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CAMPEONA DE ESPAÑA EN
LANZAMIENTO DE MARTILLO

2

Companyia
3 La
de Ballet

Santa Coloma
celebra el Dia de la
Música amb diversos
concerts

estrenarà ‘En clau
de jazz’ a l’Auditori

En el Campeonato de España de Atletismo por Autonomías, que organiza el Consejo Superior de Deportes, la atleta colomense Jenifer Nevado Martín (UCA)
ha logrado una brillantísima actuación clasificándose en el primer
puesto en la especialidad de
lanzamiento de
martillo con un
total de 48,86
metros. Jenifer
representaba a
Catalunya.

Una aportación de cerca de 7,3 millones para los proyectos de la zona sur

Santa Coloma consigue una importante
colaboración de la Unión Europea
La reforma del mercado del Fondo y de todo su entorno, la construcción de una
biblioteca y de una guardería son, entre otros, los principales focos de actuación
Santa Coloma es una de las 43 poblaciones
españolas seleccionadas en el Programa de
Iniciativa Urbana 2007-2013 para impulsar
proyectos de desarrollo urbano sostenible,
cofinanciados por los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y de las administraciones locales.
La ciudad recibirá 7.298.263 euros para continuar
desarrollando iniciativas en barrios de la zona
sur, en los que ya se está trabajando mediante el
Proyecto de Intervención Integral de la Serra d'en
Mena —perteneciente a la Llei de barris—, que incluyen actuaciones encaminadas a la regenera-

ción económica y social de los barrios del Fondo,
Santa Rosa, Raval y Safarejos.
La colaboración del Programa de Iniciativa Urbana potenciará, de manera especial, los proyectos
relacionados con el Eix Bruc y la construcción del
nuevo mercado del Fondo. En estos ámbitos está
prevista la remodelación del entorno urbano del
mercado, la construcción de una gran biblioteca y
una guardería, así como potenciar los equipamientos públicos ya existentes e impulsar un plan
de integración de los nuevos comerciantes, entre
otras importantes actuaciones de ciudad.
El conjunto de las obras que integran el proyecto
colomense de la Serra d'en Mena pretende mejo-

rar la movilidad y accesibilidad de los vecinos; reforzar la calidad y sostenibilidad de los espacios
públicos; facilitar los recursos de aprendizaje a las
personas, y aumentar la capacidad de creación
de nuevas oportunidades de integración sociolaboral, entre otros objetivos.
La evaluación de los 43 proyectos presentados y
la elección de los seleccionados ha sido realizada
por una comisión mixta presidida por el Ministerio
de Economía y Hacienda, de la que han formado
parte el Ministerio de Administraciones Públicas,
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, el Ministerio de la Vivienda y la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament rep el Premi
a la Millor Iniciativa Local
d'Estalvi d'Energia
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va rebre ahir el Premi a la Millor
Iniciativa Local d'Estalvi d'Energia 2007, guardó atorgat per la Diputació de
Barcelona. Santa Coloma ha estat premiada en la categoria de municipis de
més de 50.000 habitants per al seu Pla integral d'energia neta, una aposta per
l'augment de les fonts de producció d'energies renovables i no contaminants i
la millora en l'eficiència energètica de les instal•lacions públiques de la ciutat.
Les principals accions que integren aquest pla, premiat per la Diputació, són
la instal•lació creixent de plaques fotovoltaiques en els principals espais públics i equipaments de la ciutat, amb rigorosos estudis tècnics previs. A més,
el Pla també ha inclòs diferents accions de sensibilització de la població de
Santa Coloma, amb la premissa que sense la participació i el compromís ciutadà és impossible conformar una ciutat i un medi ambient sostenibles.
Aquest guardó és una prova més del reconeixement de Santa Coloma com
a ciutat compromesa, preocupada i que té cura del medi ambient. En aquest

sentit, l'Ajuntament cada dia incrementa la superfície de les instal•lacions
solars productores d'energia, tant tèrmica com fotovoltaica, i totes les noves
construccions incorporen ja aquestes tecnologies.
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2
L’arribada de la flama
del Canigó, pròleg de
la nit de Sant Joan

El 25 de juny obren
les piscines de
Can Zam i Torribera

El 23 de juny, la Coordinadora d’Entitats del Centre de Cultura Popular i
Tradicional Joan Pairó organitza
l’arribada de la flama del Canigó a
la ciutat. La flama entrarà a Santa
Coloma (20.00) a través del pont de
Can Peixauet i l’avinguda de la Generalitat. Mitja hora després, de la
mà del Club Ciclista, arribarà a la
plaça de la Vila, on les colles de trabucaires, castellers, gegants i capgrossos, draconaires i grallers li donaran la benvinguda. Després de la
lectura del manifest, es repartirà coca i beguda als assistents.
A partir d’aquest moment, començaran les revetlles de Sant Joan. A
Santa Coloma, se’n faran unes
quantes. Aquestes són algunes:
 La Guinardera. Coincidint amb la
festa del barri, la revetlla estarà
amenitzada per l’orquestra Toma
Nota (23.00).
Casal de la Gent Gran Albert Francàs. Serà de 18.30 a 21.30. Hi haurà
música en directe, coca i cava al
preu de 3 euros. Més informació, a la
rambla de Sant Sebastià, 46.

Passat el pont de Sant Joan, les piscines municipals dels complexos esportius de Can Zam i Torribera donaran el tret de sortida a la
temporada d'estiu. El descans, la diversió i, per damunt de tot, un bany
refrescant ens ajudaran a tots a mitigar les altes temperatures dels propers mesos.
A Can Zam, l’inici de la temporada
serà el 25 de juny. La piscina obrirà
d’11.00 a 19.00 els dies feiners. Els
caps de setmana i festius ho farà una
hora abans, a les deu del matí.
Els preus de les entrades dels dies feiners seran de 4,10 € per als adults i
de 3 € per als menors de 14 anys, jubilats i discapacitats. Dissabtes, diumenges i festius hauran de pagar,
respectivament, 4,80 € i 3,70 €.
Hi ha tres tipus d’abonaments per a
tota la temporada: 144,50 € (familiar), 72,25 € (adult) i 45,70 € (menors de 14 anys, jubilats i discapacitats). Finalment, hi ha un abonament
de 10 entrades al preu de 37,20 €
(adult) i 30,25 € (menors de 14
anys, jubilats i discapacitats).
Al Complex Esportiu de Torribera, la
temporada també comença el 25 de
juny, i la piscina obrirà d’11.00 a
19.00 tots els dies.
Els preus de les entrades dels dies
feiners seran de 3,55 € per als
adults i de 2,70 € per als menors de
14 anys, jubilats i discapacitats.
Dissabtes, diumenges i festius hauran de pagar, respectivament, 4,05
€ i 3,25 €. L’abonament d’adults
és de 15 entrades de dilluns a dissabte i val 38,40 €. El mateix abonament per a menors de 14 anys,
jubilats i discapacitats, de dilluns a
dissabte, costa 29,60 €.

 XERRADA. La Fundació Hospital
de l'Esperit Sant farà el 25 de juny
(19.00), al Centre Cívic del Singuerlín, l’última xerrada del cicle sobre
les prestacions del nou Hospital.

NUEVO ASCENSOR EN LA CALLE DE BEETHOVEN. Invitado por los vecinos, el
alcalde, Bartomeu Muñoz, visitó el pasado día 17 la comunidad de propietarios del número 60 de la calle de Beethoven, en el barrio Llatí, para conocer el
nuevo ascensor que tiene la finca, fruto de las subvenciones que proceden de
la Ley de Barrios y de las campañas de ayudas municipales. La foto superior
recoge el instante de la inauguración del ascensor y en la de abajo se puede
ver a los vecinos, el alcalde y varios concejales en la terraza del edificio.

Un concert de Carles Benavent, un altre a l’aire lliure
i una ballada de sardanes, en el Dia de la Música

E

l Dia de la Música és una festa
europea i internacional, que actualment se celebra en un centenar de
països cada 21 de juny. Santa Coloma se suma als actes de celebració
des de fa anys, amb una oferta variada y oberta a tots els públics.
En l'edició d'enguany, destaca l'actuació de Carles Benavent a l'Auditori Can Roig i Torres (dissabte,

21.00, 15 euros). El músic català interpretarà temes propis acompanyat de la seva nova banda formada per Roger Blavia (bateria i
percussió), Ravid Goldschmidt
(hang) i Jordi Bonell (guitarra). La
fusió del jazz amb el flamenc que
tant de renom ha donat al baixista,
ja sigui en projectes en solitari o
acompanyat per altres músics de

Anunci
Bases que han de regir l'autorització temporal (juny, juliol i agost 2008) del quiosc núm. 1 de begudes del parc d’Europa. Termini de presentació de sol•licituds: del 20 al 26 de juny de 2008.
Les persones interessades a concórrer en aquesta selecció hauran de presentar la sol•licitud a l'Oficina
d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) mitjançant una instància i adjuntant la documentació següent:
a) Una declaració en la qual l'interessat afirmi, sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap
causa d'incapacitat ni incompatibilitat per contractar amb l'Administració pública de les previstes a
la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Certificats expedits pels òrgans competents de la Hisenda estatal i de la Seguretat Social d’estar al
corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
c) Còpia del DNI.
d) Proposta de contracte d'assegurança de responsabilitat civil per possibles danys a persones o
béns, ocasionats com a conseqüència de la prestació del servei, amb una cobertura de 300.000 €.
e) Carnet de manipulador d'aliments definitiu o en tràmit.
L'interessat que compleixi tots aquests requisits i faci una proposta econòmica superior (mínim
1.500 €) esdevindrà el titular d'aquesta autorització.

prestigi internacional, com Tino Di
Geraldo, Jorge Pardo, Josemi Carmona o Chick Corea, farà les delícies dels seguidors d'aquest estil
màgic i encisador.
Per a aquells que vulguin ballar a
l'aire lliure al ritme de compassos
més accelerats, hi ha la proposta del
Baremoto, al parc d’Europa, a partir
de les 22.00 de dissabte. Hi intervindran els grups Ibuprofeno Project i
Willy Fuego, que ja va actuar durant
les passades festes de Carnaval i va
deixar un excel•lent record entre els
assistents al seu concert.
Per arrodonir aquesta diada, el Patronat pro Aplec i Amics de la Sardana faran una audició especial de
sardanes, el diumenge 22 (18.30),
al pati de Can Roig i Torres a càrrec
de la Jovenívola de Sabadell. Per
compensar els assistents per la suspensió, a causa de la pluja, de l'Aplec de la Sardana, s’obsequiarà a
tothom amb coca i beguda.

Mostra Gastronòmica
del Centre Rellotge XXI
Avui, 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.
BAILE. La Asociación de Jubilados
de Singuerlín organiza un baile gratuito el sábado 21 de junio (17.00),
amenizado por el Duet Montseny en
el Centre Cívic (av. de Catalunya, 41).
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La Companyia de Ballet de Santa Coloma de
Gramenet estrena ‘En clau de jazz’ a l’Auditori

Sesión informativa
del Consell
General de Ciutat

La nova producció és un homenatge al mític compositor George Gershwin

El Consell General de Ciutat, órgano
máximo de representación de la
ciudadanía de Santa Coloma de
Gramenet, celebrará una sesión de
carácter informativo el próximo jueves 26 de junio (19.00 horas) en la
sala de actos del Centre d’Art Contemporani Can Sisteré. El objetivo
de esta sesión, convocada por el
Ayuntamiento, es dar información
sobre la modificación del PGM en el
sector de Can Zam.

L

a Companyia de Ballet de
Santa Coloma de Gramenet-David
Campos retrà un particular homenatge al músic i compositor nordamericà George Gershwin amb el
seu nou espectacle En clau de jazz,
Tribute to Gershwin, que s’estrenarà a l’Auditori Can Roig i Torres el
dissabte 28 i el diumenge 29 de
juny.
En clau de jazz, Tribute to Gershwin
es compon de dues parts diferenciades. Per a la primera, Tribute to
Gershwin, el director de la Companyia, David Campos, ha coreografiat peces clàssiques de Gershwin,
com Rhapsody in blue, amb el piano de Josep M. Escribano i la veu de
Clara Luna.
Per a aquesta producció, que serà
íntegrament amb música en directe,
s’ha comptat amb la col•laboració
de músics del Conservatori Municipal i amb intèrprets i solistes de jazz

de primera fila.
Igualment, el Ballet de Santa Coloma ha convidat per a aquesta ocasió tan especial, i ara com a solista,
l’exalumne i ballarí aspirant de la
Companyia Aleix Martínez, guanyador de la Medalla d’Or del Prix de
Lausanne 2008, el guardó més important i prestigiós que pot rebre un
jove ballarí.
David Campos ha volgut fer una
producció molt fresca i dinàmica,
especialment pensada per al públic
de Santa Coloma i per al nou espai
de concerts de Can Roig i Torres.
La nova proposta de la Companyia
de Ballet colomenca s’estrenarà els
dies 28 i 29 de juny a l’Auditori, a les
21.30 i 19.00, respectivament. El
preu únic de les localitats és de
15 € i es poden adquirir a través de
Tel-entrades 902 10 12 12 i dues
hores abans de cada representació
a les taquilles de l'Auditori.

El Ayuntamiento inicia el reparto
de reductores volumétricos para
ahorrar en el consumo de agua

E

l Ayuntamiento ha iniciado el
reparto de los reductores volumétricos para que las familias lo instalen en las cisternas de los sanitarios
de sus casas. Con este mecanismo
se consigue un ahorro de 1,5 litros
en cada descarga, lo que puede suponer un total de 250.000 metros
cúbicos al año en toda la ciudad.
El reparto se irá realizando a lo largo de los próximas semanas, de
manera que los reductores lleguen
a todos los hogares. Estos envíos
van acompañados de una carta del
alcalde en la que solicita que todos

El Marfil Santa Coloma
lucha por el ascenso
El equipo de fútbol sala Marfil
Santa Coloma juega este fin de
semana la segunda ronda de los
play-off de ascenso a la División
de Honor contra los leoneses del
OE Ram. El primer encuentro será
el día 21 en León, y el segundo,
en Santa Coloma, el 25 de junio
(polideportivo Nou, 20.30).

Tercera edad: último
baile de la temporada
El 22 de junio (17.00) se celebrará el
último baile de la tercera edad de la
temporada. Esta programación, que
se celebra de manera estable en el
pabellón de Can Sisteré los domingos, volverá después de verano.

BREUS
Teatre a La Colometa

Els alumnes de 3r curs de l’Aula de Teatre (SCAT) representen l’obra Terror y
miseria del Tercer Reich, de Bertolt Bretch, a la Colometa (c. Singuerlín, 38), avui
divendres (21.00), dissabte (19.00 i 22.00) i diumenge (17.00 i 20.00).

Revetlla de Sant Pere
nos impliquemos en la racionalización del consumo de agua.
En su misiva, Bartomeu Muñoz hace
una amplia referencia al compromiso de la ciudad en la preservación
del medio ambiente. El ahorro de
agua tiene dos variantes: el uso de
los pozos del subsuelo para limpieza de calles y riego de jardines y la
implicación personal de cada uno.
Santa Coloma es una de las ciudades con menor consumo (98 litros
por habitante y día). Sobre los reductores volumétricos el alcalde escribe: “Me complace hacerles llegar
esta pequeña pero valiosa herramienta, con la seguridad de que la
utilizarán con el fin de contribuir a
que Santa Coloma siga estando al
frente de los municipios que hacen
un consumo sostenible del agua”.

CLOENDA . L’Àrea Cultural Oriol celebra avui, dia 20 (21.00), la cloenda
de les seves activitats amb un acte en
què es lliuraran diplomes i guardons
als participants, una exposició de les
obres realitzades als tallers i un concert a càrrec de Bohème Quartet.

El dia 28, el CE Puigcastellar farà la revetlla de Sant Pere amb un sopar, ball,
coca i cava. El preu és de 15 €. Reserves: c. Sant Josep, 20 (tel. 93 385 99 41).

Exposición de manualidades y pintura
La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer realiza una exposición de manualidades y pintura, realizada por personas que están afectadas
por la enfermedad. La muestra estará abierta al público los días 26 y 27 de junio en el Centre Cívic del Riu (calle de Lluís Companys, 9).

Actividades en Can Calvet
La Asociación de Vecinos de Can Calvet impartirá una clase gratuita de yoga el
30 de junio (18.00) y organiza también cursos de yoga, cocina de la abuela, danza del vientre, bailes de salón, sevillanas, aeróbic y manualidades. Además, se
pone en marcha un apartado de play back para la tercera edad totalmente gratuito. Más información, en la calle de Aragó, 25 y en el teléfono 675 15 69 70.

Cicle de monòlegs al Riu
Continua el cicle de concerts i monòlegs de prop al Centre Cívic del Riu (c.
Lluís Companys, 9). Avui divendres (22.00) serà el torn de Los Duólogos J&R,
amb Chistorias personales. Entrada gratuïta.

Curso intensivo de danza del vientre
La Asociación de Vecinos de Singuerlín organiza un curso intensivo de danza
del vientre en el mes de julio, que se impartirá los lunes y miércoles por la tardes. Más información, en la av. de Catalunya, 41 (tel. 93 391 73 41).

Cursos al Riu
És obert el termini d’inscripció per als cursos intensius d’estiu de dansa del
ventre, dansa del ventre per a nens, salsa-merengue-bachata i ioga al Centre
Cívic del Riu (c. Lluís Companys, 9; tel 93 385 03 79).

QUÈ FEM? / ON ANEM?
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Taula rodona

Estiu casteller

El dijous 26 de juny (9.30), TAU
Santa Coloma farà una taula rodona
per presentar les conclusions d’un
treball de recerca en matèria de
prevenció de la violència escolar
(bullying).
Telèfon: 93 386 26 97.
Lloc: Mas Fonollar.

Els Castelllers de Santa Coloma, que
diumenge passat van actuar a la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat,
tenen una agenda prou atapeïda
per a les properes setmanes. El dia
23 prendran part en l’arribada de la
flama del Canigó; el dia 28, en les
festes de Can Franquesa, i el 5 de
juliol, en la tradicional Trobada de
l’Avi Porta.

Campeonato de natación
El 21 de junio (16.00) se celebrará
el IX Trofeu Ciutat de Santa Coloma
de Natación, en el que participarán
unos 140 deportistas entre 6 y 22
años pertenecientes a los clubs CN
El Masnou, CN Caldes y Natació
Gramenet. El acceso a la instalación
para ver la competición es libre.
Lugar: piscinas de Can Zam.

Contes del món
El projecte Rodamons és una proposta del Departament de Cooperació de l’Ajuntament i la Biblioteca
Central que es durà a terme cada
dijous (18.00) del 26 de juny al 24
de juliol. Rodamons duu implícita la
idea del viatge, el coneixement i el
respecte de les altres cultures i també de la cultura pròpia. És una iniciativa de foment de la lectura i, alhora, de potenciació del Fons de
Solidaritat Joan Gomis, ubicat a la
secció adults i infantil de l’esmentada biblioteca. El Departament de
Cooperació comparteix la voluntat
d’incentivar el Fons i sensibilitzar a
grans i petits en valors universals
com ara l’educació per la pau, la
convivència, el coneixement d’altres cultures, els drets humans o el
comerç just. El dia 26 (18.00), hi
haurà l’espectacle El perquè de les
coses..., d’Engruna Teatre.
Lloc: jardí de Can Sisteré.

Farmàcies
Divendres 20
•D
Rbla. Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
Dissabte 21
•D
Mn. Camil Rossell, 40 / Sant Joaquim,
44-46
Diumenge 22
•D
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
Dilluns 23
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Dimarts 24
•D
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
Dimecres 25
•D
Av. de Catalunya, 33 / Av. de la Generalitat, 226
Dijous 26
•D
Major, 46 / Mn. J. Verdaguer, 107
•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.

Internet

Els barris de la Guinardera i el
Fondo celebren les seves festes

E

ls barris de la Guinardera i el
Fondo celebren aquest cap de setmana de pont les seves festes.
Al barri de la Guinardera el programa s’inicia avui divendres amb
el tradicional chupinazo i continuarà amb l’actuació del duet Camelot. Demà dissabte hi haurà, entre altres actes, un homenatge a la
gent gran i una revista de varietats. Del diumenge destaquen les
actuacions de la gent del barri i les
havaneres. Dilluns es farà un dinar
popular i la revetlla de Sant Joan
amb l’orquestra Toma Nota. Finalment, dimarts acabarà la festa
amb una paella popular, focs artifi-

Colònies per a adults
L’Àrea Cultural Oriol celebra les
25es còlonies intergeneracionals
d’estiu amb el lema “Amistat, camí
de justícia i de pau”. Tindran lloc a
Arenys de Mar del 23 al 29 de juliol,
amb activitats lúdiques i festives
com tallers, excursions, tertúlies, teatre, etc.
Preu: 270 euros.
Inscripcions: carrer Nou, 4-6.

cials i la pirotècnia de la Colla Vella
de Diables.
Pel que fa al barri del Fondo, el
programa comença avui divendres (22.00) amb un ball amenitzat també per l’orquestra Toma
Nota. Dissabte hi haurà una xocolatada per a la gent gran i, de nou,
un ball amb l’orquestra Tijuana.
Per últim, diumenge serà el dia de
la festa de l’escuma; de la cançó,
amb Salvador Arroyo i la vedette
Kati Estrada, i del correfoc, amb els
Diables de Badalona.
Més informació, al Casal de la Guinardera (c. Milton, 28) i al Centre
Cívic del Fondo (c. Wagner, 19).

Concerts de Musicaula
Els alumnes de l'escola Musicaula
oferiran tres concerts de final de
curs avui, 20 de juny. A partir de les
17.00 hi actuaran la coral infantil, diferents conjunts instrumentals (violins, guitarres, flautes travesseres,
pianos, saxofons), nens solistes,
adults solistes i la coral d’adults.
L’entrada és mitjançant invitació.
Lloc: Auditori Can Roig i Torres.

La Biblioteca Can Peixauet fa sessions formatives d'Internet, adreçades a adults i gent gran que es vulguin iniciar en la utilització de la
xarxa i el correu electrònic.
Informació: av. de la Generalitat,
98-100.
Telèfon: 93 466 52 70.

Dones del Singuerlín
L’Associació de Dones del Singuerlín celebrarà el dia 26 (18.00) la festa de cloenda del curs 2007-2008,
amb un espectacle de contes eròtics que anirà a càrrec del grup
Contes de Sauna.
Lloc: Centre Cívic del Singuerlín,
avinguda de Catalunya, 41.

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.

El Centre Europa Jove fa uns tallers
lingüístics per viatjar a l’estranger

E

l Centre Europa Jove ha preparat uns tallers lingüístics molt pràctics de
dues hores de durada on s’aprendrà vocabulari de viatges (allotjaments,
transports, restaurants, etc.) i pràctiques de conversa mitjançant simulació
de situacions. A Santa Coloma seran de llengua anglesa (a Badalona n’hi
haurà un de francès) el dijous 3 de juliol (de 18.00 a 20.00) al CEJ, al carrer
del Rellotge 21, i el dimecres 9 de juliol (de 18.00 a 20.00) al Mas Fonollar, al
carrer de Sant Jeroni, 1. Més informació i inscripcions en línia, a www.barcelonesjove.net/tej o presencialment als diferents equipaments juvenils.
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