebró en el Saló de Plens del
Ayuntamiento el acto de constitución y formalización de la Taula de
Treball de Persones amb Discapacitat. Se trata de un nuevo espacio de
reflexión y de consenso, integrado
por 14 entidades colomenses dedicadas al ámbito de personas con
discapacidad psíquica, física o sensorial, y que forma parte del sistema
de participación ciudadana municipal para continuar haciendo aportaciones en la mejora de la calidad de
vida de este colectivo y de sus familiares.
La Mesa, incluida en la Comisión Sectorial de Salud y Servicios Sociales del
Consell de Ciutat, está formada por
AMMAME (Amics del Malalt Mental),
ONCE, CEMFIS (Centre de Minusvàlids Físicos), Federación ECOM-SIL
(Servicio de Integración Laboral),

Centre Especial de Treball Can Neteja, ARMAS (Asociación Recreativa
de Minusválidos, Ataxias y Síndromes), ESUD (Entidad Social Unida por
sus Derechos), Associació Esportiva
Serra de Marina, Fundació Alquimistes, CET Fundació Tallers de Catalunya, Centre Assistencial Torribera
(CAEM), ASPANIDE, AMPA de la escuela de educación especial Josep
Sol y Cruz Roja.
Para dar eficacia al trabajo de la
Mesa, en 2008 las entidades se distribuirán en tres comisiones a fin de
hacer efectivas sus propuestas: la
Comisión de Deportes, la Comisión
de Sensibilización y la Comisión de
Accesibilidad y Movilidad. Asimismo, la Taula de Treball de Persones
amb Discapacitat participará en la
organización de actos para conmemorar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.

Nuevas obras de la Línea 9 de metro

C

omo consecuencia de las obras
de la Línea 9 de metro, en los próximos meses quedarán afectados diversos ámbitos para proceder al hormigonado de la losa intermedia del
túnel que circula bajo el municipio. Estas actuaciones afectarán a los pozos

SABER
La romería de la Colonia
Egabrense cumple 30 años
La romería en honor de la Virgen de la
Sierra, que celebra en primavera la Colonia Egabrense cumple 30 años. Para
festejar este aniversario, la Colonia ha
organizado un programa de actos culturales que se inicia en el local social de
la entidad (calle de Sicília, 11), el próximo 19 de enero (20.00) con una mesa
redonda sobre el tema “La cultura popular y tradicional en las entidades”. En
este coloquio participarán Bartomeu
Muñoz, alcalde de Santa Coloma; María
Dolores Villatoro, alcaldesa de Cabra;
Carmen García, delegada de Cultura Popular y Tradicional de la Diputació de
Barcelona, y Francisco García Prieto, presidente de la FECAC.
La primera romería tuvo lugar en 1978. Lo que comenzó como una fiesta
idéntica a la que se celebra en Cabra, se ha convertido en una de las manifestaciones culturales más importantes de Santa Coloma.

de ventilación, ubicados alrededor de
las estaciones de Can Peixauet y Fondo, y a la manzana delimitada por la
calle de Balears y la avenida de la Pallaresa. Está previsto que las obras
duren hasta finales de mayo. En los
próximos días se iniciarán las obras
en el entorno de la estación de Fondo,
razón por la que se pueden ver afectados itinerarios de acceso a la estación y de circulación de vehículos.

Gramepark posa a la venda diverses places
d'aparcament
L'empresa municipal Gramepark, SA posa a la venda diverses places d'aparcament per a cotxe i moto en diferents zones de la ciutat. Aquestes places estan situades en els punts següents:
PLACES PER A COTXE:
—Pàrquing del carrer d'Enric Granados, 7-11: 3 places, 2 d'elles per a discapacitats. Preu: 20.996 euros, IVA inclòs.
—Pàrquing del carrer d’Aragó (c. Aragó amb c. Balears): 17 places. Preus: 16.686,76 euros a la primera planta i 15.646,76 euros a la segona. Impostos inclosos.
—Pàrquing de la rambla del Fondo (rbla. del Fondo, 9): 1 plaça. Preu: 10.993,60 euros. Impostos inclosos.
—Pàrquing la Sara (c. Mossèn Jacint Verdaguer, 118): 1 plaça. Preu: 17.166,76 euros. Impostos inclosos.
—Pàrquing la Guinardera (c/ Romaní, 1-5): 47 places. Preus: 18.560 euros a la primera planta i
17.400 euros a la segona. IVA inclòs.
PLACES PER A MOTO:
—Pàrquing del carrer d’Irlanda (entre rambla de Sant Sebastià i c. Mossèn Jacint Verdaguer): 4 places de moto. Preu: 6.960 euros. IVA inclòs.
—Pàrquing Sant Joaquim (entre c. Sant Joaquim, av. de Santa Coloma, c. Francesc Moragas i c. Cultura): 8 places + 1 bis. Preus: 2.221,94 euros a la primera planta, 1.859,42 euros a la segona i 4.034,60
euros la plaça bis. Impostos inclosos.
—Pàrquing Vilaseca (pl. d’en Vilaseca; entrada pel c. Rafael Casanova, 87): 14 places de moto.
Preus: 1.609,39 euros en la primera planta i 1.296,86 euros a la segona. Impostos inclosos.
En tots els aparcaments, la venda serà en règim de concessió/cessió d'ús, excepte en el pàrquing
d'Enric Granados, que serà de propietat.
Totes les persones interessades en l’adquisició d'aquestes places poden trucar al 93 392 47 45, o dirigir-se a l'avinguda de la Generalitat, 112, de 9 a 19 hores de dilluns a dijous i divendres de 9 a 14 hores.

BREUS

ACTUALITAT

Ser mayor, pero no dependiente
El Grupo de Mujeres de Riu Sud ofrece una conferencia el día 24 de enero
(18.00) sobre el tema “Como llegar a mayor sin ser dependiente”. La ponente será Susana Mas. El acto tendrá lugar en el centro cívico del barrio, en la
calle de Pompeu Fabra, 22-24.

Cursillos para afectados por el cáncer
La Asociación Española contra el Cáncer empieza unos cursillos de alfabetización, catalán, manualidades, yoga y pintura, destinados a las personas
afectadas por esta enfermedad. Todos estos cursos son gratuitos. Información: Centre Cívic del Riu, calle de Pompeu Fabra, 22-24 (tel. 93 466 24 52).

Classes de manualitats a La Colmena
La cooperativa La Colmena fa classes de manualitats des d’aquest mes de
gener. Més informació, a la plaça de la Vila, 13, els dilluns, dimarts i dijous de
18.30 a 20.30 i al telèfon 93 385 26 82.

El Pla de sensibilització ambiental:
‘el canvi també depèn de tu!’ se
centra en els barris de la zona sud

D es del passat mes d'octubre i
fins al febrer, l'Ajuntament desenvolupa el Pla de sensibilització
ambiental: “el canvi també depèn
de tu!” Es tracta d'una iniciativa de
caràcter públic, cofinançada pel
Ministeri de Treball i Assumptes
Socials, que es proposa augmentar els nivells de consciència ciutadana i les actituds responsables i
sostenibles en els àmbits dels residus, l'aigua i l'energia.
El programa s'ha adreçat específicament a la població dels barris de
Santa Rosa, el Raval i el Fondo.
Els centres on es fan les activitats
corresponen a l'àrea d'influència
del Punt Verd del Raval, una minideixalleria de barri integrada a la
xarxa municipal i ubicada al parc
dels Pins.
El Pla té com a objectiu principal

Concert al Molinet
millorar les pautes i hàbits de convivència mediambiental, i posa
l'accent en el reciclatge, l'estalvi
d'aigua i els bons usos de l'energia com a aportació a la lluita contra el canvi climàtic.
Altres temes relacionats han estat
el consum responsable i la mobilitat sostenible.
S'han organitzat tallers sobre
aquests temes, adreçats a associacions, centres escolars, enquestes
ciutadanes, punts d'informació...,
per explicar la vinculació d'aquests conceptes entre si i amb
l'equilibri i el desenvolupament
sostenible.
Finalment, cal dir que entre els dies
10 i 12 de desembre es van fer 800
visites a domicilis per lliurar material informatiu sobre els temes mediambientals.

Avui comença a l’Auditori la
XXII Temporada de Concerts

A

vui, dia 18 (21.45), comença a
l’Auditori Can Roig i Torres (c. Rafael
Casanova, 5) la XXII Temporada de
Concerts amb l’actuació del pianista
Jordi Masó, que oferirà el programa
Children's piano . Són obres que
grans compositors com Shumann,
Debussy i Mompou, entre altres, van
dedicar als infants.
Aquest any, el nou espai de l’Auditori, que aporta comoditat i qualitat , és
un atractiu afegit. L’entrada és gratuïta i disponible a la taquilla de la
sala el mateix divendres a partir de
les 20.30. No cal fer reserva prèvia.
La Temporada de Concerts, que es

Velada flamenca
Raíces del Sur celebrará una velada flamenca el día 19 (22.00), en el Centre Cívic de Can Franquesa (calle de Menorca, s/n). A este acto asistirá la peña Al Andalus de Mataró con sus cuadros de baile. Al cante estarán Mari de Montellano,
el dúo Melodía y el coro de Raíces del Sur, y a la guitarra, Justo Fernández.

prolongarà tot aquest semestre, inclou un cicle dedicat a joves intèrprets, els tradicionals concerts en
3/4 i els anomenats Concerts de cicle. En el primer cas, el fil conductor
és seguir la trajectòria de molts joves que han iniciat els seus estudis
musicals a Can Roig i Torres i avui ja
viuen dedicats a la música. En el segon, els professors de l'Escola participen en les vetllades musicals dels
divendres. I en el tercer, músics de
reconeguda trajectòria en el món de
la música clàssica aporten un plus a
l'alumnat, a la comunitat educativa
de l'Escola i al públic en general.

Demà, dissabte19 de gener (22.00), hi haurà un concert del grup Five Mix
Colors al Centre de Creació Musical Molinet, a l’avinguda de Mossèn Pons i
Rabadà, s/n. L’entrada és gratuïta.

La situació de Nicaragua
El dimarts 22 de gener (19.30), l’advocada Dolores Gómez, del Bufete Popular Boris Vega de Masaya (Nicaragua), oferirà una conferència sobre la situació del seu país. L’acte està organitzat pel Comité Óscar Romero i Huayna Cooperació, i tindrà lloc a la Casa de la Solidaritat i la Pau, al carrer d’Irlanda, 39.

Excursión a l’Estartit
El Casal d’Avis de Can Franquesa organiza una excursión a l’Estartit los días
16 y 17 de febrero. El precio es de 79 euros. Más información, en la avenida
de Catalunya, 41 (tel. 93 391 71 10).

Curs de ‘country’

S’ha obert el termini d'inscripcions per al curs de country al Club Sant Jordi de la
Fundació Viure i Conviure de Caixa de Catalunya. El curs es farà els divendres a
la tarda a la seu del Club, a l’avinguda dels Banús, 110. Preu: 8 € el trimestre per
als socis i 10 € per als no socis. Inscripcions: al mateix centre fins al 25 de gener.

Xerrada per a famílies de nens de 0 a 3 anys
En el context del Pla educatiu de l’Entorn i en coordinació amb el Departament
d’Acció Social i Ciutadana, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania, s’ha organitzat per al 24 de gener (17.15), una xerrada informativa a
l’Escola Bressol Municipal La Cigonya (c. Sant Joaquim, 70) per a pares i mares
que tinguin fills o filles entre 0 i 3 anys. El tema de la xerrada és “La cura, el
desenvolupament i l’educació de les criatures” i anirà a càrrec de Maite Xarrié, diplomada en psicologia clínica i experta en formació de pares i mares. Per
assistir-hi, s’ha de fer una reserva de plaça al telèfon 93 386 26 70.

Comparsa juvenil
El Centre de Recursos Infantil i Juvenil Rellotge XXI serà a la Gran Rua el 2 de
febrer. Qui vulgui participar en la comparsa “El xou carnívor”, pot anar a fer la
disfressa al centre (c. Rellotge, 21), del 21 al 25 de gener a partir de les 17.00.
Més informació, al telèfon 93 392 10 46 i a rellotgexxi@yahoo.es.

Anunci
El proper dia 9 de març se celebraran les eleccions generals.
Del 21 al 28 de gener (ambdós inclosos) estaran a disposició del públic les llistes del cens
electoral perquè les persones que observin errades, puguin formular reclamacions. Els interessats hauran de portar el DNI, el passaport o el permís de conduir i adreçar-se a l'Ajuntament (OIAC), plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 8.30 a 17.30 hores.
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Aula de la Gent Gran
“Testament vital”. Aquest és el títol
de la propera xerrada de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran,
que organitza el Centre Excursionista Puigcastellar i que tindrà lloc el 23
de gener (17.30). La ponent serà Aurora Bou, professora d’antropologia i
representant de l’associació Dret a
Morir Dignament.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Activitats al Centre
L’Associació de Veïns del Centre ha
obert el termini d’inscripcions per a
aquestes activitats: pintura a l’oli,
sevillanes, boixets i punt de creu.
Informació: carrer de la Pedrera, 1.
Telèfon: 93 392 26 26.

L’Hora del Conte
dijous 24 (18.00), hi haurà una
nova sessió de l’Hora del Conte. Sílvia Barragán narrarà Les tres taronges de la vida, rondalla popular catalana recollida per Joan Amades.
Lloc: Biblioteca Central.
 El dimarts 22 (18.30), hi haurà
també L'Hora del Conte a la Biblioteca Singuerlín. S’hi explicarà un
conte on les joguines són les protagonistes. L'Hora del Conte anirà a
càrrec d'Assumpció Espí.
El

Taller infantil
La Biblioteca Central (jardí de Can
Sisteré, s/n) organitza per al dia 25
(18.00) el taller de manualitats “Fem
un titella de dit”, que anirà a càrrec
de Chone Orellana. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.

Sevillanas para adultos
El Club de Patinatge Artístic Santa

Farmàcies
Divendres 18
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dissabte 19
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Diumenge 20
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dilluns 21
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dimarts 22
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
Dimecres 23
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dijous 24
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí, 56
•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.

Pau Riba presentarà dissabte
a l’Auditori la transgressora
funció ‘Jisàs de Netzerit’

E

l dissabte 19 de gener
(21.00) tindrà lloc a l’Auditori Can
Roig i Torres (carrer de Rafael Casanova, 5) l’actuació de Pau Riba
& de Mortimers amb la funció Jisàs de Netzerit.
La base d’aquest espectacle és
autènticament popular i tradicional, tant per les nadales com pel
fet que s’utilitza el sirventès —posar noves lletres a cançons conegudes—, la sàtira tavernària, el safareig polític, el sarcasme i la
maledicència, que són les formes
de desfogament popular més antigues que hi ha, ja que arrenquen
de la profunditat dels temps i segueixen vives perquè es van actualitzant de generació en generació.
És un espectacle transgressor i diferent, en què, entre la vida de Je-

sús, ocorreguda ara fa 2000 anys,
i la de Jisàs, que succeirà d’aquí a
2.000 més, s’ironitza sobre els
avatars i els protagonistes de la
més rabiosa actualitat política.

Coloma tiene abierto el plazo de
inscripción en una nueva actividad:
sevillanas para adultos. Las clases
se impartirán en el polideportivo
Nou (Mn. Jacint Verdaguer, 22-24).
Horario: se han previsto dos grupos.
los martes o jueves de 20.00 a
21.30.
Teléfono: 600 78 28 84.

Preu: 4 euros.
 D’altra banda, l’Àrea ha programat per al dia 21 (21.00) un nova
tertúlia literària, a càrrec de la poetessa Carme Catà. La cantant Núria
Feliu presentarà el seu llibre disc
Núria Feliu recita les sardanes més
populars.
Lloc: carrer Nou, 4.

Àrea Cultural Oriol
L’Àrea Cultural Oriol farà una roda

de poetes en què qualsevol persona
podrà dur la seva poesia.
Reserves: el dia límit és avui, dia18,
al carrer Nou, 4.

desplaçats pels efectes de la guerra
i el terrorisme d'estat a Colòmbia, i
seguidament es passarà el vídeo Su
voz despierta nuestras voces, realitzat per Entrepobles, que recull les
impressions de diversa gent catalana (incloent-hi unes quantes persones de l'Ateneu) després de veure
aquell primer documental. A les
22.00, hi haurà un sopar popular
amb menjar senegalès. L'endemà,
dissabte 19 de gener (22.00), tindrà
lloc un concert de música clàssica, a
càrrec del grup Boheme Quartet.
Abans, sopar i entrepans. Finalment, el dimecres 30 de gener
(20.00) es farà l’assemblea de la
cooperativa de consum El Cabàs.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

Musicaula

Activitats de l’Ateneu
Avui, 18 de gener ( 20.00), es projectarà, en primer lloc, el documental del director Javier Corcuera titulat La voz de las piedras, que tracta
de la història d'una comunitat de

Talleres en
Can Mariner

Mujeres Yoga
Kundalini

La Asociación de Vecinos y el
Grupo de Mujeres de Can Mariner organizan talleres de gimnasia, cocina, guitarra, baile de salón, pintura al óleo, costura,
masajes de reflexología y diversas manualidades artesanales.
Estas entidades también disponen de un servicio gratuito de
asesoría jurídica y psicológica.
Las personas interesadas pueden
solicitar más información, en el
Centre Cívic Can Mariner, en la
calle de Milá i Fontanals, 14-16.

El Grupo de Mujeres Yoga Kundalini inicia diversos talleres (los lunes y miércoles a las 16.30, los
martes y jueves a las 20.00 y los
viernes a las 21.00). Además se
ofrecen sesiones de reflexología
(lunes, 19.00), danza del vientre
(miércoles, 19.00) y tai-chi con
abanico (martes, 21.00). Por último, los sábados (17.00), de manera alterna, hay un taller de crecimiento
y amistad. Más
información, en la calle de Dalmau,
25, y el teléfono 671 03 43 10.

Musicaula posa en marxa nous cursos d’iniciació musical; piano; cant;
guitarra elèctrica, acústica i flamenca; flauta de bec; flauta travessera;
acordió; saxofon; llenguatge musical; violí; violoncel, etc. Aquests cursos estan adreçats a nens a partir
de 3 anys i persones adultes.
Informació i inscripcions: de 17.30 a
21.30 , al carrer de Mossèn Camil
Rossell, 70.
Telèfon: 93 386 12 95.

Internet
La Biblioteca Can Peixauet imparteix
sessions formatives d'Internet, adreçades a persones adultes i gent gran
que vulguin iniciar-se en la utilització de la xarxa i el correu electrònic.
Lloc: avinguda de la Generalitat, 98100.
Telèfon: 93 466 52 70.

Danza del vientre
La Asociación de Vecinos de Les
Oliveres tiene abierto el plazo de
inscripción para un curso de danza
del vientre que tendrá lugar los
martes de 17.30 a 18.30.
Información: Pep Ventura, 1-3.
Teléfono: 93 392 56 47.
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