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CALENDARI D’ACTIVITATS
LA MINA DEL CONEIXEMENT (Biblioteca Font de la Mina)
Nou programa de suport a la comunitat “Reactiva’t” (tècniques i
hàbits d’estudi), “Parlem-ne”, dilluns i dimecres, 18h., (pràctica
oral en català, castellà i anglès), “Resitua’t” (orientació i materials
per al progrès personal) i “Fem via” (un cop de mà davant la
burocràcia). I, continuen els programes de foment de la lectura:
Hora del conte i Lectura fàcil (dimarts, 18.30h.), Lectura en veu alta (dimecres,
15.30h.), Club de Novel·la (primer dilluns de mes, 18h.). c/ Ponent, 21.
L’HIVERN (La Capsa dels Jocs :: Consorci)
Dimecres, 20. Acabem el mural de l’hivern. Divendres, 22.
Conta contes sobre la gelosia. Dimecres, 27. Ens preparem per
rebre al sr. Carnestoltes. Dijous, 28. Anem a la biblioteca. Horari d’hivern: 16h. a
18.30h. Parc del Besòs, C/ Cristòfol de Moura (davant Mossos d’Esquadra).
74a. LA MINA CAMINA (CAP :: Plataforma :: Associació de veïns)
Diumenge, 24. Caminada popular apta per a totes les condicions
i edats. Sortim de davant el CAP La Mina (9.30h.), per anar fins al
port olímpic, passant pel passeig marítim.

CALAIX DE SASTRE D’INFORMACIONS
Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, 27 de gener, dia
en que les tropes soviètiques van alliberar el camp d’extermini nazi més gran,
el d’Auschwitz-Birkenau (Polònia). Establert per l’ONU per mantenir-ne la
memòria també entre els més joves i prevenir actes de genocidi en el futur.
Dimarts, 26. Seminari “Samudaripen. El Poble gitano, un holocaust oblidat”
(17.30h.) Museu d’Història de Barcelona (Plaça del Rei). Conferències
d’experts, debat, testimoni de Raymond Gureme, gitano supervivent i estrena
del documental “Samudaripen”, produït per l’Associació Veus
Gitanes/Romane Glasura, a partir del viatge d’un grup de dones gitanes a
Polònia, l’any 2014, per commemorar el 70è. aniversari del mig milió de
víctimes gitanes del terror nazi. Dijous, 28. Seminari “Mantenint viva la
memòria...” organitzat per les associacions gitanes de Catalunya (16 a 20h.),
experts i testimonis vius, Pati Manning (Montalegre, 7). Cerimònia de record a
totes les víctimes amb encesa d’espelmes a la Pl. Sant Jaume (19.30h.)
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DISTRIBUÏU TANT COM VULGUEU I
FEU TANTES CÒPIES COM PUGUEU
D’ANIMA LA MINA.
QUÈ CORRI LA VEU!

