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Romeria a
Sant Jeroni

Activitats
infantils d’estiu

La Colonia Egabrense celebra aquest
diumenge la seva popular romeria.

El 24 de maig comença el termini de
preinscripcions.

La campaña se llevará a cabo durante los meses de verano

La Policía Local controla los ruidos
que producen las motos y los coches
A partir de la próxima semana la Policía
Local de Santa Coloma llevará a cabo una
campaña de control de ruido de los vehículos que circulen por la vía pública. La
campaña, que se prolongará durante
todo el verano, incidirá especialmente en
ciclomotores y motocicletas.
El objetivo es evitar que se sobrepasen los
niveles permitidos para asegurar el necesario descanso de los ciudadanos. Con
esta actuación la Policía Local quiere contribuir a mejorar la calidad de vida de los
colomenses en una época especialmente
idónea para disfrutar de la ciudad al aire
libre.
Los agentes de la Policía Local establecerán puntos de control aleatorios. Se revisarán los vehículos para comprobar que
estén dotados de los correspondientes

silenciadores, debidamente homologados y en condiciones óptimas de eficacia.
Los titulares y conductores están obligados a someterse a las pruebas cuando

sean requeridos por los
agentes.
Si se detecta un
vehículo que
supera los límites de ruido
permitidos será
sancionado con
una multa de 60
€. El coche o
ciclomotor será
inmovilizado y
trasladado al
depósito municipal. El vehículo deberá ser retirado con
un sistema de remolque o carga para
corregir posteriormente las deficiencias
técnicas causantes de los ruidos.

Exposicions, jocs i animació ompliran el parc
d'Europa en la 5a Fira de Medi Ambient
“Viu la serra de Marina!”. Aquest és el títol
de la 5a Fira de Medi Ambient que aquest
diumenge es farà durant tot el dia al parc
d'Europa. La serra, i sobretot, la zona que
limita amb el nucli urbà és la gran protagonista d'enguany, ja que se celebra l'acabament dels treballs del programa europeu Life. Jocs, tallers, exposicions,
concursos ocuparan el parc en una jornada adreçada als més petits.
Les diferents activitats es portaran a terme des de les 11 fins a les 14 h, i des de
les 17 fins a les 19.30 h. Una de les principals novetats és la possibilitat de participar el mateix dia en el XIV Concurs Fotogràfic de Medi Ambient. A la Fira
s'instal•larà una exposició amb les obres
presentades, però a més es podran lliurar
fotografies per al concurs fins a les 17.30
h al mateix parc d'Europa.
Els nois i noies que passin pel parc d'Europa podran gaudir de diferents tallers i
activitats, com el de cuina solar a càrrec
d'Intiam Ruai. El grup Guixot de 8 farà

Taller de cuina solar de la fira de l'any passat, al
parc fluvial del Besòs.

l'activitat “Gargot de Joc”. A les 11h i a
les 13 h hi haurà l'actuació de Santi Rovira i de Pep Callau i els Pepsicolen. A la
tarda, a les 18 h, actuarà el grup d'animació Cia Pa Sucat.
Durant la jornada també es podran visitar
les exposicions Xarxa de parcs naturals,
Restauració d'àrees periurbanes i Mobili-

tat sostenible i segura. A més diferents entitats, associacions de pares d'alumnes i
empreses seran pressents a la Mostra
d'Entitats i Empreses. La deixalleria mòbil
també s'estarà al parc durant tot el dia.
La Fira és el colofó del programa europeu
Life. Amb fons econòmics de la Unió Europea s'ha desenvolupat des de 1995
aquest programa de restauració de les zones periurbanes, allà on la ciutat s'uneix
amb la muntanya. Les actuacions a la font
de l'Alzina, el parc de Sandino, el mirador
dels ibers, l'arranjament del dipòsit d'aigües i la riera de Can Calvet són algunes
de les que s'han portat a terme gràcies a
aquest programa.
La 5a Fira de Medi Ambient està organitzada per l'Ajuntament de Santa Coloma
en col•laboració amb la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i les empreses patrocinadores Aguas de
Barcelona (Agbar) i Terssa. Aquest és un
dels actes associats al Fòrum Barcelona
2004 que es fa a la ciutat.

ACTUALITAT
Preinscripció a
l’ensenyament
postobligatori
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El passat dia13 es va iniciar el procés oficial de preinscripció al batxillerat i als cicles formatius de formació professional, que acabarà
el 28 de maig. Les sol•licituds es
poden presentar als respectius
centres docents on es demani
plaça escolar en primera opció.
A la nostra ciutat es pot continuar
estudiant qualsevol modalitat de
batxillerat als institut públics.
L'IES Ramon Berenguer IV ofereix
l’especialitat de batxillerat artístic
i hi ha tres centres (Les Vinyes,
Puig Castellar i La Bastida) que
ofereixen cicles formatius de grau
mitjà i superior.
Des de l'Ajuntament s'ha editat
una guia, elaborada conjuntament amb els centres docents,
per donar a conèixer els aspectes
organitzatius bàsics d'aquesta
etapa, així com la localització de
l'oferta educativa. Les famílies interessades, poden adreçar-se als
instituts, a l’Oficina d'Informació
Escolar (av. d’Anselm de Riu,
125), a l’OIAC (plaça de la Vila,
s/n) o a la web www.grame.net.
En aquestes mateixes dates es
recullen les demandes dels adolescents que vulguin iniciar un
programa de garantia social el
proper curs. Els requisits per a
l'accés són no disposar del graduat en educació secundària
obligatòria i tenir, el setembre de
2004, 16 anys complerts. Les
instàncies es lliuren a Grameimpuls, SA (c/ Rafael Casanova, 40,
de 9 a 14 i de 15 a 17 h, excepte
divendres a la tarda) i a l’Oficina
d'Informació Escolar, de 9 a 17 h.
!Curso de salsa. El Centro Aragonés Virgen del Pilar hace un curso
de salsa los sábados por la tarde.
Más información, en la calle de
Sant Josep, 32 (tel: 93 385 95 46).

Cu
urs d’au
uxiliarr
san
nitarri de
e trran
nspo
ort
El programa Santa Coloma Incloure, cofinançat pel Fons Social Europeu i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i gestionat per Grameimpuls, SA, obre el
període de sol•licitud per al curs d'auxiliar
de transport sanitari que es realitzarà en
col•laboració amb la Creu Roja. El curs està
adreçat a homes i dones de 18 a 35 anys,
amb graduat escolar, preferiblement amb
carnet de conduir BTP que figurin a l'OTG
com a demandants d'ocupació.
Inscripcions: fins al 15 de juny de 2004 a
Grameimpuls, SA, carrer de Rafael Casanova, 40 de Santa Coloma de Gramenet. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

El parc d’Europa estrena jocs infantils
H

a finalitzat la instal•lació de
tres zones noves de jocs infantils
al parc d’Europa. Com ja es va
avançar en el moment de l'adjudicació del concurs, una zona té
jocs per a nens majors de 6 anys,
una altre per a nens menors de 6
anys, i la tercera està preparada
per a la integració de nens amb
diferents graus de minusvalidesa
i menors de 4 anys.
La zona de nens més gran té un
grau de dificultat mitjà i en ella es
potencia l'habilitat i l’emoció,
amb una tirolina, un joc de roda i
un fantàstic conjunt de torres i
cordes per enfilar-se amb tobogans. La novetat d'aquesta sèrie
de jocs és, a més d'un disseny
molt modern, la invitació al món
de fantasia de Robinson Crusoe.

Les torres es transformen en cabanes situades als arbres i la forma d’accedir-hi és enfilant-se
pels troncs.
Les dues zones restants conviden

a un joc dinàmic i alhora tranquil, i
en elles es pot desde gronxar-se i
fer recorreguts amb escales tobogan fins a passar moltes estones
agradables jugant amb la sorra.

Llega la XXVI Romería de la Virgen de la Sierra

E

ste fin de semana tendrá lugar la XXVI Romería de la Virgen
de la Sierra que organiza la Colonia Egabrense. Los actos comienzan esta noche con una cena de
los socios distinguidos de 2003.
El sábado (11 h.) se celebra, en la
plaza de la Vila, el 24 Festival de
Bandas y Majorettes. Participan 9
bandas, de Badalona, Llinars, Te-

rrassa, l’Hospitalet, Manresa, Casserres, Sant Vicenç dels Horts y
Santa Coloma. A las 21.30 h. dará
comienzo el pregón en la plaza
Vilaseca, a cargo de la Banda de
Majorettes de la Colonia.
El domingo tendrá lugar la romería a Sant Jeroni de la Murtra. La
salida, desde la sede de la entidad, en la calle de Sicília, está

prevista a las 9 h., y la llegada a
los aledaños del monasterio será
alrededor de las 12 h.
Sobre las 14.30 h. varios grupos
invitados protagonizarán el tradicional festival de sevillanas. A
las 18 h. tendrá lugar el regreso.
La romería terminará a las 11 de
la noche con un castillo de fuegos
artificiales en la iglesia Major.

El Sagarra estrenarà la versió
teatral de la sèrie ‘Dinamita’

Dia per a la Salut
de les Dones

E

El dia 28 se celebra el Dia per a la
Salut de les Dones. Amb aquest
motiu, es faran tres conferències. El
25 de maig (18 h), la doctora Carmen Navarro parlarà de l'osteoporosi al Centre Cívic de Can Mariner.
Organització: Coordinadora de
Dones. El 27 de maig, la doctora
Carmen Valls(17.30 h) ho farà sobre el tema “Dona, salut i qualitat
de vida” al Museu Torre Balldovina.
Organització: Regidoria de la Dona,
Igualtat i Atenció als Discapacitats.
Finalment, l’1 de juliol (17.30 h), els
doctors Collado i Gómez parlaran,
també al Museu, sobre la fibromialgia. Organització: Associació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i
Síndrome de Fatiga Crònica.

l Teatre Sagarra acollirà el 3
de juny (22 h) l’estrena de la versió teatral de la popular sèrie Dinamita que va fer per a TV3 el
grup Tricicle. L’espectacle inclou
els millors 60 esquetxos dels
1.200 que van fer falta per produir la sèrie de televisió.
El preu de les entrades és de 18
euros i ja es poden aconseguir a
les oficines de Caixa de Catalunya, al servei del Tel-entrades
(902 10 12 12) i a Internet

(www.telentrada.com).
D’altra banda, avui dia 21 (22 h;
preu: 15 €) es representa La noche al desnudo, de Michael Séller. Interpretada per Blanca Marsillach i Juan Meseguer, és la
història de dos examants que es
troben en un hotel en una nit de
passió i nostàlgia.
Finalment, el proper diumenge
(12 h) hi haurà la funció infantil
Joachim, el drapaire, de Per Poc
Titelles.
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L'Institut Municipal d'Esports (IME) està preparant la propera temporada 2004-2005 i vol comunicar a les entitats esportives de la ciutat que s'ha elaborat un document que recull l'oferta
d'horaris de temporada a les instal•lacions esportives de Santa Coloma de Gramenet pel que fa
a entrenaments, competicions i activitats de temporada.
Es pot recollir la documentació a partir del 24 de maig vinent i s'haurà de tornar, degudament
emplenada, abans del 4 de juny a les oficines de l’IME. Alhora, s'haurà de tenir en compte que
aquest termini no és prorrogable, és a dir, si fos el cas, la seva entitat quedaria fora de la previsió d'horaris per a la temporada vinent.
Més informació, a l'IME (carrer de Rafael Casanova, 85-89; tel. 93 385 33 22).

! Ordenança

de neteja. El dia 26
(19 h) hi haurà, a l’Ajuntament,
una trobada amb les entitats ciutadanes per parlar de l’Ordenança general de neteja.

ACTUALITAT

BREUS

Obert el termini d’inscripcions
a les activitats infantils d'estiu

D

el 24 de maig al 4 de juny,
estarà obert el termini d'inscripcions a les activitats infantils d'estiu: casals, campus esportius i
colònies.
Els centres escolars que fan casals
són: Antoni Gaudí, Ausiàs Marc,
Banús, Beethoven, Ferran Sagarra,
Fray Luis de León, Jaume Salvatella, Josep Sol, Les Palmeres, Mercè
Rodoreda, Pallaresa, Primavera,
Sant Just, Serra de Marina, Torre
Balldovina, Wagner i el Centre de
Recursos Rellotge XXI. Al Centre
Cívic del Fondo hi haurà un casal
intensiu de català, adreçat a nens
d'origen estranger de 12 a 16
anys. Aquestes activitats estan
ortganitzades per les AMPA i les
entitats infantils i juvenils de lleure.
Els campus esportius estan pensats per a nens i joves de la ciutat.
Es faran als centres esportius de
Can Zam, Torribera i Raval; als pavellons Nou, La Bastida, Can Sisteré i Raval; a l’IES Can Peixauet, i a
les pistes d'atletisme Antoni Amorós. Estan organitzat per l'IME i les
entitats esportives, i es poden fer
les inscripcions als mateixos centres, als instituts i a l’OIAC

Pel que fa a les colònies, hi ha
aquesta oferta:
!L'Espurna: del 14 al 18 de juliol;
edat, de 6 a 14 anys; preu: 140 €;
casa de colònies la Xipella (Solivella). Organització: esplai l'Espurna.
Informació: Centre Cívic Can Mariner, tel. 93 466 32 87.
!Mainada: del 19 al 30 de juliol;
edat, de 5 a 17 anys; preu: 280 €;
casa de colònies de les Monges
(Torà de Riubregó). Organització:
esplai Mainada. Informació: c/
Santa Eulàlia, 2, tel. 93 386 09 02.

!Cobrament d’impostos
El termini de cobrament voluntari de l'Impost sobre béns immobles va del 3
de maig al 5 de juliol, i el de la Taxa per la prestació dels serveis de mercats,
del 30 d’abril al 30 de juny. Rebreu al vostre domicili l'avís per fer el pagament a qualsevol oficina de les entitats següents: Caixa Catalunya, Caixa
Pensions de Barcelona “la Caixa”, Caixa Laietana, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa Penedès. Si el 31 de maig no heu rebut l'avís, podeu fer el pagament a Caixa Catalunya, on se us en lliurarà un duplicat.

!Santa Coloma amb el Sàhara
L’Associació Catalana d’Amistat amb el Poble Sahrauí farà un acte de suport al Sàhara el 26 de maig (19.30 h) a Can Sisteré. Hi intervindrà l’escriptora Anna Tortajada, autora del llibre Les filles de la sorra.

!Jornada sobre incendis forestals
El 6 de juny se celebrarà a l’Escola de Bombers i Seguretat Civil una jornada gratuïta d’informació sobre incendis forestals per a voluntaris municipals. Les preinscripcions s’han de fer abans del 27 de maig a l’OIAC.

!Trobades literàries
20è aniversari de la
Colla Vella de Diables
La Colla Vella de Diables celebra
el 22 de maig el seu 20è aniversari, amb una festa (19 h) i una
cercavila de diables i altres criatures de foc convidades. La cercavila anirà de Can Sisteré al
Mas Fonollar, on hi haurà una
exposició de la Colla. Després
actuaran en directe Maguilaz,
Sofás Martínez, La Kinky Beat, Dj
Pati i Diables de Sant Andreu.

El dia 25 (18.30 h) hi haurà una trobada amb l’escriptor Albert Sánchez Piñol
a la Biblioteca Can Peixauet. L’endemà (20.30 h), Sebastià Serrano parlarà,
en un acte que fa el CEP, de “Llibres i biblioteques” a la Biblioteca Central.

!Àrea Cultural Oriol
L’Àrea Cultural Oriol (c. Nou, 4) fa diverses activitats . Avui, dia 21 (20.30 h),
tindrà lloc el vernissatge de l’exposició de pintura de Núria Fornas. El dia 22
(19 h) hi haurà el fòrum “Woman on top”, i el 26 (21 h), una tertúlia literària.
L’Àrea ha obert el termini d’inscripcions per a les colònies del juliol a Planoles.

!Setmana de la gent gran
El Casal de la Gent Gran Albert Francàs celebra, del 24 al 29 de maig, la
setmana cultural. Més informació, a la rambla de Sant Sebastià, 46.

!Nuevo portal de la UDA Gramenet

La Grama estrena el portal www.udagramenet.com, elaborado por la empresa SC-Estudio Digital, ubicada en el centro de empresas de Can Peixauet.
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!Web de l’AV del Raval
L’Associació de Veïns del Raval ha posat en marxa una web (www.xarxabcn.net/cnj) per informar de les activitats de l’entitat i de la gent gran.

!Pujada a les Dues Pedres
El dia 23 es fa la Pujada a les Dues Pedres en dos circuits: un de 5 km per a
gent no iniciada i un altre de12 km. També hi haurà una cursa infantil i una en
cadira de rodes. La sortida (9 h) i l'arribada seran a les pistes d'atletisme.

!Fútbol sala
Los días 22 (a partir de las 9.45 h.) y 23 de mayo (desde las 17.15 h.) se jugarán en el polideportivo Nou los partidos de clasificación para el campeonato de España de fútbol sala de las categorías alevín y cadete.

!Dones 11 de Novembre
El Grup de Dones 11 de Novembre fa una sortida cultural a les fonts del Llobregat i Sant Corneli el 22 de maig. Més informació, al telèfon 93 391 60 24.

Innovador proyecto educativo. El 17 de mayo se firmó un convenio que
posibilitará la primera puesta en marcha en un municipio de España de un
proyecto educativo nacido en Santa Coloma (Xarxa Educativa i Lliure) en
red de telecomunicaciones. En la imagen, los firmantes: Xavier Pascual,
presidente de Toshiba España (empresa que aportará la tecnología necesaria a los centros educativos) y Ma. Luz de Casas, directora del instituto
Puig Castellar, presidenta de la Asociación XEILL, aparecen junto al alcalde, Bartomeu Muñoz, el teniente de alcalde Joan Carles Mas; el director
general CSD de Toshiba, Alberto Ruano, y el profesor del IES Puig Castellar
Víctor Carceler. El objetivo de XEILL es contribuir al uso de las nuevas tecnologías, evitar situaciones de exclusión social, fomentar la colaboración
entre los centros educativos y acercarlos a su entorno social.

!Charlas sobre medicina y salud
Organizadas por la farmacia de Ana M. Tarrats y otros farmacéuticos, el
Centre Cívic del Fondo (Wagner, 19) inicia el día 26(18 h.) unas charlas
sobre medicina y salud. La primera versará sobre plantas medicinales.

!Tennis i BTT

Aquest diumenge (11 h) hi haurà un clínic de tennis a la plaça de la Vila,
organitzat pel Complex Esportiu Torribera, i una cursa de bicicletes de
muntanya (10 h, serra de Marina), a càrrec del Club Ciclista Colomenc.

!Asamblea de la FAVGRAM
La FAVGRAM celebra una asamblea el día 24 (19.30 h.) en el Centre Cívic
de Can Mariner para debatir las ordenanzas fiscales de las entidades.
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QUÈ FEM? / ON ANEM?
Escola de Ceràmica
De l’1 de juny al 27 de juliol, l’Escola de Ceràmica farà aquests
cursets d’estiu per a adults: introducció al torn, investigació d’esmalts de gres refractari, tècniques
decoratives a baixa temperatura,
iniciació a la ceràmica, dibuix,
pintura, còmic i curs de vidre decoratiu. També hi haurà aquests
cursos per als infants: dibuix creatiu, pintura, dibuix per ordinador
i ceràmica didàctica.
Informació: carrer de les Balears,
67.
Telèfon: 93 391 84 90.

Sala d’estudis nocturna
Del 24 de maig al 23 de juny estarà oberta la sala d'estudis nocturna perquè els estudiants hi puguin preperar els examens.
Lloc: Biblioteca Central.
Horari: de dilluns a dijous de 22 a
2 h.
Telèfon: 93 466 15 51 .

Petanca
La Coordinadora de Jubilados y
Pensionistas organiza el día 27 (9
h. ) el XVII Campeonato de Petanca de la ciudad.
Lloc: pistas de Can Zam .

Activitats físiques
! L'Associació
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Esport i Salut fa
aquests cursos d'activitats físiques per a adults al poliesportiu
Nou durant el juliol: gimnàstica
de manteniment (dilluns i dimecres de 18 a 19 i de 19 a 20 h),
aeròbic (dimarts i dijous de 18 a
19 i de 19 a 20 h), tai-txi (dilluns i
dijous de 20 a 21h). Hi ha ioga
(dimarts i dijous de 19 a 20.30 h)

al Centre Cívic de Can Mariner.
! D’altra banda, aquesta entitat
organitza també un campus multiesportiu al poliesportiu Nou, del
28 de juny fins al 23 de juliol,
adreçat a nens de 4 a 16 anys. Hi
haurà jocs tradicionals, esportius,
gimcanes, excursions i piscina.
Informació i inscripcions: carrer
de Jacint Verdaguer, 22-24.
Telèfon: 93 386 76 08 .

Tai-txi i txi-kung
L'associació Jiseido Catalunya inicia les activitats de tai-txi-txuan i
txi-kung.
Lloc: gimnàs del poliesportiu Nou.
Horari: els dimecres de 20 a 21.30
h es treballen els aspectes de salut i benestar, i els dissabtes, de 9
a 11 h, l'art del combat .
Telèfon: 93 386 73 35 i 680 679
918.

Escola de Música
!Avui, 21 de maig (21.45 h), dintre del Cicle de Concerts de la
XVIII Temporada de Concerts a
Can Roig i Torres, el Quartet Casals, integrat per Vera MartínezMenhner (violí), Abel Tomás (violí), Jonathan Brown (viola) i
Arnau Tomás (violoncel) interpretarà obres de J. Haydn, J. C. de
Arriaga i F. Schubert.
Lloc: auditori de l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres.
!D’altra banda, des del 13 fins al
28 de maig, de 18 a 20 h, és obert
el termini de preinscripció per al
curs 2004-2005 a l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres.
Informació: de dilluns a divendres, a la Secretaria del centre,
carrer de Rafael Casanova, 5, o al
telèfon 93 391 24 51.
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Activitats de l’Ateneu
Avui, 21 de maig (22 h), tindrà lloc
un recital de música i poesies de
Mario Benedetti. L'endemà, dissabte (11 h), surt de l'Ateneu una
bicicletada que passarà per diferents indrets de la ciutat per informar sobre la consulta social europea del 13 de juny. Per últim, el
diumenge 23 (19.30 h) es projectarà la pel•lícula Historias mínimas.
Lloc: Ateneu Popular Julia Romera, carrer de Santa Rosa, 18.

Velada flamenca
El centro cultural Raíces del Sur
celebrará el 22 de mayo (22 h.)
una velada flamenca en la que
cantarán Mari de Montellano,
Quino Gallardo y Emilio Requena.
A la guitarra estará Justo Fernández, y al baile, el CP Wagner, Melani y Juanito y Maribel Gallego.
Lugar: Centro Cívico de Can Franquesa (calle de Menorca, s/n).

Xerrada
La propera xerrada sobre la tipologia dels delictes i les precaucions
que s’han d’adoptar per evitarlos, que fan la Policia Local i els
Mossos, serà el 25 de maig (18 h).
Lloc: carrer de la Pedrera, 1.

Aula de la gent gran
“El regal de la comunicació”.
Aquest és el tema de la conferència
que pronunciarà Sebastià Serrano,
catedràtic de la Universitat de Barcelona, el 26 de maig (17.30 h), dins
del cicle Aula de Difusió Cultural per
a la Gent Gran, que organitza el
Centre Excursionista Puigcastellar.
Lloc: Museu Torre Balldovina.

Desprès de l'èxit del Festival de Curtmetratges, Mas Curt, de l'any passat,
comença una nova etapa amb aquest
nou festival. El Festival de Curtmetratges Setè Art, es farà al Baremoto (parc
d’Europa, s/n), amb l’objectiu d’ampliar les possibilitats als joves directors.
SETÈ ART vol constituir-se com un aparador de les produccions més destacades tant a nivell local, com a altres àmbits geogràfics. Un espai on projectar
petites joies dels nous creadors a partir
dels seus primers passes en el món del
cinema.
BASES:
—La temàtica i el gènere són lliures.
—La durada dels curts serà d'un màxim
de 20 minuts i en el cas dels documentals de 30 minuts.
—Els curtmetratges i documentals poden ser elaborats en qualsevol format i
han de ser presentats en VHS o DVD.
—Les cintes han de ser muntades amb
els crèdits corresponents i s'han de presentar juntament amb un sobre amb el
nom del curt que contingui les dades
dels autor i el telèfon de contacte i
l’adreça electrònica.
—Els curtmetratges projectats (seleccionats) en anys passats no es poden
presentar; de la mateixa forma, si es poden presentar els que no van ser seleccionats en edicions anteriors.
—El jurat el formaran membres de diferents entitas de la ciutat, un representant del Centre de Recursos per a Joves
Mas Fonollar i algun actor de TV.
—La data límit de presentació será fins
al 18 de juny de 2004.
—Lloc de presentació: Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar (carrer de
Sant Jeroni, 1-3, Santa Coloma de Gramenet). Telèfons: 93 385 00 11 i 93 385
70 36.
—El dia 23 de juliol de 2004, a partir de
les 22 hores es projectaran al Baremoto
(parc d’Europa, s/n, Santa Coloma de
Gramenet) els curtmetratges seleccionats en un acte en el qual s'atorgaran
els premis següents:
!1r PREMI : 300 euros.
!2n PREMI : 150 euros.
Tots els curts seleccionats es tornaran a
projectar el dia 21 d'agost, al Baremoto
a les 22 hores, dintre de la programació
d'estiu.

GRAMA
RÀDIO
Al teu aire!

Farmàcies
Divendres 21
•D
Mn. Camil Rossell, 67-69 / Mas Marí,
56
Dissabte 22
•D
Irlanda, 53 / Sant Jeroni, 13
Diumenge 23
•D
Aragó, 29 / Rellotge, 60
Dilluns 24
•D
Av. de Francesc Macià, 29 / Milà i Fontanals, 27
Dimarts 25
•D
Irlanda, 104 / Mn. Jaume Gordi, 8
Dimecres 26
•D
Perú, 28 / Passatge Caralt, 19
Dijous 27
•D
Av. Banús, 34 / Sant Carles, 42
•Aquestes quatre farmàcies obren ca da dia de 9 a 22 h: rambla de Sant Sebastià, 24; Sant Carles, 42; Sant Jeroni, 13; i Milà i Fontanals, 27.

Emissora municipal,
107.4 FM

L’AJUNTAMENT INFORMA

Campeonas. El pasado 15 de mayo el equipo de baloncesto juvenil femenino del CEIP Torre Balldovina se proclamó campeón de Barcelona.
Esta victoria le permitirá disputar, por segundo año consecutivo, la final nacional de Catalunya, que tendrá lugar el 5 de junio en Igualada.
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