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FESTA DE ‘VEU ANIMAL’
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Santa Coloma
acoge la Asamblea
del Fons Català
de Cooperació

inician las
3 Se
obras de dos

rampas mecánicas en
el barrio del Raval

El diumenge 15 de juny (de 10.00 a 20.00), al parc
d’Europa, la protectora Veu Animal organitza una
festa per fomentar la tinença responsable dels animals de companyia i les adopcions. Hi haurà una
desfilada de mascotes
que estan en acolliment
per part de les protectores que hi participen i
que volen trobar-los una
nova llar. També es faran
xerrades informatives i
entreteniments perquè
tota la família pugui gaudir d’una festa solidària.

La Junta de Govern Local da luz verde a una nueva actuación urbanística

Se inicia el proyecto de la nueva comisaría
de la Policía Local, un campo de fútbol y un
aparcamiento en el barrio de Les Oliveres
Con la aprobación del proyecto inicial por parte
de la Junta de Govern Local del Ayuntamiento, se
ha puesto en marcha esta importante actuación
en el barrio de Les Oliveres. Sobre una superficie
total de 11.400 metros cuadrados, ubicados en la
carretera de la Font de l'Alzina, y con un presupuesto que supera los 10,6 millones de euros, la
intervención encaja tres usos autónomos —comisaría, campo de fútbol y aparcamiento— en un
único proyecto, cuya redacción definitiva se ha
encargado a la empresa municipal Gramepark.
Nuevo campo de fútbol
El proyecto prevé la construcción de un nuevo
campo de fútbol —de 90 x 45 metros—, con superficie de hierba artificial y una grada con capacidad para 320 espectadores. Junto al terreno de
juego se construirá un edificio de servicios de 913
metros cuadrados en el que se ubicarán seis vestuarios de equipo, dos vestuarios para técnicos y
árbitros y el conjunto de instalaciones técnicas y
logísticas que requiere un equipamiento de estas
características.
Aparcamiento público
Bajo el campo de fútbol se creará un aparcamiento subterráneo de 6.786 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. El nivel inferior será de uso
exclusivo para la Policía Local y tendrá capacidad
para 31 coches y 17 motos. Las dos plantas restantes dispondrán de 83 y 85 plazas de aparcamiento respectivamente. La entrada de vehículos
se realizará por la fachada principal de la carretera de la Font de l'Alzina.
Nueva comisaría de la Policía Local
El núcleo edificado principal de esta intervención
en el barrio de Les Oliveres corresponde a la nueva
comisaría de la Policía Local. Se trata de un inmueble con una superficie total de 4.219 metros cua-

Imagen virtual de una de las opciones de actuación que se llevarán a cabo en el barrio de Les Oliveres.

Mejora importante del
entorno y de la movilidad
La construcción de estos tres nuevos equipamientos municipales supondrá la reurbanización de la zona y la mejora sustancial de la circulación de peatones. El desnivel de la parcela
que acoge la intervención permite generar, en
la cubierta del edificio de vestuarios del campo
de fútbol, una nueva plaza pública. Se crea, asimismo, un nuevo recorrido de conexión del pasaje de Tarragona con la carretera de la Font de
l'Alzina mediante la instalación de dos tramos
de ascensor exterior de uso público y una nueva escalera mecánica para salvar el desnivel
desde la cota inferior a la superior.

Dos tramos de ascensor
en el exterior y una escalera
mecánica facilitarán
la circulación de peatones
en la zona
drados distribuidos en planta baja más dos plantas.
Con fachada principal a la carretera de la Font de
l'Alzina, la nueva comisaría tendrá dos accesos diferenciados, uno para público general y otro restringido a los agentes y al personal del centro. Esta
instalación se resolverá con una distribución de espacios y de usos que responde a los más altos estándares funcionales y de calidad que en este momento se aplican a equipamientos de este tipo.

ACTUALITAT
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L'Heura celebra
la festa de
final de curs
El 16 de juny (19.00), al Mas Fonollar (c/ Sant Jeroni, 1-3), el Centre
de Normalització Lingüística L'Heura organitza la festa de final de curs
adreçada als seus alumnes i als
aprenents i voluntaris lingüístics. La
festa comptarà amb diverses activitats, com ara una samfaina de paraules, música i ball.
Per participar en la samfaina de paraules, només cal pensar alguna
paraula en català que agradi especialment. Durant la festa es podrà
apuntar aquesta paraula en un mural i explicar el motiu pel qual s'ha
triat (perquè sona bé, per la seva
forma, pel seu significat, etc.).

Cursos de verano
en la Escuela Oficial
de Idiomas
La Escuela Oficial de Idiomas ofrecerá cursos intensivos de verano en el
mes de julio de inglés, francés, alemán, español y árabe. Las plazas son
limitadas y para personas mayores
de 14 años. Para la asignación de
aula se harán pruebas de nivel, por
lo que las matrículas se harán en junio. Más información, al 93 468 53
66 y a www.eoisantacoloma.org.

VI Mostra
Gastronòmica del
Centre Rellotge XXI
El 20 de juny, el CRIJ Rellotge XXI
durà a terme una mostra gastronòmica. Tothom que hi vulgui participar haurà de portar un plat típic del
seu país o regió. A les 17.00 es farà
el lliurament de cada plat i a les
19.30 serà la degustació. Una hora
abans (18.30) hi haurà una exhibició de percussió a càrrec del grup
de joves de l’esmentat Centre. Més
informació, al carrer del Rellotge,
21, i al telèfon 93 392 10 46.

Santa Coloma, seu
de la 26a Assemblea
del Fons Català
de Cooperació

A petició de l’Associació de Veïns de Riera Alta i d’alguns usuaris s’han instal•lat, amb els
Plans d’Ocupació, dues baranes de protecció al parc de la Pau.

Els Plans d’Ocupació han fet més
de trenta actuacions de millora
i rehabilitació de l’espai públic

A

questa setmana finalitza el període d’actuacions dels Plans d’Ocupació 2007-2008, impulsats per l’Ajuntament i gestionats per l'empresa
municipal Grameimpuls. Durant els
darrers sis mesos, un equip de 26 persones ha fet diferents treballs per a la
rehabilitació i millora de l’espai públic
en diversos barris de la ciutat.
Per una banda, els treballadors han
fet actuacions de rehabilitació dels
parcs i jardins de la ciutat, entre les
quals destaquen les intervencions
als jardins de Josep Moragues i del
Che Guevara. Per altra banda, han
fet reparacions puntuals en voreres
de carrers com el de Florència i l’avinguda de la Generalitat, la
instal•lació de pilones en carrers
com el de Mn. Camil Rossell o Mare
de Déu de la Mercè i la reparació i

renovació del paviment d’espais
oberts com la plaça del Rellotge i la
plaça de la Vila.
A aquestes actuacions també s’hi
afegeix l’eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública, com
la construcció d’un pas de vianants
adaptat al carrer de Santiago Rusiñol
i la instal•lació de la rampa de minusvàlids d’accés a l’Església Major,
també petites actuacions com la neteja i el condicionament de parterres
enjardinats i murs situats entre blocs
al barri de les Oliveres i Can Calvet,
entre altres, i la instal•lació de baranes de protecció de vianants al parc
de la Pau (vegeu foto).
El proper període d’actuacions dels
Plans d’Ocupació de l’Ajuntament
s’iniciarà l’octubre, i en aquest cas
tindrà una durada de nou mesos.

El Centre Comarcal fa
una crida urgent per a
l’adopció d’animals
El Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia (CCAAC) fa una
crida d’urgència a l'adopció dels animals que té acollits. El període que ara
s’enceta, amb les vacances d’estiu,
provoca un augment de les conductes incíviques d’abandonament dels
animals i, alhora, una disminució de
les adopcions. Podeu adreçar-vos al
CCAAC, al camí dels Xiprers, s/n, a l’àrea del cementiri de Pomar i del parc
de la Mediterrània. L’horari d’obertura del Centre és de dimarts a diumenge de 10.00 a 14.00 i els dimecres a la
tarda de 16.00 a 18.00. Els caps de
setmana al matí i els dimecres a la tarda estan especialment orientats a l’adopció.
Més
informació,
a
www.ccbcnes.org/atencioanimals.

Sala d’estudis nocturna
al Centre de Recursos
Juvenils Mas Fonollar

L''Heura busca
voluntaris
Parles habitualment català? Vols ajudar els
alumnes dels cursos de català de L'Heura
que, un cop acabat el curs, volen aprofitar
els mesos de juny i juliol per perdre la vergonya a l'hora de parlar en català al carrer? Truca'ns al 93 385 14 61 o registra't
com a voluntari/voluntària a través de la
pàgina www.vxl.cat i et posarem en contacte amb una persona aprenenta, perquè
us trobeu una hora i mitja a la setmana durant set setmanes seguides. Participa-hi!

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) celebrarà la
26a Assemblea General a Santa Coloma. Serà el dijous 19 de juny
(18.00) a la sala d’actes del Museu.
En l’ordre del dia destaca la presentació de la memòria d’activitats
2007, la memòria de la Confederació
Estatal de Fons de Cooperació i la
presentació per a l’aprovació del document de línies estratègiques i el
programa d’actuació 2008-2012. A
l’acte d’obertura està prevista la
participació de l’alcalde de Santa
Coloma, Bartomeu Muñoz; la secretària d’Estat de Cooperació, Leire Pajín; el director general de Cooperació
de la Generalitat, David Minoves, i el
president del FCCD, Teo Romero.

NUEVOS CAMPOS DE FÚTBOL. El alcalde, Bartomeu Muñoz, presidió el día 7 la inauguración de los dos campos de fútbol de Can Zam, equipamientos que combinan modernidad y funcionalidad. Coincidiendo con este acto, se iniciaron los torneos de fútbol base del CD Singuerlín y del CD Arrabal-CF Calaf de Gramenet, que
continúan este fin de semana. La foto recoge un momento de la jornada inaugural.

Des del 19 de maig fins al 3 de juliol,
de dilluns a dijous de 21.00 a 1.00, el
Centre de Recursos Mas Fonollar
ofereix un espai perquè els joves puguin preparar els seus exàmens i treballs d’escola, mòduls de formació
professional i universitat. Amb el lema “No et quedis en blanc, estudia”,
el Mas Fonollar obre una sala amb
servei de connexió a Internet, una eina indispensable en l’actualitat per a
la formació i la recerca. A més, amplia el temps d’obertura una hora
respecte a l’any passat.

BREUS

ACTUALITAT
Comienzan las obras de dos
rampas mecánicas en El Raval

L

a próxima semana el Ayuntamiento inicia las obras de instalación de dos rampas mecánicas en
la calle dels Pins, entre las calles de
Roger de Llúria i Canigó, al lado del
parc dels Pins, en el barrio del Raval. Las unidades mecánicas salvarán una pendiente cercana al 20%
y su instalación comportará la urbanización de un espacio de 245
metros cuadrados que incluirá la
renovación de pavimentos, mobiliario urbano, alumbrado y telefonía, sistema de riego y ajardinamiento, entre otras mejoras.
Esta actuación forma parte de la
reciente ampliación del Plan Muni-

cipal para la Mejora de la Movilidad y la Accesibilidad para Peatones y supone una prolongación de
las unidades mecánicas ya instaladas en la citada calle dels Pins.
En conjunto, desde el inicio de este
Plan, en el año 2006, el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento 14 tramos de escaleras y
rampas mecánicas en diferentes
puntos de la ciudad. Esta iniciativa
ha supuesto una mejora en los
desplazamientos y en el acceso de
los colomenses a los servicios y
equipamientos de la ciudad, sobre
todo de aquellos barrios con calles
con mayores pendientes.

Xerrades sobre
el nou Hospital

El butlletí municipal
compleix 29 anys

La Fundació Hospital de l'Esperit
Sant (FHES) ha organitzat un seguit
de xerrades per celebrar el primer
aniversari del nou Hospital. Tindran
lloc a les set de la tarda els dies 18 i
25 de juny a la Biblioteca Can Peixauet i al Centre Cívic del Singuerlín,
respectivament. Es parlarà de l’activitat, el guany i els projectes de futur
del nou centre hospitalari.

El 15 de juny, L’Ajuntament Informa
farà 29 anys. El primer número del
butlletí municipal de Santa Coloma
va sortir aquesta mateixa data el
1979, un cop restablerta la democràcia als ajuntaments. El popular Full informatiu ha esdevingut un mitjà de
comunicació eficaç, que ha donat
compte de l’actualitat municipal i ciutadana de manera ininterrompuda.

Concerts a l’Auditori
A prop ja del final de curs, l’Escola Municipal de Música (c. Rafael Casanova, 5)
ha programat diversos concerts. Avui, 13 de juny (19.00), hi haurà el Concert
de Guitarres; el dimarts 17 de juny (19.00) serà el torn del Concert de l’Aula de
Música de Cambra; l’endemà, 18 de juny (20.00), tindrà lloc el Concert d’Orquestres, i el dijous 19 de juny (19.00), el Concert de Grups de Cant Coral.

Aproximació a la cultura de la dona gitana
La Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius fa una conferència debat per afavorir la comprensió, la reflexió i el coneixement de la cultura gitana des del punt de vista de les dones. L’exposició del tema anirà a càrrec de
l’Associació Intercultural Nakeramos i tindrà lloc el dia 17 (19.00) a la Biblioteca Can Peixauet (avinguda de la Generalitat, 98-100).

Talleres en la Asociación La Paloma
La Asociación de Mujeres La Paloma organiza varios talleres (danza del vientre, bailes de salón, guitarra y trabajos artesanales de diferentes materias). Las
inscripciones están abiertas. Más información, en el teléfono 690 07 33 98.

Tallers d’estiu a Musicaula
Musicaula fa durant el juliol aquests tallers: iniciació a la música, piano, guitarra
(flamenca, clàssica, acústica i elèctrica), flauta travessera, orgue, saxofon, acordió, cant, violí, etc. S’hi treballaran dues hores setmanals d'instrument per a
adults i nens de més de 6 anys i dues hores setmanals d'iniciació al llenguatge
musical, rítmica i expressió corporal per a infants de 3 a 6 anys. També està oberta la matriculació per als mateixos instruments i per a llenguatge musical del curs
2008-2009. Inscripcions: de 17.30 a 21.30 al carrer de Mn. Camil Rossell, 70.

Sesión sobre asertividad
La segunda parte de la sesión informativa sobre la asertividad, que organiza
la Asociación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y
ofrece la psicóloga Lídia Moreno, en el Centre Cívic Riu (calle de Lluís Companys, 9), será el 18 de junio (19.00).

Històries de lletres amb l'Estenedor
Avui, dia 13 (18.30), a la Biblioteca Singuerlín, la companyia l’Estenedor farà
un seguit de petites històries—amb text i elements visuals— protagonitzades
per les lletres, que, en alguns casos, es converteixen en personatges.

Aniversario de la Agrupación del Distrito VI

LA FOTO

La Agrupación de Vecinos del Distrito VI (Fondo) celebra su décimo tercer aniversario el día 14 (19.30) en el centro cívico (Wagner, 19) con un refrigerio.
Además, la entidad ha convocado una reunión ordinaria de socios para el día
19 (19.30) en el mismo centro para, entre otros asuntos, renovar la junta.

Tallers de l’Aula de Teatre
L’Aula de Teatre de Santa Coloma (SCAT) presenta els seus tallers de final de curs
a partir d’avui divendres (19.00) a l’Auditori. Avui, els alumnes de primer curs
presenten Klaus i Mortimer. El dia 16 (20.00), els alumnes de segon representaran Houston, tenim un problema, i la propera setmana, del 20 al 22 de juny, els de
tercer curs posaran en escena, a la Colometa, Terror i misèria del tercer Reich .

Mor José María Villegas
Dimarts passat va morir als 92 anys, a la seva Granada natal, José María Villegas.
La Guerra Civil el va agafar a Barcelona, però va fugir a França després de la derrota republicana. Allà s’uní a la Resistència i fou pres per les seves accions polítiques. José Maria va acompanyar els joves colomencs a la Trobada de Buchenwald del passat mes d’abril per donar testimoni de la seva vivència al camp nazi,
on va ser empresonat pels seus ideals antifeixistes. Descansi en pau.

HOMENAJE A LA GENTE MAYOR DEL BARRIO DEL FONDO. Seis vecinos del barrio del Fondo: Nicanor López Vera (93 años), Rosario González Pérez (92),
Carmen Aguilar Villen (91), Miquel Casas Castro (91), Josefa López Romero
(90) y M. Nieves Palma Banda (90), fueron el pasado sábado 7 de junio los protagonistas del XVI Homenatge a la Gent Gran, organizado por la Agrupación de
Vecinos de este barrio. El alcalde, Bartomeu Muñoz, que presidió el acto, destacó en su intervención que “nuestros mayores son nuestro referente y han de
ser nuestro ejemplo. No podemos desperdiciar su historia y sus consejos”.

Anunci
Per acord del Ple municipal de data 26 de maig de 2008, s'ha aprovat inicialment el Pla regulador de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar.
Durant 30 dies, des de la publicació d'aquest anunci, es poden presentar les al•legacions al
document proposat, d'acord amb el que disposa l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Pla regulador de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar s'entendrà
definitivament aprovat si no es formula cap al•legació ni reclamació durant el període d'informació pública.
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Colonias de verano
El Esplai Bon Compàs organiza unas
colonias de verano del 29 de junio
al 6 de julio para niños de 5 a 14
años. Habrá talleres de manualidades, piscina y excursiones.
Información: Mn. Camil Rossell, 14.
Teléfono: 93 391 84 11.

Excursión a Blanes
La Coordinadora de Jubilats i Pensionsites organiza una excursión a
Blanes el 6 de julio.
Inscripciones: Centre Cívic del Riu,
calle de Lluís Companys, 9, los lunes
de 16.00 a 19.00 y los jueves de
16.00 a 17.30.
Precio: 26 euros.

Asesoría en El Raval
La Asociación de Vecinos del Raval
ofrece asesoramiento general gratuito, orientación e información sobre diversos temas relacionados
con el trabajo, la Seguridad Social
y las rentas.
Horario: los jueves de 18.00 a 20.00.
Para concertar visitas hay que llamar al tel. 93 466 38 51 los martes y
93 462 40 68 de lunes a viernes.
Lugar: calle de Monturiol, 20.

Misa rociera
La Asociación Cultural Andaluza
Coro Rociero Pastora y Reina cantará en la celebración de la misa rociera el 14 de junio (20.00) en la parroquia de Santa Rosa.
Lugar: avenida dels Banús, 120.

Cursos de català
El proper 18 de juny comencen les
matrícules dels cursos de català intensius d'estiu. L'horari de matriculació és del 18 al 30 de juny de 9.00

Farmàcies
Divendres13
•D
Mn. Jaume Gordi, 8 / Irlanda, 104
Dissabte14
•D
Perú, 28 / Passatge d’en Caralt, 22
Diumenge15
•D
Sant Carles, 42 / Av. dels Banús, 34
Dilluns16
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència, 45
Dimarts17
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dimecres18
•D
Valentí Escalas, 7 / Còrdova, 47
Dijous19
•D
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
•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 popular del districte III

L

a festa del districte III (el Singuerlín, les Oliveres i Can Franquesa) se celebra al llarg d’aquest cap
de setmana. Per a avui, divendres,
cal destacar la cercavila, l’exposició
de treballs manuals i la recepció
d’entitats. Per al dissabte, cal remarcar l’exhibició d’aeromodelisme sense motor, la migada popular, el teatre amb Jubilats Marxosos,
la vetllada flamenca i els balls. Diumenge, finalment, hi haurà animació infantil, un espectacle amb diverses actuacions de grups
colomencs i l’Art Brasil amb el rom
cremat de tancament.
La festa es completa amb un programa molt ampli d’activitats esportives (futbol, escacs, petanca,
etc.). Més informació, als centres cí-

a 14.00 i els dies 19 i 25 de 17.00 a
19.30 hores.
Informació: carrer de Rafael Casanova, 85 (tel. 93 385 14 61).

Taller de ball
El 15 de juny (18.00) hi haurà un
nou taller de danses tradicionals a
càrrec de Folkserola i Triballcoloma.
Lloc: CTPC Joan Pairó (pl. d’en Joan
Manent, s/n).

Sardanes
Els Amics de la Sardana del CEP organitzen dues audicions de sardanes el dia 15 (12.00, plaça de la Vila), amb la cobla Nova del Vallès, i
el 22 de juny (18.30, jardí de Can
Sisteré), amb la cobla Jovenívola
de Sabadell. Hi haurà coca i vi dolç
per al participants.

C

Raíces del Sur celebrará la última
velada flamenca de la temporada el
día 14 (22.00) con la presencia del
cuadro de baile Sensaciones, que
está dirigido por Eva Sendarrubia.
Al cante estarán Antonia Vivas, Mari Caballero, Susi, Antidio y el coro
de la entidad, y a la guitarra, Justo
Fernández.
Lugar: calle de Menorca, s/n.

L’Hora del Conte

vics del Singuerlín (av. de Catalunya, 41) i Can Franquesa (c. Menorca, s/n) i al Casal de les Oliveres
(Pep Ventura, 1).

Exposició al Fondo
Del 18 al 20 de juny es podrà veure
una mostra de diferents tècniques
de treballs manuals realitzades al
llarg del curs. Hi participen: Grup de
Dones del Fondo, Dones d’Esmalts i
Grup de Patchwork.
Lloc: Centre Cívic del Fondo, carrer
de Wagner, 19.

Mostra de la gent gran
El 17 de juny (18.00), tindrà lloc la
inauguració de l’exposició de treballs manuals de la gent gran, que
es podrà visitar fins al dia 19. En
aquest acte es farà un recital de poesia i una petita representació teatral a càrrec dels grups d’escriptura
creativa i teatre de la gent gran.
Lloc: Centre Cívic de Can Mariner,
carrer de Milà i Fontanals, 14-16.

Más preliminares de las 24 Horas
ontinúan las preliminares de
las 24 Horas de Fútbol Sala en el
polideportivo Nou, que organiza el
FS Unión Las Palmas Prosavi con el
patrocinio de Construcciones Ortega. Los vencedores pasarán a dieciseisavo de final.
Día 14: Gimnasio Olímpic-Sóc Futbolero (16.00); Fanegas-Limpiezas
Peiró (17.00); Mercat del SinguerlínRte. Pizzeria El Peco (18.00); Bar Un
Alto en el Camino-Bar Linares
(19.00); FS Unión Prosavi-Wintertur

Velada flamenca

Banitus (20.00); Ulbra-Raval FS
(21.00); Los Cervelas-Drin Tin
(22.00); FS Los Amigos-PM La Paloma (23.00).
Día 15: Proevolution-Rayo Vayarabo (10.00); Bezolla-Los Sin Nombre
(11.00); Sao Paolo Pincoper-Baró de
Viver (12.00); Aston Birras-PB Johan
(13.00); The Quality-FS Los Colchoneros (16.00); Anchoa de Oro-At. Piferrer (17.00); El Retorno-Adrianense (18.00); CNS Futsal-Sao Paolo
(19.00).

El 18 de juny (18.00), a la Biblioteca
Can Peixauet (av. de la Generalitat,
98-100), dins l'espai L'Hora del
Conte, Mon Mas oferirà l'espectacle
Marraaamiiiiaaaooouuu!!! El dia 19
(18.00) tindrà lloc a la Biblioteca
Central (jardí de Can Sisteré, s/n)
una
edició
especial
de
L’Hora del Conte amb Els contes del
mercat, històries de la tradició narrativa africana, a càrrec de Tartrana
Titelles.

Riera Alta
La Asociación de Vecinos de Riera
Alta celebra las elecciones para renovar su junta el día 19 (20.00).
Lugar: passatge de la Pedrera, 8-10.

Horari especial
de l'OIAC per als
mesos d'estiu
L’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament
(OIAC) tindrà aquest horari d’atenció al públic durant els mesos
d’estiu:
 El dia 23 de juny: de 8.30 a
14.30.
Del 30 de juny al 31 de juliol: de
dilluns a divendres de 8.30 a
14.30.
Mes d’agost: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30.
De l’1 al 12 de setembre: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30.
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