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EL PESSEBRE DEL RAVAL,
FINS AL 6 DE GENER
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Es posa en
marxa una aula
nocturna d’estudis al
Mas Fonollar

la
3 Comença
campanya

solidària de recollida
de joguines

Fins al 6 de gener, a la sala Joan Brossa de la Biblioteca Can Peixauet i dins l’horari d’obertura d’aquest
equipament, es pot visitar el pessebre del Raval. Es
tracta d’un
projecte obert,
ple d’il•lusió i
d’implicació
ciutadana, que
fa l’Associació
de Veïns del
Raval amb el
suport de la Biblioteca.

A partir del lunes 15 de diciembre, las nuevas oficinas ya serán operativas

Las oficinas de los Servicios Territoriales
del Ayuntamiento se trasladan a las nuevas
dependencias en la plaza del Olimpo
El 15 de diciembre se abrirán al público las nuevas
oficinas de los Servicios Territoriales del Ayuntamiento en la plaza del Olimpo, depedencias que hasta ahora estaban en la calle del Doctor Ferran, 24. A
partir del lunes, las nuevas instalaciones serán operativas y ofrecerán los servicios de consulta y trámites habituales de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h.
El Gabinete de Acción Territorial, hasta ahora en
la plaza de Joan Manent, se trasladará también en
fechas próximas. Las nuevas oficinas ocupan un
espacio distribuido en las plantas baja y -1. Tanto
la climatización como la instalación de agua, entre
otros aspectos, se han diseñado siguiendo criterios de ahorro energético.
A las oficinas de Servicios Territoriales se pueden
dirigir los ciudadanos que deban tramitar licencies de obra mayor, menor o de ocupación de la
vía pública; quienes tengan que tramitar licencias
de apertura, cierre y modificación de establecimientos, o quienes soliciten vados y mapas de la
ciudad, entre otras consultas.

Entregados los XIV Premis Ciutat de Santa Coloma
El Auditori Can Roig i Torres fue escenario ayer del acto solemne de entrega
de los galardones de la XIV edición de los Premis Ciutat de Santa Coloma,
unos galardones que otorga el Ayuntamiento y que tienen la voluntad de
reconocer de forma honorífica el trabajo que personas, asociaciones y entidades desarrollan en beneficio o para orgullo de la ciudad.
En esta edición, en la categoría A, destinada a premiar el trabajo continuado
en beneficio de la ciudad, ha sido reconocida la Fundació Integramenet, por
el trabajo voluntario que desarrollan sus integrantes por la convivencia intercultural y la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.
En este apartado recibieron una mención especial Eliseu Colomer (19152006) por su defensa de las libertades democráticas, y la Associació Espan-

yola contra el Càncer, por la labor que desarrolla en la prevención, investigación, formación y ayuda asistencial a las personas que padecen esa enfermedad.
En la categoría B, que premia la labor destacada en los últimos dos años, el
galardonado ha sido el popular grupo musical de funk-rock acelerado,
swing y rumba, Muchachito Bombo Infierno, liderado por el colomense Jairo
Perera. Y en la categoría C, que reconoce el trabajo a favor de la promoción
externa de la ciudad, resultó premiado el músico y destacado pianista Àlex
Alguacil, que en su ya dilatada trayectoria artística por diversos países del
mundo siempre recuerda que inició sus estudios musicales en el Conservatori de Can Roig i Torres
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ACTUALITAT
Aula nocturna
d’estudi al
Mas Fonollar
La Regidoria de Joventut, Cooperació
i Solidaritat torna a posar en marxa
l’aula d’estudi nocturna per preparar
els exàmens de final de trimestre. Tal
com ja es va fer en les dues edicions
anteriors, serà al Centre de Recursos
Juvenils Mas Fonollar (c. Sant Jeroni,
1-3), on els usuaris tenen connexió a
Internet sense fils i ordinadors disponibles per fer els seus treballs acadèmics. En aquesta ocasió, s’amplia ostensiblement l’horari i la durada del
servei, que inclou el calendari escolar
de l’ensenyament secundari i el període d’exàmens de les principals universitats catalanes. Les dates i els horaris són:
nPrimer període: del 15 al 30 de desembre, de dilluns a divendres de
21.00 a 24.00; dissabtes i diumenges
de 17.00 a 21.00 (llevat dels dies festius: 24, 25, 26 i 31 de desembre).
nSegon període: del 7 de gener al 5
de febrer, de dilluns a divendres de
21.00 a 1.00; dissabtes i diumenges
de 17.00 a 21.00.

Edicte
El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió celebrada en data 1 de desembre de
2008, va acordar inicialment l’extinció de l’organisme autònom local denominat “Grameimpuls, Institut
Municipal” i la incorporació dels seus béns, drets i
obligacions al patrimoni de l’Ajuntament, el qual el
succeeix universalment, així com deixar sense efecte
l’adscripció a favor d’OALGIM dels següents béns
immobles propietat d’aquest Ajuntament:
—Immoble que ocupa el Centre de Formació
Ocupacional La Ginesta, situat entre els carrers
dels Almogàvers, 28-30 i Castella (inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Santa Coloma
de Gramenet, tom 975, llibre 28, foli 131, finca
14, inscripció 84).
—Immoble que ocupen l’Escola Taller i l’Escola
d’Hosteleria, situat entre el carrer d’Ausiàs
Marc i l’avinguda de la Primavera (inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Santa Coloma
de Gramenet, tom 27, llibre 23, foli 65, finca 37,
inscripció 1).
—Immoble que ocupa el Centre de Motivació
Laboral, situat entre els carrers de Pons i Pons i
Sardana, núm. 15 -local 1 (inscrit al Registre de
la Propietat núm. 2 de Santa Coloma de Gramenet, tom 1057, llibre 120, foli 206, finca 7534,
inscripció 1a).
—Immoble que ocupa el Centre de Motivació
Laboral, situat al carrer de la Sardana, núm. 15 local 2 (inscrit al registre de la propietat núm. 2
de Santa Coloma de Gramenet, tom 1.057, llibre
120, foli 206, finca 7534, inscripció 1a).
—Immoble que ocupa el Centre de Motivació
Laboral, situat al carrer de la Sardana, núm. 17 local 3 (inscrit al registre de la propietat núm. 2
de Santa Coloma de Gramenet, tom 1057, llibre
120, foli 206, finca 7534, inscripció 1a).
L’esmentat expedient s’exposa al públic per un
termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al full informatiu municipal, per tal que els interessats puguin presentar
les al•legacions que estimin adients.
Durant aquest termini, els interessats podran
examinar l’expedient als Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni d’aquest Ajuntament i formular les al•legacions que s’estimin pertinents.

El Campus de l’Alimentació da
otro paso adelante con un nuevo
pabellón para la docencia

E sta semana se han iniciado las
obras de rehabilitación integral y
cambio de uso del pabellón convento, ubicado en el Recinte Torribera
(Prat de la Riba, 171) para destinarlo a la docencia del Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB).
Este nuevo equipamiento universitario, que tiene prevista su finalización para el año2010, supone un
paso adelante para que el Campus
Universitario de Santa Coloma se
convierta en lugar de referencia a
nivel estatal para los estudios superiores y la investigación relacionada
con todos los ámbitos de la alimentación y la nutrición. En el conjunto
de España, sólo Madrid tiene un
campus similar.
Además, el nuevo Campus de la Alimentación —de 33 hectáreas de terreno— está situando a nuestra ciudad en el mapa universitario
catalán.
El recinto que lo acoge es propiedad
de la Diputación de Barcelona, insti-

tución que ha firmado un convenio
con el Ayuntamiento para preservar
y potenciar el uso público de esta
zona, que ya tiene una probada experiencia como espacio de acogida
de universitarios pues alberga desde 1993 los estudios para la diplomatura en Dietética y Nutrición, que
imparte el CESNID (adscrito a la UB),
y una delegación de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

SABER
Consells de l’OMIC sobre
les compres de Nadal (i III)
1. Contribuïu a un Nadal respectuós amb el medi ambient.
—Eviteu els embolcalls innecessaris i disminuïu l’ús de paper. Per exemple,
es poden embolicar els paquets amb mocadors de roba, que poden ser un regal per si mateixos.
—Prescindiu de les bosses de plàstic i porteu bosses de tela, cistelles o carrets
de la compra.
—Utilitzeu piles recarregables per a les joguines i els aparells electrònics.
—Si adquiriu un electrodomèstic, fixeu-vos en l’etiquetatge energètic i opteu
pels de classe A amb un consum energètic més baix.
—Compreu productes i serveis amb els distintius oficials de qualitat ambiental.
—Si compreu un arbre de Nadal, escolliu els que provinguin d’un viver o una
plantació controlada, i porteu-los després als punts municipals de recollida
per afavorir el seu reciclatge i l’obtenció de compost orgànic.
—Recordeu que les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró,
etc.) tenen un impacte ambiental més baix en la seva fabricació que les de
materials sintètics o plàstics.
—Separeu els residus i dipositeu-los en els diferents contenidors de recollida
selectiva (paper, cartró, vidre, envasos, matèria orgànica, piles, etc.).
—Recicleu les joguines que no feu servir i doneu les que estiguin en bon estat
als infants sense recursos.
2. Potencieu els productes solidaris i els regals alternatius.
—Opteu per establiments de comerç just per tal d’afavorir els països menys
desenvolupats.
—Valoreu com a regals alternatius la subscripció a serveis (cursos, gimnasos, etc.) o a associacions sense ànim de lucre, així com l’adquisició d’entrades d’espectacles.

Els infants podran
cuinar un plat sa i
ecològic al taller
‘Mercats, salut i cuina’
El dia 22, de 17.00 a 19.00, si aneu en
família al mercat provisional del Fondo, els nens i les nenes podran cuinar
el seu propi plat fresc, sa i ecològic de
Nadal. El taller “Mercats, salut i cuina” l’organitzen el Servei de Salut
Pública i Consum de l’Ajuntament i
els mercats municipals (Àrea de Promoció Econòmica i Comerç), i el durà a terme Núria Morral, experta en
cuina per a nois i noies.
Al llarg del dia 22, el Mercat de Fondo estarà ple d’actes que faran les
compres de Nadal molt més agradables. Al matí, d’11.00 a 13.00, hi trobareu un taller infantil d’arbres de
desitjos de pau, a càrrec de Chone
Orellana, organitzat pel Departament
de Cooperació i Solidaritat i els mercats municipals. A les 13.00 es farà el
sorteig de 13 sopars molt especials
per a dues persones.

Família i estats
emocionals dels
adolescents, a debat
El dia 15 (18.00), a l'IES Les Vinyes tindrà lloc la xerrada “Les relacions familiars: els diferents estats emocionals
dels adolescents”, que anirà a càrrec
del Centre d'Estudis de l'Esplai (Fundació Catalana de l'Esplai). Es tracta
d’un acte obert a la participació de les
famílies i del professorat interessats.
L’objectiu és ajudar els pares i les
mares a la comprensió dels canvis
emocionals en els adolescents, cercant un marc de diàleg, trobant eines
educatives adaptades i que puguin
facilitar el seu abordatge. Aquesta
activitat forma part del programa
“Aprendre amb tu 2008” de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania de la Generalitat.

Tancament provisional
del trànsit al carrer Major
Centre Comerç, amb el suport de l’ACI
i l’Ajuntament, posa en marxa avui la
primera prova pilot de tancament parcial de la circulació d’un carrer comercial, per donar suport a les campanyes
de promoció dels establiments. Així, el
carrer Major es tanca al trànsit parcialment (excepte pàrking i serveis) els divendres de 16.30 a 21.00 i els dissabtes i festius d’obertura autoritzada de
10.00 a 14.00 i de 16.30 a 21.00 hores.
Els dies són: 12, 13, 14, 19, 20, 21 i 27
de desembre i 2, 3 i 4 de gener.
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ACTUALITAT
Comienza la campaña de recogida de juguetes
Cruz Roja recomienda que sean nuevos, educativos, no sexistas y no bélicos

L

a Cruz Roja ha puesto en
marcha la campaña de recogida
solidaria de juguetes para los niños de familias con problemas
sociales o económicos. El objetivo
es sensibilizar la sociedad sobre
las desigualdades que sufren algunos niños, resaltar la importancia del juguete en la educación
de los más pequeños y fomentar
la integración cultural. Desde hace años, el Ayuntamiento participa estrechamente y se involucra
en esta campaña.
Cruz Roja insiste en algunas recomendaciones sobre el tipo juguetes que se pueden aportar a la campaña: han de ser nuevos,
educativos, no sexistas y no bélicos.
Las familias que puedan beneficiarse han de pasar
previamente por el circuito de los Servicios Sociales, donde se valora y evalúa sus necesidades y se

proporciona a Cruz Roja un listado con datos fidedignos de las personas destinatarias.
Las personas interesadas en realizar donaciones
o en obtener más información sobre la campaña
pueden dirigirse a la sede de la Cruz Roja de nuestra ciudad, en la calle de Lluís Companys, 1.

Conferencia sobre la violencia
psicológica hacia las mujeres

E

17 de diciembre (11.30) en la Sala de las Voltes de la Masia Torribera
se celebrará la conferencia “Violencia psicológica hacia las mujeres: la gran
desconocida”, a cargo de Santiago Vidal Marsal, magistrado de la Sala Penal
de la Audiencia Provincial de Barcelona. Rosa María del Valle, directora del
Programa de Rehabilitación Psicosocial de los Centros Asistenciales Dr. Emili Mira de la Diputación de Barcelona será la encargada de moderar el acto.
La entrada es gratuita. Más información, en el teléfono 93 462 89 25.

Moció de suport als drets humans
L’Ajuntament va aprovar al Ple del passat 3 de desembre, per consens de tots els grups polítics municipals, una
moció amb motiu de la commemoració del 60è aniversari de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans. D’altra banda, el 4 de febrer de 2009 la nostra ciutat serà la seu de l’acte de lliurament del Premi per la Pau
de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, que
enguany s’atorgarà a Stéphane Hessel, diplomàtic francès d’origen alemany que va ser un dels signataris d’aquesta històrica declaració.

Oferta pública d’ocupació
Grameimpuls, SA necessita contractar un/a tècnic/a en creació i consolidació d’empreses. Es demana:
—Formació universitària de grau mitjà o superior, preferiblement en ADE, ciències econòmiques, dret,
empresarials o ciències del treball.
—Es valorarà molt positivament l’experiència en desenvolupament econòmic local i en assessorament empresarial i dinamització del teixit productiu.
—Amb capacitat de treball en equip, iniciativa i empatia.
Les tasques a desenvolupar seran la informació, orientació i assessorament sobre aspectes de creació i consolidació d’empreses. S’ofereix:
—Contracte a jornada completa (35 hores) temporal (per obra o servei).
—Salari aproximat: 16.800 € - 20.000 €.
Les persones interessades han de lliurar el currículum i una carta manuscrita abans de les 14.00 hores
del dia 18 de desembre de 2008 a les oficines de Grameimpuls, SA, c. Rafael Casanova, 40, de Santa
Coloma. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14.00 i de 15.00 a 17.00 i divendres de 9.00 a 14.00.

El calendari de les dones
de 2009 el protagonitzen
colomenques que treballen en
col·lectius del voluntariat
“Les dones i el voluntariat”. Aquest és el tema del
calendari temàtic de 2009 que edita el Servei de la
Dona, la presentació del qual tindrà lloc el proper
dia 18 (19.30) a la sala d’actes del Museu Torre
Balldovina (plaça de Pau Casals, s/n).
El calendari es publica des de fa vuit anys amb
l’objectiu de reconèixer el treball que desenvolupen les dones a Santa Coloma. El 2009 està dedicat a les que fan un treball de voluntariat a la ciutat i visualitza, així, algunes de les seves
protagonistes. Concretament hi participen la Fundació Integramenet, l’Associació de Suport Emocional en el Dol, l’Associació de Cuidadors i Voluntaris de Santa Coloma, el Centre Obert Rialles,
el Voluntariat per la Llengua, la Creu Roja del Barcelonès Nord, les Voluntàries a la Residència Assistida Santa Coloma, els Joves per la Pau-Buchenwald 2008, l’Associació Catalana d’Amics
del Poble Sahrauí, l’Associació Espanyola contra
el Càncer, la Fundació Privada d’Amics de la Gent
Gran i el Centre Obert Moisès.

BREUS
nHomenatge a l’arquitecte Coque Bianco
Ara fa deu anys que va morir l’arquitecte Coque Bianco, artífex del parc d’Europa
i de l’actual plaça de la Vila. Amb aquest motiu, el Casal del Mestre, Fòrum-Grama
i el Centre Excursionista Puigcastellar han organitzat un homenatge que tindrà lloc
el dia 16 (19.30) a Can Sisteré. Hi intervindran els arquitectes Pere Joan Rovetllat i
Ricardo Pèrdigo i l’extinent d’alcalde de Serveis Territorials, Ferran Saro.

nL’Àrea Cultural Oriol clou el curs 2008
L’Àrea Cultural Oriol farà la cloenda de les activitats de 2008 el dia 17 (21.00) al
carrer Nou, 4. En aquest acte es lliuraran els premis del 10è Concurs de Fotografia i s’inaugurarà una exposició amb les imatges presentades. Hi haurà també un
recital a càrrec de Jonaina Salvador (soprano) i Santiago González (piano).

nAcompanyament a famílies pakistaneses
Des del Pla Educatiu d’Entorn, en coordinació amb la Fundació Bayt al-Thaqafa, s’ha programat per al 18 de desembre el taller d’acompanyament per a
famílies de la comunitat pakistanesa, a la Biblioteca Can Peixauet (av. de la
Generalitat, 98-100) de 19 a 20.30 hores.

nConcert de nadales a l’església Major
Avui, dia12 (18.00) a l’església Major, hi ha un concert de nadales a càrrec dels
alumnes de cant coral de l’Escola Municipal de Música. Entrada lliure.

nConferència sobre l’educació social
El dia 16 (19.00), a la seu de la UNED (c. Prat de la Riba, 171), tindrà lloc la conferència “La figura de l’educador/a social en l’àmbit dels Serveis Socials d’Atenció Primària. El treball comunitari”, que anirà a càrrec de Rafel López, cap de
Serveis Personals de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’acte és obert al públic i
és seminari obligatori per als alumnes de pràcticum i d’educació social.

nAnglès per a majors de 55 anys
El Club Sant Jordi de l'Obra Social de Caixa Catalunya, que, per reformes, es
troba temporalment ubicat a la parròquia de Santa Rosa, oferirà a partir del
mes de gener un curs d'iniciació d'anglès per a majors de 55 anys. Preus: socis, 10 € el trimestre, i no socis, 20 € el trimestre. Inscripcions i informació:
parròquia de Santa Rosa, avinguda dels Banús, 104, de dilluns a divendres de
10.00 a 13.00 i dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 20.00.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Nadales
L'Aula d'Extensió Universitària de la
Gent Gran acaba el primer trimestre
amb un concert de Nadal a càrrec
de la coral de l’Aula. Serà el dia 22
(17.30).
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Aula adscrita al CEP.

Tertúlia literària
L’últim acte del programa corresponent al Dia Internacional contra
la Violència envers les Dones és la
tertúlia literària que tindrà lloc el 16
de desembre (20.00), amb Gemma
Lienas, autora del llibre Atrapada
en el espejo.
Lloc: Biblioteca Central, jardí de Can
Sisteré, s/n.
Organització: Centre d'Informació i
Recursos de la Dona (CIRD) i Biblioteca Central.

Taller de cuina
El dia 19, l’Ateneu Popular Julia Romera farà un taller de cuina i receptari nadalenc.
Horari: de 18.00 a 20.00.
Informació i inscripcions: dimecres
a partir de les 19.00 o trucant al telèfon 93 466 27 41.

Dioramas de pesebres
La Asociación de Pesebristas de
Santa Coloma inaugura hoy, 12 de
diciembre (19.00), la exposición de
de dioramas de pesebres. La muestra estará abierta durante las fiestas
navideñas y se podrá visitar hasta
el 8 de enero.
Lugar: Centre Cívic de Can Mariner,
calle de Milà i Fontanals, 14-16.
Horario: todos los días de 11.00
a13.30 y de 17.00 a 20.00.

Farmàcies
•Divendres 12
Av. de la Generalitat, 21 / Av. de Santa Coloma, 95
•Dissabte 13
Rbla. de Sant Sebastià, 24 / Wagner, 7
•Diumenge 14
Mn. C. Rosell, 40 / Sant Joaquim, 44-46
•Dilluns 15
Av. de la Generalitat, 76 / Pl. de la Vila, 3
•Dimarts 16
Juli Garreta, 14 / Beethoven, 25
•Dimecres 17
Cultura, 39 / Milà i Fontanals, 79
•Dijous 18
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.

El Concurs de Pintura Ràpida,
principal atractiu de la Festa
d’Hivern dels propers dies

E

l XXIX Concurs de Pintura Ràpida és el principal atractiu de la
Festa d’Hivern dels propers dies.
Aquest tradicional certamen tindrà
lloc diumenge 14 de desembre de
8.30 a 14.00 hores. Artistes d’arreu de Catalunya buscaran un indret inspirador pels carrers de la
ciutat per fer la seva obra d’art.
Hi poden participar tots els artistes
que ho desitgin i podran triar entre
oli, acrílic o aquarel•la. El tema ha
d’estar relacionat amb Santa Coloma de Gramenet.
La inscripció i el timbratge de les
teles es farà el mateix dia del concurs, de 8.30 a 10.00, al local d'Els
Coloristes (carrer de Sant Jeroni, 9).
El repartiment de premis tindrà lloc
el mateix dia (19.00) a l’esmentada sala.
Concert de José Luis Ladera
Pel que fa als altres actes de la Festa d’Hivern, cal destacar la posada
en marxa del tren de Nadal —l’organització és a càrrec de l’ACI—,
que recorrerà avui divendres diversos carrers de la ciutat.
També avui (18.00), a la Biblioteca
Central, hi haurà el taller infantil
“Fem l’estel de Nadal”. Després, a
les 21.00, comencen els concerts
Acústics SC, amb l’actuació de José Luis Ladera. El cantautor colo-

Aquest Nadal, un
sopar diferent
En una iniciativa dels mercats municipals, els restaurants de la Mostra
Gastronòmica i l’Ajuntament, fins a
26 persones podran gaudir d’un sopar amb productes frescos i de qualitat dels mercats, del comerç just o
ecològics i ben elaborats amb l’art
culinari dels nostres restauradors.
Fins al 17 de desembre, a les parades dels mercats i als restaurants, hi
haurà butlletes per al sorteig de tretze sopars per a dues persones, que
es farà el 22 de desembre(13.00) al
mercat del Fondo. Aquesta idea respon a l’objectiu de sensibilització
que proposen conjuntament les regidories de Cooperació i Solidaritat
i Promoció Econòmica i Comerç.

Recogida solidaria
de alimentos
menc presenta el seu tercer disc,
Trespuntocero , a l’Auditori Can
Roig i Torres (preu: 6 euros).
El dia 14 (19.00) es presentarà el
número 100 del butlletí del CEP i el
llibre Reminiscències, de Joan López Berruezo, a l’Auditori. Organització: Centre Excursionista
Puigcastellar.
Finalment, el dia 18 hi haurà dues
activitats més. A les 18.00, l’espectacle i la festa infantil La mar a terra, a càrrec de Rah-mon Roma, a la
Biblioteca Central.
A les19.30 es presentarà el calendari de les dones de 2009 al Museu Torre Balldovina.

El 13 de diciembre (20.00) la Asociación Cultural Andaluza Coro Rociero Pastora y Reina organiza, en
la parroquia de Santa Rosa (avenida dels Banús, 104), un acto benéfico bajo el título Operación Kilo. La
entidad pretende recoger alimentos no perecederos para ser destinados a las personas más necesitadas a través del Centro Infantil
Rialles del barrio de Singuerlín y de
Cáritas. Se oficiara una misa rociera cantada por el Coro Rociero Pastora y Reina, y al final de la misma
se cerrará el acto con una cantada
de villancicos rocieros.

Anunci
Àrea Cultural Oriol
L’Àrea Cultural Oriol farà el 14 de
desembre (17.00) una nova sessió
de videofòrum amb la projecció de la
pel·lícula Generación robada, de
Phillip Noyce. D’altra banda, el dia 15
(20.30) hi haurà una tertúlia literària
a propòsit dels poemes de Nadal. Les
rapsodes Rosa Trian, Carme Pomà i
Carme Catà protagonitzaran aquest
recital de poesia acompanyades al
piano per Maria S. Farell. Per raons
d’aforament i seguretat, les places

són limitades i el preu és de 5 euros.
Lloc: carrer Nou, 4.
Tel: 93 385 30 05.

Charla
El 16 de diciembre (19.00), Teresa
Sala, enfermera del CAP de Can Mariner, impartirá una charla sobre el
tema “La importancia del cuerpo”.
Más tarde se hará algún ejercicio de
práctica de relajación.
Lugar: Centre Cívic del Siguerlín
(avenida de Catalunya, 41).

Nueva dirección de Servicios
Territoriales del Ayuntamiento
Plaza del Olimpo, s/n

A partir del 15 de diciembre

Per Decret de la Tinència d’Acaldia Executiva de l’Àrea de Serveis a la Persona, s’han
aprovat les instruccions d’execució per a la
realització de tallers de manualitats als esplais d’avis dels centres cívics i casals municipals durant el període comprés des del 7
de gener al 19 de juny de 2009.
El mateix Decret va acordar publicar
aquestes instruccions al full informatiu
L’Ajuntament Informa, per un termini de 7
dies naturals, per tal que les persones interessades puguin presentar les seves ofertes.
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