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CAMP DE TREBALL A BÒSNIA
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La superficie de
placas de captación
de energía solar es ya de
1.000 metros cuadrados

intensifican
3 Se
las medidas de

prevención sobre
consumo de agua

Del 5 al 19 de juliol, un grup de joves colomencs podrà participar en un camp de treball a Bòsnia i Hercegovina. És un projecte que pretén la formació en
cooperació internacional a partir de l'estada de nois
i noies en aquesta regió. L’organització es a càrrec
de Trenkalòs i hi
compte amb suport
del Departament de
Cooperació de l'Ajuntament. Els joves interessats han d’anar
avui divendres, dia
22, al CRJ Mas Fonollar a les 20.00.

Atletes de reconegut prestigi ja han confirmat la seva presència a Santa Coloma

Diumenge es disputa la 38a edició del Cros
Internacional Antoni Amorós a Can Zam
El diumenge 24 de febrer, al parc de Can Zam, tindrà lloc el XXXVIII Cros Internacional Antoni Amorós, un dels esdeveniments més importants del
calendari esportiu comarcal. La Unió Colomenca
d'Atletisme, l’entitat organitzadora, ha programat
les curses (prebenjamí, aleví, infantil, júnior, etc.)
des de les 10.00 del matí. Hi haurà quatre circuits,
que s’adapten a les edats dels esportistes.
Com sempre, el punt àlgid es viurà amb el tret de
sortida de les proves sèniors, al voltant de la una
de la tarda. La participació d'atletes d'èlit serà
destacada. En el moment de tancar aquestes pàgines, s'estan realitzant les últimes gestions per
portar esportistes del rànquing nacional i internacional. Pel que fa als homes, ja estan confirmats,
entre altres, els següents: Driss Lakhouja (AE
Blanc i Blau), campió de cinc edicions del Cros
Amorós; Benito Ojeda (Diadora Domingo Catalán), campió de Catalunya de Marató el 2007; El
Mustapha Younes (AE Blanc i Blau), guanyador
de la Marató de Girona de l’any passat; Faris Mohamed (França); Iván Limia (CE Montornès),
campió de Catalunya de Clubs en Ruta; Juan Ramón Muñoz (Diadora Domingo Catalán), campió

mingo Catalán); Enrique
Luque (AE Blanc i Blau);
Carlos Díez (UCA); Mohammed Azdou (UCA), i
Hasan Jaouadi (UCA).
Entre les dones destaquen
Meritxell Calduch (FC Barcelona), campiona de Catalunya 10 km; Kenza
Wahbi (Califòrnia Sports,
França); Hasna Bahom
(Califòrnia Sports); Eva Jiménez (Califòrnia Sports),
i Esther Solera (Califòrnia
Esports).
El Cros Amorós es va presentar oficialment ahir,
dia 21, amb una recepció
a la sala de plens de l'AEls escolars tindran un protagonisme especial el proper diumenge al parc de Can Zam.
juntament, que va comptar amb la presència
d’Antonio Carmona, president de l’IME, i Josep
de quatre edicions del Cros Amorós; José Manuel
Monràs, president de l'Àrea d'Esports de la DipuGranadero (Diadora Domingo Catalán); Samyr Ait
tació de Barcelona, entre altres personalitats.
Bouchamane (UCA); Jordi Escoriza (Diadora Do-

Se rebajarán las aceras en 21 pasos de peatones antes del verano
En la calle de Beethoven las obras se concentrarán en el cruce de esta vía con
El Ayuntamiento llevará a cabo durante los próximos meses obras de rebaje
el pasaje del mismo nombre (4 puntos). El coste de estas adaptaciones de
de aceras en 21 puntos de la ciudad que son en la actualidad pasos de peatoacera asciende a 118.000 euros, que serán sufragados menes en otros tantos puntos de la avenida de la Generalitat y
diante el convenio ya firmado por el Ayuntamiento con la
en la calle de Beethoven. El objetivo es favorecer el paso, esNueva actuación
Fundación ONCE y el IMSERSO.
pecialmente, de las personas discapacitadas o con problemunicipal para
El Ayuntamiento, desde las concejalías de Serveis Socials y
mas de movilidad en unas zonas de la ciudad que son muy
eliminar barreras
de Vía Pública, tiene previsto continuar realizando la adaptransitadas por estar próximas a las estaciones del metro o
arquitectónicas
tación de otros pasos de peatones para paulatinamente ir
en un entorno comercial.
ajustando todos a la nueva normativa, que contempla paLos trabajos de adaptación de las aceras en la avenida de la
liar las dificultades de movilidad de algunos colectivos. Las aceras rebajadas
Generalitat están destinados a adaptar los pasos de peatones del tramo de
se crean siempre que se hace alguna obra de nueva urbanización.
esta avenida entre las calles de Sant Josep y de Milà i Fontanals (17 puntos).
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El dia 28 tindrà lloc
el lliurament dels
Guardons de l’Esport
Colomenc

La ciudad dispone ya de 1.000 m2 de superficie
de placas fotovoltaicas de captación solar

El 28 de febrer (19.30), al pavelló de
la Bastida (c. Prat de la Riba, s/n),
tindrà lloc l’acte de lliurament corresponent a la vuitena edició dels
Guardons de l’Esport Colomenc.
Les distincions que s'atorgaran seran per l’ascens de categoria durant la temporada 2006-2007, per
haver estat campió en una disciplina esportiva al llarg del 2007, per
la difusió de l'esport i la imatge de
la ciutat i com a homenatge a una
trajectòria esportiva. En total seran
104 guardons, la qual cosa resumeix el bon estat de salut de l'esport colomenc. Trobareu la relació
sencera dels premiats a la pàgina
web municipal: www.gramenet.cat.
Enguany cal destacar la gran varietat d'esports que s'han guardonat,
així com l'ascens i la progressió de
l'esport femení colomenc, l'esport de
base i les disciplines minoritàries.

anta Coloma continúa apostando por las energías renovables, como
la solar. Un ejemplo más de este compromiso es la puesta en marcha de
una nueva planta fotovoltaica en el
CEIP Ferran de Sagarra, el primer centro de educación primaria con una
instalación de estas características.
La nueva planta tiene una superficie
de 141 m2, una potencia total de 17,45
kwp instalados y ha supuesto una inversión de 125.000 euros, financiados por el Consell Comarcal del Barcelonès. Cuenta con 108 placas
fotovoltaicas y producirá 22.500 kW
hora por año, que se introducirán en
la red eléctrica convencional.
Con la nueva planta solar son ya cinco las instalaciones que forman la red
de energías renovables en Santa Coloma, además de las situadas en viviendas de nueva construcción. El IES
Ramon Berenguer IV (5 kwp de potencia) fue el primer edificio público
que acogió placas fotovoltaicas. Después le siguieron la Biblioteca Central (10 kwp), el Bosc Llarg (9 kwp) y
el Cementeri Municipal (100 kwp).
Ésta última ha convertido a nuestra
ciudad en pionera en la instalación de
placas solares en este tipos de equipamiento.
La implantación de placas de aprovechamiento de la energía solar para
producir tanto electricidad (placas fotovoltaicas) como agua caliente (placas térmicas) es una de las estrategias del Plan de Acción Ambiental
Agenda 21 Local, cuyo objetivo es
conseguir un modelo de consumo
energético sostenible.

Continua la Mostra
de Cinema Solidari
Al llarg d’aquest cap de setmana
continua la Mostra de Cinema Solidari. Les cintes que es projectaran
són aquestes: 14 km, de Gerardo Olivares (IES Can Peixauet, dia 22 a les
12.00); Pinzells damunt la guerra,
produïda per Trenkalòs (CRJ Mas Fonollar, dia 22 a les 20.00); Mostra de
curts i animacions del Fisàhara (CRJ
Mas Fonollar, dia 23 al matí), i Voces
del Sáhara, de Javier Pérez i Jesús Álvarez (CRJ Mas Fonollar, dia 23 a les
17.30).

S

Nous habitatges públics per a
persones amb mobilitat reduïda

E

l passat Ple de l’Ajuntament de
Santa Coloma va aprovar el Plec de
condicions per a l’adjudicació, en règim de compravenda en propietat,
de 14 habitatges de protecció oficial
adreçats a persones amb mobilitat
reduïda i que necessiten un habitatge adaptat. Les promocions estan
ubicades al carrer dels Pirineus, 3840 (nou habitatges), al carrer de Joan Ubach amb el carrer dels Espriu
(quatre habitatges) i a l’avinguda de
Santa Rosa, 1-13 (un habitatge).
Aquestes tres promocions formen
part del Programa d’actuació en
matèria d’habitatge amb protecció
pública de l’Ajuntament. Per abans

de l’any 2011, el consistori preveu la
construcció de 1.120 pisos de protecció oficial, el deu per cent dels
quals serà per a persones amb mobilitat reduïda, segons detalla el Pla
local de l’habitatge.
Les característiques de les promocions del carrer dels Pirineus, el carrer de Joan Ubach i l’avinguda de
Santa Rosa es podran consultar a
l’Oficina Local d’Habitatge, a l’avinguda de la Generalitat, 112-114.
Per a més informació o per accedir
al Plec de condicions, consulteu la
web de l’Ajuntament de Santa Coloma (www.gramenet.cat ), apartat
Serveis, Habitatge Públic.

El alcalde comprobó la calidad de la instalación en el tejado del CEIP Sagarra en una visita reciente.

Energía para 320 viviendas
En Santa Coloma ya existen 1.000
m2 de superficie de captación solar,
con lo cual se consigue un ahorro
de 800.000 kW hora cada año, el
equivalente a la energía eléctrica
consumida por 320 viviendas. Además, suponen un ahorro de emisiones atmosféricas de 120 toneladas
de dióxido de carbono (CO2).

Este ahorro irá en aumento con nuevas plantas solares fotovoltaicas que
el Ayuntamiento instalará en otros
edificios públicos de la ciudad. Los
próximos proyectos son la segunda
fase de placas en el Cementeri Municipal, con una potencia de 260 kwp,
el CEIP Tanit (15 kwp), en el Centre
Cívic Els Pins (15 kwp) y en el CEIP
Torre Balldovina (15 kwp).

SABER
Recollida de productes higiènics
per als refugiats sahrauís
La secció de Santa Coloma de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) ha posat en marxa una campanya de recollida popular de productes higiènics, com sabó, xampú i gel, destinats a la població sahrauí dels
campaments de refugiats de Tindouf (sud d'Algèria). La recollida es farà, fins
al 15 de març i de dilluns a divendres, en aquests punts de la ciutat:
Casa de la Solidaritat: c. Irlanda, 39, baixos, de 19.00 a 21.00.
Centres cívics de Can Mariner, el Singuerlín i el Riu Sud, de16.00 a 20.00.
Parròquies de Santa Coloma.
Escoles de primària i centres de secundària que col•laboren en la recollida es farà del 25 de febrer fins el dia 8 de març
L'objectiu d'aquesta campanya també es donar a conèixer la situació dels
sahrauís després de 30 anys als campaments de refugiats al sud d'Algèria.
També es poden fer aportacions al compte: 2041 0092 06 0040007200.
Més informació, a l'associació ACAPS (tel. 696 27 70 39) o al Departament
de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament (tel. 93 462 40 00, ext. 3002).

Anunci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 4 de febrer de 2008, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial dels barris del sector del Singuerlín al carrer de Santiago
Rusiñol núm. 50-52, d'aquesta ciutat.
La qual cosa s'exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l'article 83.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per tal que en un termini D'UN MES, comptat des del dia següent al de
l'última publicació obligatòria, hom pugui presentar les al•legacions que estimi adients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet d'Acció Territorial (plaça d’en J. Manent, núm. 1, planta
baixa, 08921, Santa Coloma de Gramenet) per a la seva consulta i informació, tal com preveu l'article 23 del Reglament de la Llei d'urbanisme.
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El Ayuntamiento consigue de la Generalitat
la urbanización de dos nuevas zonas en la ciudad
S

anta Coloma ha conseguido beneficiarse por partida doble del llamado Pla residencial d’àrees estratègiques (ARE) impulsado por la
Generalitat, a través de los departamentos de Política Territorial i Obres
Públiques y de Medi Ambient. La semana pasada se hizo público que
Santa Coloma será uno de los 86 municipios catalanes que se beneficiará
del mencionado proyecto.
Mediante este plan, que es un decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística, el gobierno catalán
impulsará la creación en toda Catalunya de más de noventa mil nuevas
viviendas, de las que un mínimo del
cincuenta por ciento serán públicas.
A propuesta de nuestro Ayuntamiento, el barrio de Safaretjos y la zona de
La Bastida serán los puntos de Santa
Coloma donde en los próximos años
se desarrolle con fondos del ARE una
importante transformación urbana y
de crecimiento urbanístico. Existe un
compromiso de la Generalitat de que
las actuaciones que se lleven a cabo

estarán plenamente integradas en el
territorio y que, formando parte del tejido urbano ya existente o previsto por
el Ayuntamiento, garantizarán la creación de nuevos servicios y equipamientos, lo que asegurará una elevada calidad urbanística.
El decreto ley de medidas urgentes
permite a la Generalitat desarrollar el

Dates de preinscripcions escolars
Ja es coneixen les dates oficials en
què es faran les preinscripcions escolars del curs 2008-2009.
 Del 25 de març al 4 d'abril: centres d'educació infantil i primària i
instituts d'educació secundària (de
3 a 16 anys).
Del 5 al 16 de maig: llars d'infants
municipals, educació infantil primer
cicle (de 4 mesos a 3 anys).
Del 13 al 23 de maig: ensenyament
postobligatori, batxillerats, cicles for-

El Ayuntamiento intensifica
las medidas de ahorro de agua

E l alcalde de Santa
Coloma, Bartomeu Muñoz, ha emitido un bando que incluye medidas
para el ahorro en el consumo de agua que afectan a los ciudadanos y a
los servicios municipales como publicamos en
la edición anterior de
este boletín. Dado el carácter de excepcionalidad que tiene la situación de sequía que
padecemos, el Ayuntamiento trabaja en garantizar la subsistencia
del patrimonio verde de la ciudad y
la limpieza de nuestras calles.
Entre las medidas de urgencia decretadas destacan el freno de las
plantaciones en las zonas de nueva
creación hasta pasado el verano, la
eliminación de jardineras, la no
plantación de flores de temporada y
la detección pérdidas en la de red de
agua. En cuanto parques y jardines,
donde haya principalmente riego
por aspersión se instala una boca
para utilizar agua freática (agua del

planeamiento de las ARE de forma
mucho más rápida que por el procedimiento ordinario, lo que facilitará la
rapidez para hacer realidad los proyectos y la puesta en el mercado de
una cantidad todavía no definida pero que se prevé importante de nuevas viviendas a precios asequibles.
En los próximos meses la Generalitat

matius de grau mitjà i cicles artístics
(a partir de 16 anys).
Del 26 de maig al 6 de juny: cicles
formatius de grau superior.
Amb aquest calendari, els centres
docents fan unes jornades de portes
obertes perquè les famílies coneguin
els seus projectes educatius. Més informació, als centres i a l'Oficina Municipal d'Escolarització (av. de l’Anselm de Riu, 125; tel: 93 462 40 58,
93 462 40 62 i 93 462 40 69).

y el Ayuntamiento tramitarán los cambios de planeamiento urbanístico necesarios para poder desarrollar los
nuevos proyectos y ambas instituciones crearán un consorcio para gestionar todas las operaciones que sean
precisas.
Nuestro Ayuntamiento ya tiene previsto que tanto en el barrio de Safaretjos como en la zona de La Bastida se
crearán viviendas de diferente tipología. Aunque el número todavía no está definido, sí hay una voluntad municipal de que no menos del 75 por
ciento de las viviendas que se creen
sean públicas y de precios asequibles
para facilitar su acceso a los sectores
menos favorecidos, como los jóvenes,
las personas disminuidas o los ancianos. Asimismo, los proyectos urbanísticos se harán contemplando la creación paralela a las viviendas de los
equipamientos docentes, sanitarios,
sociales o de zonas verdes necesarios
para hacer de estas nuevas zonas de
la ciudad unos espacios de gran calidad de vida para su población.

BREUS
Taller de confecció de sabons artesanals
El 23 de febrer, al jardí de Can Sisteré, es farà un taller d’elaboració de sabó
artesanal, de les 11.30 a les 13.30, adreçat als infants i a tots aquells que vulguin col•laborar en aquesta campanya solidària amb el poble sahrauí.

Presentación del libro ‘Enfermedad y vida’
La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED) ha organizado la
presentación en Santa Coloma del libro Enfermedad y vida, obra de la
doctora en metafísica Anji Carmelo, que asistirá al acto. Será en el Museu
Torre Balldovina el próximo jueves 28 de febrero (18.00). Esta actividad
forma parte del programa que se desarrollará este año en la ciudad con
motivo del Día de la Mujer Trabajadora.

Aniversario de la Casa de Extremadura
subsuelo, de pozo, no apta por el
consumo humano) suministrada
por una cuba de 16.000 litros. Los árboles de primer y segundo año de
plantación también se riegan con
agua freática.
El parque de Europa, los jardines y
rotondas de Can Peixauet y los jardines que hay en los alrededores del
Nou Camp Municipal se conectarán
este año a la red de aguas freáticas.
Por último, se encargará un proyecto para estudiar la recuperación de
las aguas pluviales del parque de
Europa.

La Casa Regional Extremeña de Santa Coloma celebra el 25 de febrero su 21
aniversario. A partir de las 10.00 habrá diversas actividades (migas, comida
de hermandad y baile, entre otras) en el local social de la entidad, en la calle
de Sant Ignasi, 34. Más información, en el teléfono 93 385 05 00.

Coloquio sobre el diálogo entre géneros
Dentro de los actos conmemorativos del 30 aniversario de la Colonia Egabrense, el día 29 (20.30) se organiza un acto de homenaje a las mujeres con
la mesa redonda “Diálogo entre géneros, ¿qué es la igualdad?”, a cargo de la
regidora de Dona Salut i Consum, Ángeles Peláez, en la calle de Sicília, 11.

Exposició sobre la FECAC
Ahir, dijous 21 de febrer, es va inaugurar al Centre d'Art Contemporani Can Sisteré l'exposició “25 años de FECAC” que s’emmarca en els actes commemoratius del Dia d'Andalusia. La mostra es podrà visitar a Can Sisteré en l'horari habitual de l'equipament: de dimarts a divendres de 17.00 a 21.00, dissabtes
d'11.00 a 13.30 i de 17.00 a 21.00 i diumenges d'11 .00 a 13.30.

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Aula de la Gent Gran

nents convidats seran Mayte Sánchez, psicòloga; Remedios Pascual,
advocada, i Núria Parlón, regidora
de Joventut, Cooperació i Solidaritat. Les places són limitades.
Preu: 20 euros
Reserves: fins al dia 25, al carrer
Nou, 4 (tel. 93 385 30 05).

“El guió de la nostra vida”. 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 27 de febrer (17.30). El ponent serà Xavier Canadell, psicòleg.
Lloc: Museu Torre Balldovina, plaça
de Pau Casals, s/n.

Taller de manualitats

Concert
Dins de la programació Concerts de
Joves Intèrprets, avui divendres, 22
de febrer (21.45), el Trio Hiagnis,
format per Helena Muñoz (violí),
Andrea Peirón (violoncel) i Jordi
Flaquer (piano), interpretarà obres
de Beethoven, Turina i Brahms.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres, carrer de Rafael Casanova, 5.

Activitats de l’Ateneu
El 23 de febrer (22.00), tindrà lloc la
presentació de Gramenet del Besòs
Televisió, nou projecte de televisió
per Internet a la ciutat, amb sopar
de suport al projecte inclòs. L'endemà, diumenge 24 de febrer (de
10.00 a 14.00), la cooperativa de
consum El Cabàs organitza una jornada de treball a l'hort de l'IES Ramon Berenguer.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera,
carrer de Santa Rosa, 18.

L’Hora del Conte
Dins de la secció L’Hora del Conte,
el dia 28 (18.00), a la Biblioteca
Central, Sílvia Barragán narrarà Històries de les mil i una nits: Simbad el
mariner.
Lloc: jardí de Can Sisteré, s/n.

Farmàcies
Divendres 22
•D
Av. de Santa Coloma, 95 / Av. de la Generalitat, 21
Dissabte 23
•D
Rbl. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Diumenge 24
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Dilluns 25
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dimarts 26
•D
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
Dimecres 27
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dijous 28
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
•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.

Festa escolar a la
Serralada de Marina
L a setena edició del programa d’educació ambiental Viu el Parc a la
Serralada de Marina arrenca amb la campanya adreçada als alumnes de
cinquè de les escoles dels municipis que pertanyen al parc. Enguany hi
participen 30 escoles amb un total de 912 alumnes de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Tiana. Els dies 26 i 27 de febrer se
celebrarà una festa als voltants del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, en
la qual participaran alumnes dels CEIP de la nostra ciutat Antoni Gaudí, Beethoven, Miguel de Unamuno, Wagner, Banús i Ausiàs Marc.

Microexposició
Fins al 14 de març, la Biblioteca Singuerlín organitza la microexposició
“Imatges de Maria”, a càrrec de
Manel Fernández. Es tracta d’una
mostra de part de la col•lecció particular de Manel Fernández d'imatges de la Mare de Déu. Es tracta
d’un conjunt de 120 objectes de diferents països i èpoques que tenen
en comú la imatge de Maria.
Lloc: avinguda de Francesc Macià,
132.

Voluntariat per la Llengua
El CNL L'Heura, a través del programa Voluntariat per la Llengua, posa

El dia 29 (18.00), hi haurà a la
Biblioteca Central el taller infantil
de manualitats “Fem un titella de
dit”, a càrrec de Chone Orellana.
Les places són limitades i cal
inscripció prèvia.
Telèfon: 93 466 15 51.

Viaje a Egipto
Del 25 de mayo al 1 de junio, el Casal de la Gent Gran Albert Francàs
organiza un viaje a Egipto, que incluye un crucero por el río Nilo, entre otros atractivos.
Precio: 750 euros.
Información: rambla de Sant Sebastià, 46.

Concert al Molinet
en contacte persones que volen
practicar el català amb persones que
volen dedicar unes hores del seu
temps a ajudar-les a practicar-lo. Els
voluntaris lingüístics han de dedicar
una hora setmanal durant 10 setmanes a trobar-se amb la persona o les
persones assignades.
Informació: al tel. 93 385 14 61, de 9
a 13.30, a vxl.heura@cpnl.cat i a
www.vxl.cat.

Sopar
“Amistat, camí de justícia i de pau”
és el tema d’un nou sopar col•loqui
de l’Àrea Cultural Oriol, que tindrà
lloc el 27 de febrer (21.00). Moderats per Josep Lluís Socias, els po-

Termini de cobrament d’impostos
El termini de pagament en període voluntari de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica, la Taxa per l'ocupació i l'aprofitament de la via pública i la
Taxa per la prestació dels serveis de mercat començarà el 3 de març i finalitzarà el 5 de maig. Rebreu al vostre domicili l'avís per poder fer el pagament
en el termini voluntari a qualsevol oficina de les entitats següents: Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa
Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Caixa Manlleu i Caixa Manresa. A
partir de l’11 d’abril, si no heu rebut l'avís, podeu fer el pagament a Caixa
Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat. El càrrec en compte corresponent
als rebuts domiciliats s'efectuarà l’1 d'abril. Si, finalitzat el termini voluntari,
no heu realitzat els vostres pagaments, podeu fer-los efectius amb el 5% de
recàrrec amb el mateix avís i a les mateixes entitats, o bé demanant un duplicat a Caixa Catalunya del 6 de maig al 5 de juny.

Avui, dia 22 (22.00), tindrà lloc un
concert del grup colomenc Kapiche
Clú, que servirà de presentació del
seu nou disc Arrecifes de corral.
Lloc: Centre de Creació Musical Molinet, avinguda de Mossèn Pons i
Rabadà, s/n.

Cursos de català
per a adults
Si voleu fer un curs de català de nivell bàsic o elemental encara us hi
podeu apuntar. El 29 de febrer és la
data límit de la matrícula. Per a més
informació, us heu d'adreçar al CNL
L'Heura, al carrer de Rafael Casanova, 85-89, 3a planta, o bé trucar
al telèfon 93 385 14 61. L'horari
d'atenció al públic és de dilluns a
divendres de 9.00 a 13.30 i de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30.
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