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La celebració del
Dia de la Dona

Poliesportiu al
barri de Riera Alta

Continuen els actes commemoratius. Avui
tenen lloc els tradicionals sopar i ball.

El Ple va aprovar inicialment el Pla especial
per a la concreció d’usos del futur pavelló.

En colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya

El Ayuntamiento pone en marcha un
plan para implantar las tecnologías de
información y comunicación en la ciudad
Las TIC constituyen una gran herramienta de crecimiento y desarrollo
El Ayuntamiento de Santa Coloma,
en colaboración con la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), ha
elaborado un plan para la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en nuestra ciudad, que fue
presentado en el pleno celebrado el
pasado 23 de febrero.
Las TIC constituyen una gran herramienta
de crecimiento y desarrollo, y están llamadas a revolucionar la mayoría de las
actividades humanas. Permiten que las
personas mejoren sus capacidades, adquieran conocimientos y accedan a nue-

vos servicios; facilitan la participación activa en la vida social y política de la ciudad, y estimulan al sector económico mediante la creación de nuevas fuentes de
trabajo y nuevas oportunidades.
Para evitar que el desarrollo desigual de
la implantación dé lugar a la aparición de
la llamada brecha digital, la Administración pública ha de asumir un papel importantísimo e incentivar ese proceso de
implantación impulsando el uso de las
tecnologías, facilitando el acceso al conocimiento y vigilando por el desarrollo armónico y continuado de la sociedad de la
información.
El plan nace con el objetivo de aprove-

char los beneficios y oportunidades que
ofrecen estas tecnologías a nivel social,
(reduce las diferencias y mejora la calidad de vida), económico (dinamiza el comercio) y político (acerca la administración al ciudadano y favorece la
participación).
El desarrollo de las diferentes actuaciones tendrá lugar entre los años 2004 y
2007 y estarán orientadas a:
!Garantizar que las infraestructuras engloben todos los sectores de la ciudad,
optimizando las existentes y promoviendo su ampliación.
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Nou sistema GPS per connectar els autobusos de la comarca
Les parades més importants tindran panells informatius
L'Entitat Metropolitana del Transport
(EMT) i l'empresa TUSGSAL han posat en
marxa un nou sistema per millorar la gestió i el control de la xarxa d'autobusos al
Barcelonès Nord. Com a servei a l'usuari el
nou sistema, nomenat Sistema d'Ajut a
l'Explotació (SAE), preveu la instal•lació
d'uns panells electrònics on s'anuncia el
temps d'arribada de les diferents línies de
la companyia. El divendres 27 de febrer es
va presentar públicament aquesta nova
tecnologia a Badalona.
El SAE incorpora un sistema d'ubicació
dels cotxes mitjançant el sistema via
satèl•lit GPS i un mesurador de distàncies.
Els vehicles trameten constantment la
seva posició durant el recorregut al centre
de control. Aquesta informació és processada i permet adoptar mesures per millorar les condicions del servei, com ara canviar la velocitat o enviar l'autobús a un
punt determinat del recorregut. La comunicació entre el centre de control i el vehi-

cle es pot fer per ràdio o per missatges a
l'ordinador que incorporen els autobusos.
Informació al viatger
En determinades parades de la xarxa,

l'EMT, TUSGSAL i els ajuntaments han instal•lat uns panells electrònics. Els viatgers
poden llegir el temps d'arribada de cada
línia o qualsevol missatge que es vulgui
enviar des del centre de control. El desplegament dels panells i la seva entrada en
funcionament seran progressius. De
moment, a Santa Coloma se n'han col•locat
dos a la sortida del metro, davant de la
plaça de la Vila, un a la sortida del metro del
Fondo i un més a l'avinguda de Francesc
Macià, al costat de l'antiga piscina Olimpo.
En una primera fase, entraran en servei 16
pannells a Santa Coloma, Badalona, Sant
Adrià, Mongat i Tiana. El cost ha estat de
1.346.000 euros (224 milions de pessetes).
La presentació del SAE, divendres passat,
va ser a càrrec del gerent de TUSGSAL, Fermín Casquete, i la presidenta de l'EMT i
alcaldessa de Badalona, Maite Arqué. A
l'acte va assistir el regidor colomenc de
Serveis Municipals, Habitatge i Transports,
Víctor Álvarez.

ACTUALITAT
Homenatge a tres dones lluitadores. Tres dones colomenques —Isabel Alonso, Francisca López i Maria Ruzafa— van
rebre un sentit homenatge el
passat dia 2 a la sala d’actes
del Museu. Aquestes tres àvies
han treballat força al llarg de
les seves vides per la igualtat i
la dignitat de les dones. Ara
han recollit el reconeixement
sincer i l’afecte de les seves
companyes. L’alcalde, que
apereix a la foto amb les homenatjades, va remarcar la
important tasca duta a terme
per aquestes lluitadores.

Josefina Castellví
explicarà en una
conferència com és la
vida d'una científica
a l'Antàrtida

Continuen els actes de celebració del Dia de la Dona

C

ontinuen els actes de celebració del Dia de la Dona a Santa
Coloma de Gramenet. Avui divendres tindrà lloc una de les activitats més participatives: el sopar i el ball de dones. Aquesta és
la programació prevista per a les
properes dates.
5 de març, 21 h. Sopar de la Coordinadora d'Associacions de
Dones. Inscripcions: als grups de
dones de la ciutat. Poliesportiu
Nou, carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 22-24. A les 24 h, se cele-
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brarà el tradicional ball de dones
al mateix poliesportiu.
8 de març. Tallers a l’IES Les Vinyes. A les 11 h, “Intercanvis de
rol noies-nois”, i a les 15 h “Les
noies i els estudis tecnològics” (a
càrrec del Programa Dona de la
Universitat Politècnica).
8 de març, 19 h . Manifestació reivindicativa, convocada per diferents entitats catalanes, a la plaça
de la Universitat de Barcelona.
9 de març,18 h. Xerrada col•loqui: “La conciliació de la vida la-

boral i familiar en les dones”, a
càrrec de Rosa María Fernández
Sansa, presidenta del Lobby Europeu de Dones, al carrer de Sant
Josep, 30. Organització: Casa de
Aragón.
11 de març, 18 h. Xerrada sobre
la violència domèstica masculina
als locals del Foc Nou (plaça de
l’ESglésia), a càrrec de Maria Pau
Trainer Vilanova, presidenta del
Col•lectiu de Dones per l’Església. Organització: Grup de Dones
Petra Kelly.

El dijous 11 de març (18 h)
tindrà lloc a la Biblioteca Can
Peixauet la conferència “Vivències antàrtiques”, a càrrec de la
doctora en ciències biològiques
i professora d'investigació del
CSIC Josefina Castellví, recentment guardonada amb la Creu
de Sant Jordi. Josefina Castellví
explicarà com és la vida d'una
investigadora oceanogràfica a
l'Antàrtida. Durant 10 anys va
participar en 8 expedicions
científiques a aquest continent
del qual se'n confessa enamorada. La primera expedició espanyola constava de quatre
persones, totes catalanes, que
treballaven per al CSIC. No hi
havia campament ni cap tipus
d'infraestructura, i van haver de
començar la seva tasca des de
zero (i sota zero!).
Aquesta conferència forma
part de les activitats programades per recordar el 8 de març,
Dia Internacional de la Dona
Treballadora.

Amnistia penja avui una pancarta
contra la violència a les dones

El Ayuntamiento potenciará el
uso de las nuevas tecmnologías

E

"VIENE DE LA PORTADA

l grup de Santa Coloma d’Amnistia Internacional, amb la col•laboració d’Els Col•loristes, penjarà avui una pancarta a la façana de l’Ajuntament, amb un text de rebuig a la violència contra les dones, un
“escàndol” des de la perspectiva dels drets humans, com qualifica
aquest trist fenòmen aquesta prestigiosa organització. Aministia vol que
tothom pugui participar en aquest acte, que tindrà lloc avui, 5 de març, a
les 18 hores, a la plaça de la Vila.

Santa Coloma s’adhereix a la
campanya de suport al Marroc

L

a Junta de Govern Local ha
aprovat l’adhesió de l‘Ajuntament
a la campanya d'emergència “Solidaritat amb els afectats del terratrèmol d'Al- Hoceima”. Aquesta
acció es va posar en marxa a petició de les organitzacions marroquines amb l'enviament de material divers (tendes de campanya,
mantes i aliments) que ja ha estat
distribuït a través d'una coordinadora d'entitats locals que s'han organitzat davant la catàstrofe. Tam-

bé hi col•laboren dos delegats del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per coordinar el
suport a la població afectada. La
campanya d'emergència, que
compta amb la participació de
col•lectius d'immigrants de Catalunya, té un compte obert per a
col•laboracions
econòmiques:
2100 3200 91 2201171378. Més
informació, al Departament de Solidaritat i Cooperació (tel. 93 462
40 00 ext. 3002).

! Potenciar la participación ciudadana y acercar el Ayuntamiento a la población, facilitando todas las gestiones municipales y,
cada vez más, las relacionadas
con otras administraciones.
! Facilitar formación e introducir
las tecnologías de la información
y del conocimiento en la vida diaria ciudadana
!Facilitar el desarrollo y el crecimiento de la economía local, dinamizando el comercio y promoviendo nuevas actividades.
Las acciones más inmediatas previstas en el plan de implantación
de las TIC están encaminadas a
facilitar el uso de Internet a la ciudadanía.
Se habilitarán puntos de acceso
libre a Internet en varios centros
públicos. Para ello se pondrá en
marcha el proyecto NODAT, programa conveniado con la Generalitat de Catalunya, y se potenciará una comunidad virtual

—”Gramenautas”— con la finalidad de promover la interrelación
ciudadana y ofrecer servicios directamente ligados a Santa Coloma. Se potenciará la transmisión
de datos con tecnología inalámbrica. Se facilitará a la población
la posibilidad de tener firma electrónica, y así hacer gestiones
completas a través de la red.
De todas estas acciones, se dará
la información puntual para ofrecer estos servicios a todos los ciudadanos y ciudadanas, en la medida en que estén disponibles.

Trran
nsp
port adap
ptat en
la jo
ornada ele
ecto
oral
S’informa a tots els ciutadans i les
ciutadanes que hagin d’utilitzar el
servei de transport adaptat, durant
la jornada electoral del proper 14
de març d’enguany, que poden
trucar al Servei d’Assumptes
Generals (tel. 93 462 40 15 i 93
462 40 16) de l’Ajuntament.

ACTUALITAT

BREUS
!Voluntariat lingüístic
Les persones que habitualment parlen català i volen dedicar una hora a
la setmana a conversar en aquesta llengua amb una persona que n'està
aprenent, poden trucar al telèfon 93 385 14 61 (de 9 a 13.30 i de 15.30 a
17.30 h) o bé passar pel Centre de Normalització Lingüística L'Heura,
carrer de Rafael Casanova, 85-89, 3r pis.

!Jornada sobre educació emocional

Imatge virtual del futur pavelló.

Es construirà un nou pavelló
poliesportiu a Riera Alta

L 'Ajuntament ja ha donat el
primer pas per construir un nou
pavelló poliesportiu, tot just al
costat dels carrers de Washington i Colom. El 23 de febrer, el Ple
va aprovar la proposta del Pla especial de la zona on s'ubicarà la
nova instal•lació, que destinarà
1.400 m2a usos esportius.
A l'espera de l'estudi definitiu
elaborat per la Mancomunitat de
Municipis, aquest equipament dividit en planta baixa i una semi-

soterrada, disposarà d'una pista
de joc per a la pràctica d'esports
de sala, quatre vestidors col•lectius, dos vestidors d'àrbitres, una
infermeria, consergeria, magatzem i serveis complementaris.
Cal destacar que aquest nou pavelló, que substituirà l'antic de Can
Sisteré, disposa d'un pressupost
al voltant dels 920.000 €. Veurà l'inici de la seva construcció, un cop
aprovat el projecte executiu, en el
decurs de l'any 2004.

Editat un llibre que recull la
història d’ASPANIDE
Avancem junts, la història d’ASPANIDE és el titol del llibre, escrit per Agustina Rico, que recull la trajectòria
d’aquesta entitat colomenca fundada l’any 1969. El llibre, que es va presentar el passat dia 25, és una crònica
rigorosa i documentada de la història de l’associació i recull els canvis socials viscuts a la nostra ciutat.

L’IES Puig Castellar farà el 12 de març una jornada sobre educació emocional. Hi estan convidats a participar professors, piscòlegs, pedagogs,
professionals de la salut mental, estudiants, educadors de carrer i totes
les persones interessades a formar alumnes emocionalment intel•ligents.
A causa del gran èxit que ha tingut aquesta convocatòria, s’ha canviat el
lloc on s’ha de fer i ha passat del Museu Torre Balldovina a la sala d’actes del mateix IES Puig Castellar. En aquest centre (avinguda d’Anselm de
Riu, 10) es poden fer encara les inscripcions (telèfon 93 391 61 11).

!Informació sobre el batxillerat artístic
L’IES Ramon Berenguer és l’únic centre de Santa Coloma de Gramenet
que ofereix la modalitat de batxillerat artístic, que, d’altra banda, té una
demanda creixent curs rere curs. Per comentar les característiques
d’aquests estudis i ensenyar les instal•lacions de l’institut, el 15 de març
hi haurà sengles sessions informatives, a les 10 i a les 18 hores.

!Voluntariat europeu per a joves
L'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Barcelonès està
buscant joves d'entre 18 i 25 anys per al Servei de Voluntariat Europeu
de Curta Durada. Aquest projecte té una duració aproximada d’un mes.
Els participants tenen la possibilitat d’adquirir una experiència no formal
d’aprenentatge intercultural a través de la seva activitat voluntària en un
altre país d’arreu d’Europa. Aquesta iniciativa compta amb una subvenció del programa Joventut amb Europa de la Comissió Europea. Si voleu
més informació, envieu un correu electrònic a mmencia@ccbcnes.org o
visiteu el Centre de Recursos Europeus per a Joves (www.barcelonesjove.net).

!Cobrament d’impostos
El termini de pagament voluntari de l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica i la Taxa per l'ocupació i l'aprofitament de la via pública —guals
i quioscos— va començar el dia 1 de març i finalitza el 30 d’abril de 2004.
Rebreu al vostre domicili l'avís per poder fer el pagament a qualsevol oficina de les entitats següents: Caixa Catalunya, Caixa de Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa
Penedès. Si el 31 de març no heu rebut l'avís, podeu fer el pagament en
la Caixa Catalunya, on se us lliurarà un duplicat. El càrrec al compte corresponent dels rebuts domiciliats s'efectuarà el dia 1 d'abril.

!IV Cicle de Concerts d'Hivern al Molinet

An
nun
nci
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 23 de febrer de 2004, va acordar aprovar
inicialment el Pla especial per a la concreció d'usos i volumetries del Pavelló Esportiu de Riera Alta, al carrer de Washington d'aquesta ciutat.
La qual cosa s'exposa al públic, de conformitat amb allò que estableix l'article 83.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per tal que en un termini D'UN MES, comptat des del dia
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, hom pugui presentar les al•legacions que cregui convenients.
L'expedient restarà a l'arxiu del Gabinet d'Acció Territorial (C/ Dr. Ferran, 24, 1a planta,
08921, Santa Coloma de Gramenet) per a la consulta i informació que preveu l'article 3 del
Reglament parcial de la llei d'urbanisme.

An
nun
nci

An
nun
nci

Des del dia 8 de març fins el 19 de març d'enguany, ambdós inclosos, es podran presentar instàncies per prendre
part en el concurs públic per a la selecció d’un enginyer superior per desenvolupar les seves funcions a l'àrea de Serveis Municipals, en règim de funcionari interí, fins a la seva
cobertura definitiva pel sistema de selecció preceptiu mitjançant l'oferta pública d'ocupació, o la seva amortització.
Les bases es podran recollir a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament, de dilluns a dijous de
8'30 a 18 h i divendres de 8'30 a 15 h. Així mateix, estaran
exposades al tauler d'anuncis d'aquesta corporació.

Les persones que estiguin interessades a participar en la
Comissió Municipal de Festes
han de presentar una instància, manifestant la seva voluntat de col•laborar-hi, a
l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana,de dilluns a dijous de 8.30 a 18 h i divendres de 8.30 a 15 h. El termini
de presentació de candidatures acaba el 15 de març.

Dissabte, 6 de març (22.30 h), el grup Seven Drunken Nights (folk irlandès)
tocarà al Centre de Creació Musical Molinet (av. de Mn. Pons i Rabada,
sn) dins del IV Cicle de Concerts d’Hivern. L’entrada és gratuïta.

!Taller de entrenamiento de la memoria
La Llar Puig Castellar hace, del 16 de marzo al 23 de abril, un taller de entrenamiento de la memoria (segundo nivel) para mayores de 60 años. Las
clases se impartirán los martes y viernes de 11 a 12.30 h. Más información
e inscripciones, en la avenida del Puig Castellar, 16 (a partir del día 8).

!Curs de vidre decoratiu
L’Escola de Ceràmica fa un curs de vidre decoratiu. S’impartiran coneixements de fusió i tipus de vidre, inclusions d’altres materials, control de
forn, construcció de motlles, etc. Més informació, al carrer de les Balears,
67 (tel. 93 391 84 90).

!Asamblea de vecinos del Raval
La Asociación de Vecinos del Raval convoca a los vecinos del barrio a
una asamblea, el próximo día 12 de marzo (20 horas), en el Centro Cívico de la calle Monturiol, 20. Los temas que se pondrán a debate son los
planes urbanísticos de la zona sur y del Front Fluvial.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Aula de la gent gran
“Salvador Dalí: la paranoia feta
art” és el tema de la conferència
que pronunciarà Montserrat Lamúa i Cassou, professora d’història de l’art, el 10 de març (17.30
hores), dins del cicle Aula de Difusió Cultural per a la Gent Gran del
CEP.
Lloc: Museu Torre Balldovina.
Organització: Centre Excursionista Puigcastellar.

Excursión
La Agrupación de Vecinos del
Distrito VI (Fondo) organiza una
excursión a Calaf el 28 de marzo. Habrá un concurso de disfraces con trofeos para los tres
mejores.
Precios: socios, 32 €; no socios,
35 €; niños hasta 10 años, 30 €.
Inscripciones: lunes, miércoles y
viernes, de 17 a 19 horas, en el
centro cívico del barrio (Wagner, 19).
Teléfono: 93 462 40 67.

Casa de Málaga
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La Casa de Málaga organiza la
gala del Carnaval el día 7 (12
horas). Intervendrán las chirigotas del centro andaluz de Esplugues, La Chulería de Luis María
y Los Pringaos y los cuadros de
bailes del centro de Mataró La
Armonía y de la propia Casa de
Málaga. A la guitarra estará Rafael Orozco. Presentará El Gaditano.
Lugar: avenida de la Pallaresa,
96.

Xatonada a Vilanova

una sortida per gaudir d’una xatonada a Vilanova i la Geltrú el
20 de març.
Preu: 25 euros.
Informació: plaça de la Vila, 13.

Concert
Avui, 5 de març (21.45 h), dins
del Cicle de Concerts en 3/4, Josep Fuster (clarinet), Juan José
Pardo (clarinet) i Àngel Puig
(piano) interpretaran obres de
Müller i Arnold.
Lloc: Escola Municipal de Música
Can Roig i Torres.

Casa de Extremadura
La Casa Regional Extremeña celebra su decimoséptimo aniversario. El día 6 (20 h.) habrá un
recital poético, a cargo de Encarna Jiménez y J. S. del Viejo, y
un vino de honor. El 7 de marzo
(12 h.) tendrá lugar un festival
artístico. Finalmente, el día 8 (20
h.) se ofrecerá un charla sobre
las rutas turísticas y gastronómicas de la sierra de Gata.
Lugar: calle de Sant Ignasi, 34.

Activitats de l’Ateneu
Avui, 5 de març, l'Ateneu convoca una manifestació a les 20 h,
que sortirà de la plaça de la Vila,
amb el lema “Per un Ajuntament
que escolti la gent”. Així mateix,
el diumenge 7 (19 h) tindrà lloc
la projecció de la pel•lícula Huracan Carter, protagonitzada per
Denzel Washington.
Lloc: carrer de Santa Rosa, 18.

Curs de monitors
Encara queden places per apuntar-se al curs de monitors de
temps lliure infantil i juvenil que
impartirà l’escola Traç a la seu
del Grup de Joves de Singuerlín.
Horari: de dilluns a divendres de
16 a 18 h i els dissabtes al matí.
Lloc: carrer de Tarragona, 12.
Telèfon: 93 425 48 23.

Curs de gralla
El Centre de Tradicions Populars
Catalanes fa un curs de gralla
adreçat a qui vulgui iniciar-s’hi i
als ja iniciats que vulguin aprofundir-la (cal portar instrument i
canyes; si no en teniu, s'informarà de la tipologia de canyes).
Horari: divendres de 21 a 22.15
h (9 sessions en total).
Informació i inscripcions: cal posar-se en contacte amb els Grallers de Santa Coloma els dimarts a les 21 hores al CTPC. La
inscripcció definitiva i el pagament es farà el primer dia de
classe (12 de març).
Import: 6 euros.

Pintura
La Asociación Latinoamaricana
de Santa Coloma organiza una
exposición de pintura con obras
de Duarte Laferrière Malambo.
La muestra se inaugura el día 9
(19 h.) y estará abierta hasta el
19 de marzo.
Lugar: Centre Cívic de Can Mariner, calle de Milà i Fontanals,
14-16.

VISITES ESCOLARS

La cooperativa La Colmena fa

Farmàcies
Divendres 5
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Dissabte 6
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Diumenge 7
•D
Perú, 28 / Passatge d’en Caralt, 19
Dilluns 8
•D
Av. Banús, 34 / Sant Carles, 42
Dimarts 9
•D
Av. de la Generalitat, 131 / Florència,
45
Dimecres 10
•D
Roselles, 31 / Amèrica, 2
Dijous 11
•D
Còrdova, 47 / Joan V. Escales, 7
•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.

Brigades solidàries
El 12 de març (18.30 h), Sahbi Solidari farà una reunió informativa
sobre les brigades solidàries que
organitza a les ciutats germanes
de Villa El Salvador (Perú) i Jalapa (Nicaragua).
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

Velada flamenca
El Centro Cultural Andaluz Raíces
del Sur celebrará el día 6 (22 h.)
una velada flamenca con la visita
de la Casa de Huelva de Bellvitge.
Al cante estarán Paco Alba, Susi y
Antidio El Zamorano; al baile, Alfarería, Melani y Juanito y el Coro
de Raíces del Sur, y a la guitarra,
Justo Fernández.
Lugar: Centre Cívic de Can Franquesa, calle de Menorca, s/n.

Concurrs de
e
fo
oto
ogrrafia
La bellesa del límit és el lema del
concurs de fotografia convocat per
l’Àrea Cultural Oriol, el termini d’admissió del qual acabarà el dia 31 de
maig.
Malgrat els límits i les deficiències de
la vida i de l’entorn, hi ha una bellesa digna d’admiració. Amb aquesta
idea de fons, l’Àrea Cultural Oriol
convoca un certamen en què cada
concursant pot presentar un màxim
de dues fotografies en color o en
blanc i negre.
Les imatges s’han de lliurar, de dilluns a dijous, d’11 a 13 i de 17 a 19
h, a la seu de l’entitat, carrer Nou, 4.
L’acte de lliurament dels premis es
farà el dia 11 de juny, a l’adreça esmentada, coincidint amb la inauguració de tots els treballs presentats.
Els guardons, per valor de 1.000 euros, es repartiran de la manera següent: 1r premi, 200 €; 2n premi,175
€; 3r premi, 125 €, i cinc accèssits a
raó de 100 € cadascun.
Les bases completes del concurs es
poden recollir a la seu social de l’entitat organitzadora.

L’AJUNTAMENT INFORMA

IES Puig Castellar. Els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de l’Institut
Puig Castellar van visitar l’Ajuntament el 24 de febrer. Aquesta visita forma part del Programa d’activitats educatives.
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