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Jornades de
portes obertes

Rehabilitació de
l’Escola Manent

Els centres d’ensenyament mostren les
seves instal•lacions a les famílies.

Les obres podrien començar a la
primavera.

En la avenida de Catalunya y en la calle de Enrique Granados

Acaban los derribos que permitirán
la construcción de dos promociones
de vivienda pública en Singuerlín
El Ayuntamiento se propone construir 600 pisos en este mandato
Se construirán 601 pisos en distintos puntos de la ciudad, y de
ese total 158 serán
para alojar a las familias afectadas por diversas actuaciones
de mejora urbanísticas. El resto, 443 pisos
se destinarán a jóvenes y otros sectores
de la población. Como
viene ocurriendo de
desde hace años, un
porcentaje significativo de las nuevas viviendas se destina a
personas con problemas de movilidad: los
pisos son adaptados
para favorecer la calidad de vida de sus
Imagen de las obras de derribo que se han llevado a cabo recientemente en la avenida de Catalunya.
propietarios.
La inversión municipal en vivienda públide junio. En estos momentos se están
En los últimos días han finalizado
ca en el período 2003-2007 superará los
redactando ambos proyectos arquitectólos derribos necesarios para llevar
42 millones de euros.
nicos.
a cabo dos nuevas construcciones,
Además de los derribos ya reseñados en
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Graen el barrio de Singuerlín, que forel barrio de Singuermenet desea atender,
man parte del Plan de Vivienda de
lín, forman parte del
en la medida que los
Promoción Pública. Se trata de un
de Vivienda de
recursos económicos
programa municipal que tiene coLa inversión municipal Plan
Promoción Pública
y la disponibilidad de
mo objetivo facilitar pisos a precios
suelo libre lo permi- en vivienda pública en los proyectos situaasequibles a diversos sectores de la
el período 2003-2007 dos en estos lugares:
tan —aspectos no
población: afectados por planes de
antigua iglesia de
exentos de dificulreforma urbanística, jóvenes y persuperará los 42
Santa Rosa, Frente
tad—, la creciente
sonas discapacitadas.
millones de euros
Fluvial del Raval, sodemanda de vivienda
lar de la calle de Pau
de promoción pública
Las dos futuras promociones estarán
Claris, calle de Pirineus, esquina de la
que se observa en la población.
situadas en la avenida de Catalunya, 52
avenida de la Generalitat y calle de Es(esquina calle de Singuerlín), y en la calle
Un plan a cuatro años
priu, avenida de Santa Rosa, avenida de
de Enrique Granados, 11. En el primer caso
Anselm de Riu, espacio de la antigua CiA través de la sociedad municipal Gramese edificarán 14 viviendas y 20 plazas de
ba, calle de Joan Ubach y centro de ocio
park, y junto a otras empresas públicas,
aparcamientos, y en el segundo 21 pisos y
de la Pallaresa (estas viviendas serán de
en este mandato se llevarán a cabo 12
120 aparcamientos. El inicio de la consalquiler).
promociones similares a las enunciadas.
trucción está previsto para el próximo mes

ACTUALITAT
Termini de sol·licitud
de terrasses de bar
Els propietaris de bars que desitgin instal•lar terrasses davant del
seu establiment, han de presentar
la sol•licitud, mitjançant una
instància a l'OIAC, abans del 27 de
febrer. Amb el pagament del segon i del tercer trimestre de l'any,
es tindrà dret a l'ocupació de la via
pública per a aquesta finalitat durant tot l'any. En aquest cas, el pagament es farà en dues vegades:
la primera, de l'1 al 10 d'abril, i la
segona, de l'1 al 10 de setembre.
"Flamenco. El centro cultural Raíces del Sur (Menorca, s/n) celebra
una velada flamenca el día 7 (22
h.) con Maribel Gallego y su cuadro de baile, el ballet Esencia y diversas actuaciones de flamenco y
canción española.

La propera setmana hi haurà unes jornades
de portes obertes a les escoles i els instituts

E

ls centres docents tornen a
obrir les seves instal•lacions al
públic en general i, molt especialment, a les famílies que estiguin
interessades a inscriure els seu
fills, el curs 2004-2005, a pàrvuls
de 3 anys, canviar de centre o
continuar els estudis a l'ensenyament obligatori o postobligatori.
Els centres d'educació infantil i
primària (CEIP) obriran els dies
10 i 11 de febrer, i els instituts
d'educació secundària (IES) ho
faran l’11 i el 12 de febrer.
Tot i que les previsions de l'inici
del procés de preinscripció i matrícula serà el març, els centres
volen facilitar a les famílies l'oportunitat de veure les instal•lacions, els serveis i les activitats

SABER
Èxit del Programa de conciliació
i reparació adreçat als menors
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El Programa de reparació i conciliació municipal, que gestiona el Departament
de Serveis Socials, ha atès 200 menors. L'objectiu és aconseguir que els nois i
noies, entre 9 i 17 anys, que infringeixin les Ordenances municipals i altres normes en què l'Ajuntament té potestat sancionadora, puguin optar per una mesura educativa consistent a reparar la falta comesa, implicar-se en la comunitat
que ha sofert l'actuació del jove i procurar la participació d'aquesta en el procés integrador. Els joves que s’han acollit al Programa han tingut un grau de
reincidència de només l’1%.
Davant una infracció feta per un menor, la Policia Local fa la denúncia corresponent, però tot seguit, l’Ajuntament informa el menor i la seva família sobre
la sanció econòmica que correspon per l'acte i la possibilitat de substituir-la
per una acció reparadora. Un 70% dels implicats ha acceptat la proposta i s'ha acollit al Progra ma.
Els educadors municipals són els encarregats de vetllar perquè la mesura reparadora s'adeqüi de la millor manera possible tant a les característiques del menor com a la infracció comesa. Es proposa una acció educativa reparadora amb
la participació activa del menor i de la seva família.
Els darrers anys, les infraccions més comunes tenen a veure amb el comportament cívic a la ciutat (grafitis, desperfectes) i amb el consum de substàncies
que generen dependència. Les accions educatives estan directament relacionades amb les infraccions realitzades i, per exemple, poden consistir a col•laborar en la neteja d'un espai públic o de l'espai malmès, i en el cas del consum
de substàncies que generen dependència, es prioritza l'acció preventiva i educativa per a la salut.

Rehabilitación
psicosocial

Avui comença la
temporada de concerts

El día11 se celebrará en los Centros
Asistenciales Dr. Emili Mira i López
del Recinto Torribera la I Jornada de
Rehabilitación Psicosocial que lleva
por título “¿Es la rehabilitación psicosocial en salud mental una misión imposible?”. La jornada ha sido declarada de interes sanitario
por el Instituto de Estudios de la Salud de la Generalitat. Más información, en el teléfono 93 462 89 25.

Avui divendres (21.45 h) comença la XVIII Temporada de
Concerts a l’auditori de Can Roig i
Torres (carrer de Rafael Casanova, 5). Dins del cicle “Concerts en
3/4”, Begoña Pérez (violí), Elisabetta Renzi (violoncel) i Esperanza Muñoz (piano), totes tres professores de l’Escola de Música,
interpretaran obres de Toldrà,
Morera i Saint-Saëns.

que ofereixen, informar-se del
projecte educatiu i l’organització
escolar.
L'oferta educativa dels CEIP està
adreçada a la població escolar de
3 a 12 anys. Els alumnes van als

IES a partir dels 12 anys (secundària obligatòria, ensenyament secundari postobligatori i
cicles formatius de grau mitjà o
superior).
Aquest és el primer acte de la
campanya informativa de l'ensenyament públic, promoguda
per l'Ajuntament i els centres docents. A més, s’editarà una guia
informativa de l'ensenyament
públic, hi haurà la II Mostra de
l'Ensenyament Secundari i arribarà el Bus de les Professions,
entre altres propostes. Més informació, als centres públics, a l'Oficia d'Informació i Atenció al Ciutadà o al Servei d'Educació (av.
d'Anselm de Riu, 125, telèfon 93
462 40 00).

El Museu estrena una exposició
sobre la flora i la vegetació local

E

l 12 de febrer (20 h) s'inaugurarà al Museu Torre Balldovina
l'exposició Flora i vegetació de
Santa Coloma de Gramenet, produïda conjuntament pel Museu i el
Centre d'Estudis de la Natura del
Barcelonès Nord. La mostra ens
aproxima a la flora i la vegetació de
les nostres rodalies i recorre l'evolució de la vida vegetal sobre el
planeta Terra en quatre àmbits: el

medi natural, la flora, la vegetació
i la recuperació de l'entorn. Hi ha
també mostres vives de plantes,
substrats, troncs, llavors, plantes
fòssils i la preparació d'un herbari.
Per treure'n un profit per als escolars de la ciutat, s'ha preparat un
material didàctic, una guia pràctica, per treballar aquesta mostra.
Més informació, a la plaça de Pau
Casals, s/n, tel. 93 385 71 42.

Ediccte
es
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 26 de gener d'enguany, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d'expropiació forçosa de la finca situada al passatge del Besòs, núm. 22, d'aquesta
ciutat, les dades de la qual i el seu titular són els que tot seguit s'especifiquen:
UTM: 4182154 DF3848A. Ref. territorial: 51605054. Situació: passatge del Besòs, 22, ciutat. Reg. Propietat: tom 72, llibre 59, foli 242, finca 2377. Propietari: Maria i José Gisbert Castell. Domicili fiscal: carrer de les Balears,12, Alella (08328), Barna. Sup. sòl afectat: 150,34 m2s. Sup. construïda: solar
L'esmentat expedient s'exposa al públic per un termini de vint dies, comptats des de l'endemà
de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin presentar les al•legacions que estimin adients. Si en aquest termini no es presenta cap al•legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
!!!!!!!

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 26 de gener d'enguany, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es considera necessari expropiar i incoar expedient d'expropiació forçosa de la finca situada al passatge del Besòs, L i K, d'aquesta
ciutat, les dades de la qual i el seu titular són els que tot seguit s'especifiquen:
UTM: 4182159 i 60 DF3848A. Ref. territorial: 51605059 i 060. Situació: passatge del Besòs, L i
K, ciutat. Reg. Propietat: tom 1344, llibre 292, foli 90, finca 11573. Propietari: 1/7 Gines García
Mendez, 1/7 Concepción García Mendez, 1/7 Juan García Mendez,1/7 Francisca García Mendez,1/7 hereus d'Antonio García Mendez, 1/7 hereus d'Isabel García Mendez, 1/7 proindivís
d'Antonio, María i Amparo Garcia Miguel. Domicili fiscal: carrer de Jaume Balmes 16, 2n,1a,
Montornès del Vallés (08170), Barcelona. Sup. sòl afectat: 100,80 m2s. Sup. construïda: solar.
L'esmentat expedient s'exposa al públic per un termini de vint dies, comptats des de l'endemà
de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin presentar les al•legacions que estimin adients. Si en aquest termini no es presenta cap al•legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

So
orte
eig per a la fo
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ó de
e me
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ecto
orals
Un cop convocades eleccions a les Cortes Generals pel Decret 100/2004 de 19 de gener de conformitat amb allò que preveu l'article 26.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general, es fa públic que el sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les eleccions a les Cortes Generals , que tindran lloc el 14 de març, es farà el proper
17 de febrer a les 11.30 hores, al Ple de l'Ajuntament.

ACTUALITAT

La festa de l’esport. El 29 de gener es van lliurar
els Guardons de l'Esport Colomenc. Més de 500
persones van omplir el Teatre Sagarra. 57 esportistes de modalitsts com el futbol, el bàsquet, les
arts marcials, la gimnàstica, el futbol sala, la natació, la gimnàstica, el patinatge, l’atletisme, el ten-

nis taula, el billar, els escacs i el ciclisme van rebre el reconeixement per ser campions de Catalunya, d'Espanya, etc., i 22 entitats van ser reconegudes per haver assolit un títol o ascendit de
categoria. De la resta de guardons, destaca el de
Francesc Massip, ciclista dels anys 50, campió

Nuevo acuerdo para remodelar
la antigua academia Manent

E

l Ayuntamiento ha aprobado
inicialmente la tercera fase de las
obras de acondicionamiento de la
antigua academia Manent, ubicada en la plaza del mismo nombre.
Una parte de este edificio está ocupado actualmente por el Centre de
Tradicions Populars Joan Pairó.
El proyecto, aprobado por la junta
local de gobierno el pasado 27 de
enero, se divide en dos subfases y
consistirá en la adecuación del
edificio, con la ordenación de tabiques, instalación eléctrica y de fibra óptica, iluminación y pintura.
Además se acabará de restaurar
la fachada. La duración prevista
de las obras es de seis meses. Es-

tas podrían comenzar el próximo
mes de mayo. El presupuesto asciende a 384.531,45 € (más de 60
millones de pesetas).
Con estos trabajos el antiguo colegio quedará definitivamente integrado en la zona. El año pasado se
procedió a la remodelación de la
plaza y de las calles de Sant Carles
y de Sant Jeroni.
La masía que albergaba la Academia Manent fue adquirida por el
Ayuntamiento en abril de 1993.
Tras la rehabilitación en dos anteriores fases de una ala del edificio
realizada por la escuela-taller Can
Manent III, se instaló el Centre de
Tradicions Populars Joan Pairó.

Matriculació als cursos de català

E

l dia 9 comença la matriculació als cursos de català per a adults.
Aquests cursos estan adreçats tant
a persones que volen aprendre a
parlar en català com a persones
que ja l'entenen i el que volen és
aprendre a escriure'l.

Festival d’Art Social
El dia 12 (20.30 h) tindrà lloc una
reunió preparatòria del II Festival
d’Art Social (FARTS), que tindrà
lloc el proper mes d’abril. La trobada se celebrarà a la Casa de la
Solidaritat (Irlanda, 39). Hi estan
convocats els artistes i les entitats socials de la ciutat.

El CNL L'Heura fa cursos presencials i a distància. L'horari de matriculació és de 9 a 13.30 h de dilluns a divendres, de 15.30 a 17.30
de dilluns a dijous i de 15.30 a 19.45
h dimarts i dijous.
D'altra banda, les persones que ja
hagin fet un curs de català al CNL
L'Heura en alguna convocatòria de
dos anys enrere com a màxim, poden passar a fer la matrícula avui
mateix (c. de Rafael Casanova, 85,
tel. 93 385 14 61) fins a les 13.30 h.
"Internet per a adults. La Biblioteca Can Peixauet fa classes d'iniciació a Internet per a adults i gent
gran. Més informació, a l’esmentat
centre i al telèfon 93 466 52 70.

d'Espanya i participant al Tour de França, i el de
Toni Rovira, un home de futbol que es recupera
favorablement després de patir càncer. En la fotografia, l’alcalde, Bartomeu Muñoz, i el president de l’IME, Antonio Carmona, amb el nombrós
grup de guardonats.

BREUS
"Zarzuela en el Teatro Sagarra

La Casa de Aragón estrena la zarzuela Gigantes y cabezudos el día 8 (17
h.) en el Teatro Sagarra. Este acto está asociado al Forum 2004.

"Curs de dansa tradicional a Can Mariner
Triballcoloma fa un curs de danses de plaça els dimecres de 20 a 21.30
h. Més informació, al carrer de Milà i Fontanals, 14-16, de 19 a 21h.

"Escola d’hoquei patins
El Gramenet Hoquei Patins fa un curs d’hoquei per a infants fins a11 anys. Més
informació, a la pista poliesportiva de Can Zam, dimarts i dijous de 19 a 20 h.

"Tennis a Torribera
L'escola de tennis per a adults del Complex Esportiu de Torribera inicia un
nou torn de classes. Els interessats en aquests nous cursets, individuals o
per grups, poden dirigir-se al carrer de Castella, s/n (tel. 93 392 63 04).

"Traslado de la ASED
La Asociación de Soporte Emocional en el Duelo (ASED) traslada su sede del
Centre Cívic de Can Mariner al Centre Cívic del Riu (Pompeu Fabra, 22-24).

"Activitats a l’Àrea Cultural Oriol

El dia 8 (17.30 h), l’Àrea Cultural Oriol projectarà la pel•lícula Frida. A més,
el dia 9 (20 h) s’inaugura una exposició de pintura de M. Àngels Gibert, i
el dia 11 (20 h) hi haurà una trobada poètica amb Javier Bustamante.

"A Pamplona amb el Barça
La Penya Johan ha organizat un viatge en autocar a Pamplona per veure
el partit Osasuna-FC Barcelona que es disputarà el dia 8. El preu del viatge, que inclou l’entrada al camp, és de 60 euros. La sortida està prevista
per a les 8 h. Més informació, als telèfons 93 385 41 01 i 93 386 00 18.

"Asamblea en Can Franquesa
La Asociación de Vecinos de Can Franquesa celebra el día 11 (19.30 h.)
la asamblea anual en su sede de la calle de Còrdova, 45.

"Xerrada per a la gent gran
Dins el cicle Aula de Difusió Cultural per a la Gent Gran, el dia 11 (17.30 h)
tindrà lloc al Museu la xerrada “Com conèixer les persones tot mirant les
cares: temperament, caràcter i personalitat”, a càrrec de Carles Barceló, diplomat en psicologia i doctor en ciències econòmiques (organització: CEP).
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Sevillanas y rumbas
A partir del 13 de febrero, el Esplai Bon Compàs ofrece clases de
sevillanas y rumbas para adultos.
Horario: viernes, de 20.30 a
21.30, y sábados, de 12 a 13 h.
Lugar: Escuela de Danza Yolanda
Valero (Mn. Camil Rosell, 14).
Teléfono: 93 391 84 11.

Casa de Málaga
La Casa de Málaga ha organizado un concierto de flamenco para el día 8 (12 h.). La Niña de Graná, Mari Rivero y Carlos Delgado
interpretarán temas de cante jondo y coplas. También actuará el
cuadro de baile de la entidad, y a
la guitarra estará Rafael Orozco.
Lugar: av. de la Pallaresa, 96.

Excursiones
!La Asociación de Vecinos de Can

Franquesa hará una excursión a
Sant Carles de la Ràpita el día 8.
Información: Còrdova, 45.
Teléfono: 93 392 78 60.
! La cooperativa La Colmena
también ha programado una excursión de dos días a la Costa
Brava. La salida está prevista a
las 16 h. del 28 de febrero.
Precio: 48 euros.
Información: plaza de la Vila, 13.

Baile de jubilados
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El Esplai de Jubilados y Pensionistas del Fondo celebrará un baile
el día 7 (16.30 h.).
Lugar: centro cívico del barrio,
calle de Wagner, 19.

Reciclatge de taps
L’entitat per a la conservació de

Farmàcies
Divendres 6
•D
Plaça de la Vila, 3 / Av. de la Generalitat, 76
Dissabte 7
•D
Beethoven, 25 / Juli Garreta, 14
Diumenge 8
Milà i Fontanals, 79 / Cultura, 39
Dilluns 9
Av. de la Generalitat, 226 / Av. de Catalunya, 33
Dimarts 10
•D
Mn. J. Verdaguer, 107 / Major, 46
Dimecres 11
•D
Anselm de Riu, 24 / Wilson, 43
Dijous 12
•D
Mas Marí, 56 / Mn. Camil Rossell, 67-69
•Aquestes quatre farmàcies obren cada dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13, i Milà i Fontanals, 27.
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Homenaje a Ángel Fernández
Ángel Fernández González (Cazalla de la Sierra, Sevilla, 1951), impulsor
de las peñas flamencas y miembro de la Peña Cultural Andaluza Gente
del Pueblo será homenajeado el 7 de febrero (19 h.) en el Teatro Sagarra.
Actuarán el grupo de baile Rincón Extremeño, Rubito de Constantina,
Paco Aguilera, Emilio Requena, Antonio Heredia y Ezequiel. La presentación irá a cargo de Manuel Calderón, y Justo Fernández estará a la guitarra. El acto está organizado por Gente del Pueblo, con la colaboración del
Ayuntamiento y varias hermandades, centros culturales y entidades.

la sureda, Suber, amb la col•laboració del Departament de Medi
Ambient de l’Ajuntament, ha iniciat un projecte de recollida de
taps de vi i de cava, dins de la
campanya “Suro amb denominació d’origen”. Els veïns, bars i restaurants del Raval i Santa Rosa tenen un punt de recollida al Centre
Cívic. Suber vol traslladar l’experiència a altres barris de la ciutat.
Lloc: carrer de Monturiol, 20.
Informació: www.suber.org.

Cursos al Fondo
El Grup de Dones del Fondo té
obert el període d'inscripció per a
aquestes activitats: gimnàstica de
manteniment, sevillanes, balls de
saló i manualitats.
Informació: de dilluns a dijous, de
17.30 a 19.30 h al carrer de Wagner, 19 (tel. 93 462 40 67).

Ajedrez
El Casal de les Oliveres reinicia su
taller de ajedrez.
Información e inscripciones: calle
de Pep Ventura, 1-3.

Asamblea
La Asociación de Vecinos del Raval convoca una asamblea para
el día 10 (19.30 h.)en la que se renovarán los cargos directivos de.
Lugar: calle Monturiol, 20.

GRAMA
RÀDIO
Amb l’esport en directe
Emissora municipal,
107.4 FM

Tallers per a joves al Mas Fonollar
El Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar (Sant Jeroni, 13) ha encetat aquests tallers.
!Taller de teatre. Destinat als que
vulguin iniciar-se en el món de les
arts escèniques. Hi aprendran els
coneixements bàsics d'un bon
actor. Durarà fins al 16 d'abril.
Horari: divendres de 19 a 21h.
Preu: 15 € mensuals.
!Taller de fotografia. Per a tots els
que vulguin iniciar-se en el món de
la fotografia, assolir uns coneixements bàsics i fer fotos amb màquines rèflex i revelar en blanc i
negre. Acabarà el 17 d'abril.
Horari: dissabtes d’11 a 13 h.
Preu: 15 € mensuals.
!Taller de dansa del ventre. Nova
tècnica de relaxació i de coneixement personal. Fins al 19 d'abril.
Horari: dilluns de 19 a 21h.
Preu: 15 € mensuals.
! Taller de tai-tt xi. No només es
mou el cos físic, sinó que també

ho fa la ment. I així, s'aconsegueix
que l'energia penetri fins a l'última cèl•lula del nostre cos. El taller
finalitzarà el 16 de març.
Horari: dimarts i dijous, en dos
grups, de 19 a 20 i de 20 a 21 h.
Preu: 12 €.
Tots els joves amants de la pintura i creadors, que vulguin exposar la seva obra al Mas Fonollar,
poden adreçar-se al centre.

1. Hi pot participar qualsevol jove a partir de
15 anys que sigui alumne d'un dels centres
d'ensenyament secundari de Santa Coloma
de Gramenet. L'obra ha de tenir com a tema
central històries que es desenvolupen arran
de les noves formes de relació que faciliten
els diferents suports de les noves tecnologies (xarxes lliures, Internet, xats, mòbils,
suports digitals per a la informació i l'oci,
etc.). L'escenari de l'acció ha de ser aquesta ciutat, o bé els seus protagonistes han de
ser clarament identificatius de Santa Coloma. No s'acceptaran treballs que facin un
tractament vexatori o denigrant dels personatges escollits.
2. Les obres es poden presentar indistintament en castellà o català.
3. Les obres han de ser INÈDITES. No hi podran participar els autors i les autores que
ja hagin tingut algun text publicat en anteriors edicions de la Col•lecció Joves Autors.
4. Els treballs han de presentar-se mecanografiats a doble espai, en format Times New
Roman de mida 12 punts, i s’haurà d’adjuntar disquet d'ordinador amb l'arxiu en format MS Word. No han de superar les 6 planes d'extensió. El títol figurarà a la portada.
5. Les obres es lliuraran en sobre adreçat al
Servei de Cultura de l'Ajuntament o a l'IES
PUIG CASTELLAR. A l'interior, en un sobre
adjunt, han de figurar les dades personals
següents: nom i cognoms de l'autor/a, centre d'estudis al qual pertany, data de naixement, telèfon, adreça electrònica i adreça.
Els relats també es poden presentar a través
de la web www.xeill.net. En el cas dels treballs presentats per correu electrònic, les
dades personals han de constar en un arxiu adjunt.
6. La recepció de treballs es farà al mateix
centre d'estudis, a través dels professors de
Llengua i Literatura. Cada centre d'estudis
determinarà el nombre de treballs que el representa. El termini màxim de presentació
és el dia 25 de març de 2004.
7. L'elecció de les obres guanyadores la farà
un jurat reunit per l'organització a aquest
efecte, amb representants municipals, de
l'IES Puig Castellar, de l'Associació Colomenca de Literatura, del Centre de Normalització Lingüística L'Heura i escriptors colomencs. Se seleccionaran tants finalistes com
es consideri oportú i un únic guanyador .
8. El jurat del concurs es reserva el dret de
declarar desert algun dels premis. Els premis es lliuraran en la data i l’hora que oportunament es donaran a conèixer en un acte
públic dins la programació de la Primavera
Literària.
9. S'atorgaran un total de dos premis, consistents en: PRIMER PREMI amb diploma,
300 euros en metàl•lic, SEGON PREMI, un tiquet de compra per valor de 100 euros en
llibres, i TERCER PREMI, dues entrades per a
una de les actuacions del Teatre J.M. de Sagarra (*), a escollir entre qualsevol de la
temporada vigent. Els relats premiats i finalistes formaran part d'un nou llibre de la
Col•lecció JOVES AUTORS. Els autors tindran
dret a dos exemplars. Els centres d'ensenyament secundari participants rebran cinc
exemplars.
10. La propietat intel·lectual de les obres
serà de l'Ajuntament.
* Condicionat per a la disponibilitat d'entrades en el moment d'efectuar la reserva.
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