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Les vuit escoles bressol municipals
fan jornades de portes obertes

Ajuts per pagar l’IBI a les
persones més vulnerables

Els dies 27 i 28 d’abril, les vuit escoles bressol municipals obriran les portes per mostrar a les famílies les seves instal·lacions i informar-les dels serveis, els horaris
i el projecte educatiu. Les jornades se celebren una setmana abans que comenci el període de presentació de
les sol·licituds de preinscripció per al curs vinent.

Fins al 5 de maig, l’Ajuntament
porta a terme un programa d’ajuts
adreçat a les persones i a les famílies més vulnerables perquè puguin fer front al pagament de l’IBI.
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Más de 2.800 personas cursan estudios
superiores en el Campus de Santa Coloma
Hay 4 centros en la ciudad donde se pueden
estudiar 20 grados, postgrados y másteres

El Campus de Torribera ofrecerá el postgrado
de Ciencia y Cocina para el curso 2015-2016

Santa Coloma se ha consolidado como tercera ciudad universitaria del área metropolitana de Barcelona,
junto a Barcelona y Cerdanyola del Vallès. Año tras
año, aumenta el número de alumnos y la oferta de estudios universitarios que se pueden cursar en nuestra
localidad. Actualmente, 2.827 personas reciben estudios superiores en Santa Coloma —más de 20 grados,
postgrados y másteres— a través de cuatro centros,
que han registrado un incremento de 551 alumnos respecto al curso anterior. Tres de ellos se encuentran en
el Recinto de Torribera, y el restante, el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB), es un
referente estatal. El Campus de l’Alimentació cuenta
con 773 alumnos y ofrece cuatro grados y dos másteres. Cabe destacar también un curso sobre nutrición y
gastronomía de la Universitat de l’Experiència (UB)
para mayores de 55 años.
La sede de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) se encuentra en el Recinto Torribera desde 1994. Tiene 1.559 estudiantes registrados
que estudian desde la plataforma on line los grados de

Los estudios a
distancia ganan terreno
En la actualidad son muchas las personas que
optan por realizar los estudios en la comodidad de
sus hogares a través de plataformas digitales. Una
de las universidades que ofrece este tipo de formación es la UNED, la cual gana alumnos año tras año
(la sede está ubicada en el edificio la Torre del Recinto Torribera). Si en el curso 2013-2014
hubo1.400 estudiantes, en el actual se forman a distancia 1.559 personas. En la UNED de Santa Coloma también se puede realizar el Curso de Acceso
a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años
(CAD), así como los estudios de idiomas a distancia
(actualmente su oferta se centra en el inglés).
www.gramenet.cat

El Centro del Dr. Emili Mira i López - Parc Salut Mar
completa el círculo universitario del Recinto de Torribera con 174 alumnos, futuros profesionales especializados en psiquiatría, psicología clínica y enfermería.

FUNDACIÓ HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT

Pedagogía, Psicología, Educación Social, Derecho y
Trabajo Social.

Del campus colomense también forma parte la Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES), un centro asociado a la UB y a otras universidades catalanas desde 1997
en el que se forman cada año más de 300 personas. Una
parte del alumnado recibe formación sanitaria (MIR)
en las especialidades de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria. Aquí también se imparten clases prácticas para
los grados de Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Biología, Nutrición y Psicología. La FHES tiene relación con institutos que ofrecen ciclos formativos de
grado medio y superior en ámbitos como administración, dietética, informática y mantenimiento, y con centros para la inserción laboral de personas desempleadas
o que quieren mejorar profesionalmente. Más información, en www.gramenet.cat/ciutatuniversitaria.

Un referente en estudios de alimentación y salud
Santa Coloma dispone de
un campus de 10.000 m2 especializado en alimentación,
nutrición, salud y seguridad
alimentaria. Es un centro de
excelencia internacional, adscrito a la Facultad de Farmacia de la UB, donde se puede
estudiar, desde el curso 20092010, los grados de Nutrición
Humana y Dietética y Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, entre otros. Una de las novedades del curso vigente es el nuevo grado interuniversitario de
Ciencias Culinarias y Gastronómicas, pionero en el

ámbito estatal, que cuenta
con 60 alumnos, futuros profesionales de la gastronomía.
Para el próximo curso se ofrecerá el postgrado de Cocina y
Ciencia, que se añadirá a los
actuales másteres de Seguridad Alimentaria y de Nutrición en la Actividad Física y el
Deporte. Además de los laboratorios y de una biblioteca
especializada, en el Campus
de l’Alimentació se encuentra la UB-Bullipèdia, la
primera enciclopedia digital dedicada a la gastronomía e impulsada por Ferran Adrià.
www.facebook.com/PasionPorSantako

@scgramenet
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la ciutat
Lliurament dels
Guardons de
l’Esport Colomenc

Jornades de portes obertes a les
vuit escoles bressol municipals

El 28 d’abril (18.30) se celebrarà el
lliurament de la 15a edició dels Guardons de l’Esport Colomenc al Teatre Sagarra, que organitzen l’Ajuntament i
l’Institut Municipal d’Esports (IME). La
cerimònia servirà per reconèixer la tasca
feta al llarg de la passada temporada per
les entitats i els esportistes locals. En
total, s’hi repartiran 119 guardons corresponents a 20 disciplines esportives,
amb noms tan coneguts com els de Dani
Salgado (futbol sala), Dani Sánchez (billar), Jonathan Tineo (kàrate) i Juanmi
Rando (natació). Enguany, hi destaquen
els 29 campionats d’Espanya i d’Europa
assolits el 2014 i l’homenatge que rebrà
el desaparegut Tito Vilanova com a exjugador de la UDA Gramenet.

Els dies 27 i 28 d’abril, les vuit escoles
bressol municipals obriran les portes
per mostrar les instal·lacions, informar
dels serveis, els horaris, el projecte
educatiu i resoldre tots els dubtes que
tinguin les famílies.

Aquesta gala s’havia de celebrar el passat 25 de març, però es va haver d’ajornar arran del dramàtic accident que va
patir el vol Barcelona-Düsseldorf de la
companyia Germanwings.

Continuen les activitats
culturals de Sant Jordi
Continuen les activitats culturals relacionades amb la festivitat de Sant Jordi. Entre d’altres, cal destacar el taller
de nassos, a càrrec de Chone Orellana,
que hi haurà el dia 26 a la Biblioteca
Central (18.00). El mateix dia, però a la
Biblioteca Singuerlín, es farà un taller
de punt de llibre dirigit per Ana López i
Miguel Jordan. L’endemà, dia 27 (Biblioteca Central, 18.00), els més petits
podran gaudir d’un conte teatralitzat a
càrrec d’Eva Gonzalez: El drac del riu.
Finalment, el dia 29 (Biblioteca del Fondo, 19.00) se celebrarà la tertúlia, amb
tastet i alguna sorpresa més,que porta el
títol de «Sopem amb Carvalho».

Sorteig per a la
formació de
meses electorals
Un cop convocades les eleccions locals
pel Reial decret 233/2015 de 31 de
març, de conformitat amb allò que
preveu l’article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general (LOREG), modificada per la Llei 2/2011 de 28 de
gener, que atribueix als ajuntaments
la formació de les meses electorals,
sota la supervisió de la Junta Electoral
de Zona, es fa públic que el sorteig
per a la formació de les meses electorals corresponents a les eleccions locals, que tindran lloc el dia 24 de
maig, es realitzarà el dia 27 d’abril, a
les 19.00 hores, al Ple municipal.

Aquestes jornades de portes obertes se
celebren una setmana abans que comenci
el període de presentació de les sol·licituds de preinscripció per al curs 20152016, que serà del 4 al 15 de maig, preferentment al centre triat pels pares i les
mares en primera opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (rbla. de Sant Sebastià, 98-100).
Les famílies amb nens o nenes nascuts entre els anys 2013 i 2015 rebran o ja han rebut als seus domicilis particulars la Guia
de les EBM. L’Ajuntament pretén, amb
aquesta publicació, que tothom n’estigui
ben informat i pugui sol·licitar la plaça escolar en les millors condicions.

Els horaris d’atenció a les famílies de les
escoles bressol municipals són aquests:
—Els Pins: dia 27, de 10.30 a 11.30 i de
15.30 h a 16.30 h; dia 28, de10.30 a
11.30 i de 17.00 a 18.00 h.
—La Sargantana: dia 27, a les 10.00 i a
les 17.15 h; dia 28, a les 10.00 i a les
15.30 h.
—L’Oreneta: dia 27, a les 10.00 i a les
15.15 h; dia 28, a les 10.00 i a les 17.15 h.
—L’Ànec: dia 27, a les 10.00 i a les 17.00;
dia 28: a les 10.00 i a les 15.30 h.
—La Cigonya: dia 27, a les 17.15 i a les
18.00 h; dia 28: a les 10.00 i a les 17.15 h.
—La Maduixa: dia 27, a les 15.15, a les
17.30 i a les 18.00 h; dia 28, a les 17.30
i a les 18.00 h.
—L’Esquirol: dia 27, de 10.30 a 11.30 h
i de 15.30 h a 16.30 h; dia 28, de 10.30
a 11.30 i de 15.30 a 16.30 h.
—Les Oliveres: dia 27, a les 10.00, a les
15.30 i a les 17.00 h; dia 28 d’abril, a
les 10.00 i a les 17.30.

Una guia d’autors locals aplega 280
noms de creadors vinculats a la ciutat
Coincidint amb la festa de Sant Jordi ha quedat enllestida la Guia d’autors locals, una publicació en línia que aplega 280 noms d’autors i autores vinculats a
Santa Coloma i que evidencia el valor de la ciutat com a espai literari i de creació.
La Guia presenta un recull de dades exhaustiu i rigorós, de fàcil consulta i en actualització constant. Les persones interessades poden accedir-hi des de la pàgina
www.gramenet.cat/autorscolomencs. L’Associació Colomenca de Literatura i la
Xarxa de Biblioteques de Santa Coloma han col·laborat en l’elaboració d’aquesta
publicació electrònica, l’objectiu de la qual és posar en valor la qualitat d’una producció literària, assagística, periodística, divulgativa i de recerca que ha merescut
l’aprovació de la crítica i dels lectors. En un únic document, hi apareix tota la informació que les biblioteques gestionen des de la secció Col·lecció Local. Els autors i
les autores que hi surten, a la Guia, abasten més de 100 anys de tradició literària a
la ciutat, un corpus amb més de 280 noms i un total de 982 obres publicades.

Premio para el cineasta colomense
Guillermo Cameo en el The Kid Festival
El joven colomense, afincado en Nueva
York, Guillermo Cameo Molero, es uno de
los directores galardonados en el certamen de cine para niños The Kids Festival,
que reunió a más de 1.000 cineastas de 80
países diferentes. De los 16 premios concedidos, cuatro han sido para trabajos
procedentes de Estados Unidos y uno de
ellos es el otorgado a Cameo como mejor
director de actores y mejor corto de ficción. El Kids, que es un festival on line,
premia a cineastas que contemplan el cine
como una herramienta educativa o cultural más, dirigida a los niños o jóvenes. Guillermo Cameo (28), licenciado en RRPP, Publicidad y Comunicación Audiovisual, fue alumno del Institut Numància de nuestra
ciudad y jugador del CB Santa Coloma. Su estancia en Nueva York se debe a que hace
dos años recibió una beca para estudiar cine en la New York Film Academy, donde,
tras finalizar esta etapa de estudios, ha seguido trabajando como director de fotografía. También como freelance es autor de numerosos cortos. Más información sobre su
ya extensa trayectoria, en http://www.guillermocameo.com.

El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
en la sessió celebrada amb data 7 d’abril de 2015, va
adoptar, entre altres, aquests acords:
a) Posar a disposició del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya la finca que es descriu tot
seguit per a la construcció de l’Escola Santa Coloma:
«Terreny de forma irregular, situat al terme municipal
de Santa Coloma de Gramenet, que té una superfície
de 4.200 m2 i destinada a equipament docent de nova
creació (amb qualificació futura clau 7bDC). Enfronta, al nord, amb la resta de finca; al sud, part amb el
carrer de Francesc Moragas en línia de 23,40 metres
lineals, i part amb resta de finca de la qual se segrega;
a l’est, part amb la finca del carrer de Francesc Moragas, 98 (encara no hi consta, al cadastre, ja que se’n
va segregar) identificada al Registre de la Propietat
núm. 1 d’aquest municipi, tom 1857, llibre 1695, foli
62.077 i finca núm. 62.077, part amb la resta de finca
de la qual se segrega, part amb la finca del carrer de
Sant Joaquim, 68, identificada amb referència cadastral 3691728DF3839B0001OA, part amb la resta de
finca la qual se segrega, part amb la finca del carrer
Sant Joaquim núm. 64 identificada amb referència
cadastral 3691726DF3839B0001FA i part amb la finca del carrer de Sant Joaquim 60, identificada amb referència cadastral 3691725DF3839B0001TA, i, a
l’oest, part amb la resta de finca de la qual se segrega i
part amb el passeig de la Salzereda en línia de 48,30
metres lineals. Càrregues: existeix un pou i una concessió administrativa a favor de Sociedad General de
Aguas de Barcelona (detallat al Registre de la Propietat).»
b) Condicionar l’efectiva posada a disposició dels terrenys a l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del
nou planejament, consistent en la modificació puntual del PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat (Pinta Verda), aprovat inicialment pel
Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 22 de desembre de 2014, que qualifica la finca objecte de cessió
com a equipament de nova creació d’àmbit local-docent (7bDC).
c) Establir el dret de reversió automàtica del bé cedit a
la Generalitat de Catalunya si no es destina a la finalitat esmentada al punt tercer, tot això de conformitat
amb l’art. 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
Durant el termini de trenta dies les persones interessades podran examinar l’expedient al Servei de Compres i Gestió Patrimonial i formular les al·legacions
que s’estimin pertinents.

Fiesta gallega en
el parque de Europa
Los días 30 de abril y 1, 2 y 3 de
mayo se celebrará en el parque de Europa una fiesta para conmemorar el
32.º aniversario de Airiños da Nosa Galicia. Habrá actuaciones folclóricas y
musicales, y una amplia selección de
productos de aquella tierra.

farmàcies

Divendres 24
Dissabte 25
Diumenge 26
Dilluns 27
Dimarts 28
Dimecres 29
Dijous 30

Perú, 28
Av. dels Banús, 34
Sant Carles, 42
Florència, 45
Av. de la Generalitat, 131
Amèrica, 2
Roselles, 31

Aquestes farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h:
rambla de Sant Sebastià, 24; Milà i Fontanals, 27;
Valentí Escalas, 7; Sant Carles, 42, i passatge d’en
Caralt, 22.

informa

Edició: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Adreça: plaça de la Vila, 1 Tel. Ajuntament (Servei de
Comunicació): 93 462 40 13 Web: www.gramenet.cat
A/e: premsa.comunicacio@gramenet.cat DL B38.194/91. Paper reciclat. (Aquesta publicació no es fa
responsable dels articles d’opinió.)
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breus

El termini per demanar ajuts per al
pagament de l’IBI acaba el 5 de maig
Fins al 5 de maig, l’Ajuntament porta a
terme un programa d’ajuts adreçat a
les persones i a les famílies més vulnerables de la ciutat perquè puguin fer
front al pagament de l’impost sobre
béns immobles (IBI).
Aquesta mesura està pensada per a
persones més grans de 65 anys que
viuen soles i per a famílies monoparentals que siguin propietàries dels habitatges on viuen, dos dels col·lectius amb
menys recursos i força colpejats pel difícil context econòmic actual. Segon càlculs recents, pot haver-hi entre 2.000 i
4.000 veïns i veïnes que tenen dificultats
per abonar aquest tribut municipal.
L’Ajuntament atorga una ajuda equivalent al 50% de l’IBI, amb un màxim de
70 € de bonificació, a les persones que
s’ajustin a les exigències estipulades a
les bases reguladores, que van ser
aprovades per la Junta de Govern
Local el 17 de març.

Entre aquests requisits —els podeu consultar a www.gramenet.cat—, hi ha l’obligatorietat d’estar empadronat a Santa
Coloma, formar part d’una família monoparental i, en el cas de les persones
amb més de 65 anys, viure soles i tenir
uns ingressos iguals o inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM), que és de 7.455,14 € l’any.
Les persones que compleixin amb aquests
requisits podran sol·licitar les subvencions, mitjançant una instància a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania
(OIAC). El termini acaba el 5 maig.
Abans de lliurar la instància, és imprescindible demanar una cita prèvia
per telèfon (93 462 40 90) o a través
del web municipal. En aquests dos mitjans, les persones interessades hi trobaran informació sobre la
documentació que necessiten i tots els
requisits que han de complir per poder
sol·licitar els ajuts.

Taller d’Ecometròpoli: ‘La farmaciola de l’hort’
Diumenge, dia 26 (de 10.30 a 12.00), el Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli acollirà el taller «La farmaciola de l’hort».
A la primavera, s’ha de tenir cura de la salut de les plantes de
l’hort i el jardí. Les famílies que hi participin aprendran a reconèixer les plagues i les malalties, com prevenir-les i preparar remeis naturals i casolans per garantir-ne el bon estat.

El Passatge, jurat a la Fira de Titelles de Lleida
Des de la seva incorporació a la Plataforma Arts de Carrer, el Passatge Insòlit, que organitza l’Excèntrica, paticipa en bona part dels
festivals que se celebren arreu de Catalunya. Així, els dies 1, 2 i 3
de maig, una de les persones promotores del Passatge formarà
part del jurat dels espectacles de carrer de la 26a Fira de Titelles de
Lleida. L’edició del 2015 del Passatge Insòlit ja està a punt i, com és
habitual, començarà amb les Nits del Passatge el 16 de maig. Més
informació, al carrer de Sant Silvestre, 51 (tel. 93 385 96 18).

Novetats fiscals per a empreses i autònoms
Dimarts, 28 d’abril (15.00), l’Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) farà una jornada informativa sobre les modificacions
destacables en la normativa laboral i de Seguretat Social, que
afecten les empreses i els autònoms. L’acte, que anirà a càrrec
de Josep Moreno, advocat especialista en comerç minorista, se
celebrarà al carrer de Sant Carles, 14. Hi participarà també Carles Gironès, president de PIMEC Comerç Barcelonès Nord-Maresme. Més informació i inscripcions, al local de l’ACI, al 93 385
79 04 i a ruben@santacolomatotama.cat.

Visita a les vinyes de la Torribera
Ecometròpoli ha programat una visita per a tots els públics a les
vinyes de Torribera per al 26 d’abril (de 12.00 a 13.30 h). A mitjan segle xx, bona part de la serralada de Marina estava ocupada per cultius de secà (vinyes, garrofers, ametllers...). El
recorregut de diumenge posarà de manifest la importància sociocultural i socioeconòmica d’aquest conreu.

‘Les trampes de la indústria alimentària’
«Les trampes de la indústria alimentària» és el tema de la conferència que pronunciarà la metgessa Montse Artés el proper 30
d’abril (18.00) al Museu Torre Balldovina. Aquest acte, que el
presentarà la regidora d’Infància, Joventut i Salut, Laia Tordera,
forma part del programa «Aula de salut segle XXI». Les estratègies d’algunes multinacionals del sector per afavorir el consum
dels seus productes, sense tenir en compte els possibles efectes
perjudicials per a la salut de les persones, serà el tema de debat.

Exhibiciones de baile y danza del Club Satori
INTERCANVI JUVENIL AMB SARAJEVO

Recentment, s’ha celebrat una trobada de joves bosnians i colomencs per fomentar la
cultura de pau i la memòria històrica, especialment en temes com la Guerra Civil espanyola i la Guerra dels Balcans. La ciutat escollida per dur-ho a terme ha estat Sarajevo. Aquest projecte d’intercanvi juvenil europeu ha estat organitzat pel Grup Eirene i
Youth Initiative for Human Rights (YIHR), i ha comptat amb el suport del programa
«Erasmus plus» de la Comissió Europea i de l’Ajuntament de Santa Coloma.

anunci

El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la sessió celebrada amb data 7 d’abril de 2015, va adoptar, entre altres, aquests acords:
a) Aprovar inicialment la cessió gratuïta del domini de les finques que s’indiquen tot seguit i que consten com a
identificades i descrites en el document que s’annexa a la present resolució, a favor de l’empresa Gramepark, SA,
per a la futura construcció de la promoció d’habitatges protegits de l’àmbit del front fluvial (fase III). Totes les finques estan situades en aquests números de l’avinguda de la Generalitat: 172, 174, 176, 178, 184, 194, 196 (pati interior), 196 (baixos 1a), 196 (soterrani 1a) i 198 (baixos 3a).
b) Establir que, un cop executada la promoció d’habitatges prevista pel planejament vigent, l’empresa Gramepark,
SA cedirà gratuïtament a favor d’aquest Ajuntament les zones qualificades de xarxa viària bàsica (5) i parcs i jardins de nova creació de caràcter local (6b).
c) Establir el dret de reversió automàtica dels béns a favor d’aquesta corporació, si l’empresa Gramepark, SA no els
destina a la finalitat i l’ús convingut. Tot això, de conformitat amb l’art. 50.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i de l’article 167.2 de la Llei d’urbanisme.
d) Donar compte d’aquests acords al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Durant el termini de trenta dies les persones interessades podran examinar l’expedient al Servei de Compres i Gestió Patrimonial i formular-hi les al·legacions que s’estimin pertinents.

Con motivo del Día Internacional de la Danza, el Club Esportiu
Satori celebrará exhibiciones y clases abiertas el domingo 26 de
abril (de 11.30 a 13.30) en el parque de Europa. Más de 100
alumnos participarán en este evento con números de aeróbic,
funky, steps, ballet, técnicas de colocación postural, bailes latinos y danzas polinesias.

Cap de setmana solidari a l’Excèntrica
El dissabte 25 d’abril (11.30), l’Excèntrica ofereix un taller per a
nens dedicat al cinema. L’entrada és gratuïta per als socis i costa
3 € per als no socis. A les 22.00 hores, hi haurà una vetllada benèfica, en col·laboració amb l’Associació de Veïns de Can Franquesa, amb actuacions de les companyies d’alumnes del
musical i del teatre. L’entrada, en aquest cas, seran productes
de primera necessitat valorats en 4-5 €.

Conversa sobre el model de ciutat
«El model de ciutat» és el tema de la conversa que mantindran
l’economista Ricard Fernández i el representant de Fòrum
Grama, Jaume P. Sayrach, el dia 28 (19.30) a la Biblioteca Singuerlín. Aquest acte forma part del cicle Debats 2015.

El concert d’Hombres Bala, suspès
El concert d’Hombres Bala, previst per a avui, 24 d’abril, a l’Auditori ha estat suspès per indisposició del bateria d’aquest grup,
capitanejat pel cantant de hip hop Marco Fonktana.
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agenda
Curtmetratge
Abans de la projecció de la pel·lícula,
avui dia 24 (20.00) hi haurà el curt Em
deus 3.000 entrepans, una producció de
Transformafilms dirigida per Jordi Oriola. La Clara és una noia adolescent que
ho passa malament a l’institut a causa de
la conducta d’altres alumnes més grans.
El bullying —aquest n’és un exemple— és
l’abús d’aquells que necessiten dominar i
fer mal per sentir-se importants.

El vencimiento del dragón y el mercado
medieval, en la plaza de Pau Casals
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Talleres
La Asociación de Vecinos del Cementiri
Vell - Pallaresa hace un taller de manualidades de pintura, ganchillo y manualidades en general todos los miércoles de
16.00 a 18.00 h. Además, la entidad precisa un profesor para que imparta clases
de guitarra (los miércoles de 19.00 a
20.00). Las personas interesadas tienen
más información de lunes a viernes de
9.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.30 h.

Lugar: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré (plaça
de la Sagrada Família, s/n)

Lugar: calle del Doctor Ferran, 17
Organización: AV del Cementiri Vell - Pallaresa

Cine: ‘La soga’

Dia de la Dansa

El Cine Club Imatge, con el apoyo del
Ayuntamiento, ha programado para
hoy 24 d’abril (20.00) un clásico de
1948 del género del supense: La soga,
de Alfred Hitchcock. A casa de dos estudiantes van llegando los invitados a
una especie de fiesta de fin de curso.
El invitado que más temen es su tutor
y profesor, un astuto criminólogo que
sostiene que el crimen perfecto no
existe, aunque ellos se han propuesto
demostrar lo contrario. La entrada es
gratuita.

El 29 d’abril, l’Institut Ramon Berenguer IV celebrarà el Dia Mundial de la
Dansa i les Art Escèniques. El programa
s’iniciarà amb la inauguració de l’Aula
d’Expressió Corporal. Tot seguit, hi haurà una cercavila, que començarà a l’Institut (10.45) i culminarà a la plaça de la
Vila (12.00) amb una acció escènica
conjunta. Diversos centres educatius de
la ciutat estan convidats per commemorar aquest esdeveniment, així com les
entitats que promouen les arts escèniques a Santa Coloma. Tots plegats participaran en la lectura del Manifest del
Dia Mundial de la Dansa, que ha escrit
la coreògrafa i ballarina Inés Boza. Més
informació, al 93 392 62 27.

Con motivo de la festividad del patrón, San Jorge, la Casa de Aragón Virgen
del Pilar, con el apoyo de numerosas entidades colomenses relacionadas con la
cultura popular y tradicional, ha programado diversos actos lúdicos para este fin
de semana en la plaza de Pau Casals. Entre otros, destaca el mercado medieval y
la representación del vencimiento del dragón.
Los primeros actos de hoy, día 24 (17.00), serán la apertura de la feria y la actuación
de la escuela de danza Tacón y Bordón. Posteriormente tendrá lugar la inauguración del mercado medieval y la presentación de los libros de poesías de Manuel Aibar y Agustín Luño, así como la obra de los dibujantes Azagra y Revuelta Estoy hecho un cocinicas. La tarde se cerrará con la escenificación de un entierro medieval y
un espectáculo de la Colla Vella de Diables.
En la mañana del sábado habrá un ensayo del vencimiento del dragón con los caballos de la Cuadra Tiana y la cita «Sigues casteller per un día» con la Colla de Castellers de Santa Coloma. Por la tarde, Els Joves de la 3ª Edat del Casal Albert Francàs
pondrán en marcha su playback y el Grupo de Tambores y Bombos Cipriano Nogues
protagonizará un pasacalle con los componentes de Airiños da Nosa Galicia. La jornada se cerrará con un espectáculo de la Colla de Dimonis.

Lugar: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré
(plaça de la Sagrada Família, s/n)

Finalmente, el domingo (12.00) se representará el vencimiento del dragón y, por la
tarde, habrá un cuentacuentos, danza del vientre y un recital de poesía. De la animación de la feria se encargarán los componentes de JAK.

Conferència
El dia 28 (17.00) se celebarà el Dia de
l’Usuari del Blíster a l’Associació de
Veïns de Can Calvet (c. Aragó, 25), amb
la xerrada «Consells homeopàtics a l’època primaveral», a càrrec de la farmacèutica i homeòpata Montse Gil.

Piano al Mercat Sagarra Excursión a Tarragona Libro de J. de la Vega

Infants sahrauís

«El Maria Canals porta cua» és el lema
del 61è Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona que
arriba avui, dia 24 (de 9.00 a 20.00),
al Mercat Sagarra. Durant tot el dia, el
piano de cua estarà a disposició de qui
el vulgui tocar. Hi haurà sessions divulgatives al matí, adreçades a les escoles,
amb actuacions dels estudiants de l’Escola Municipal de Música Can Roig i
Torres. L’acció s’acabarà amb el recital
de Clàudia C. Valetta. Aquest certamen, el Maria Canals, és el degà dels
concursos de música a Espanya, i el
seu objectiu és divulgar la música i ajudar els joves intèrprets de tot el món a
desenvolupar una carrera com a concertistes professionals.
Organització: Maria Canals de Barcelona (MCB),
Ajuntament i Escola Municipal de Música

La Asociación de Vecinos del Centre realizará una salida en autocar a Tarragona el
10 de mayo. El precio es de 32 € para los
socios y de 33 € para los no socios.

Hoy, día 24 (21.00), el poeta colomense
Joan de La Vega presentará su libro Bare
nostrum con una teatralización de sus textos. Entrada libre con reserva previa.

De cara a l’estiu, les famílies interessades
ja poden demanar l’acollida de nens i nenes sahrauís que viuen als camps de refugiats en unes condicions molt dures.

Información: los lunes y miércoles en la calle de
la Pedrera, 1 y en el teléfono 93 392 26 26
Organización: Asociación de Vecinos del Centre

Lugar: Espai Escènic Carro de Baco (c. Santa
Gemma, 10)
Información: http://salacarrodebaco.com

Organització: Santa Coloma amb el Sáhara (ACAPS)
Informació: 606 65 13 94 / 93 391 31 11 / 625
47 30 97

Taller de mímica

Aula de la Gent Gran

Òperaforum

Els divendres 8, 15 i 22 de maig (17.30)
s’impartirà un taller de cinema infantil
amb el títol de «Parlant amb el gest». S’hi
pot participar a partir de 4 anys, però cal
fer una inscripció prèvia.

«Centenari de l’església Major». Aquest
és el tema de l’Aula de la Gent Gran del
CEP del 29 d’abril (17.30), a càrrec de
Salvador Bacardit (rector de la parroquia de Santa Coloma).

Diumenge, 26 d’abril (17.00), hi haurà
un òperaforum amb la projecció de
Thaïs, de Jules Massenet, la història
d’una cortesana d’Alexandria que es
lliura als plaers sensuals de la vida.

Lloc: Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré (pl. de
la Sagrada Família, s/n)
Informació: 93 468 26 97

Lloc: Museu Torre Balldovina
Informació: els dimecres de 12.00 a 13.00 h al
carrer de Sant Josep, 20 (tel. 93 385 99 41)

Lloc: carrer Nou, 4
Informació: 933853005
Organització: Àrea Cultural Oriol

