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La rambla més SoL’Hidària
Districte I. A les Jornades
SoL’Hidàries hi haurà
guardioles per recaptar
diners destinats a la
Marató de TV3
Entitats del Centre, Sant Josep i
Sanfeliu es mobilitzaran i treballaran
de forma conjunta amb projectes i
activitats solidàries i de participació
en les Jornades SoL’Hidàries 2016.
La cita serà el 18 de desembre,
d’11 a 14h, a la rambla de Just
Oliveras —entre els carrers de
Barcelona i Tarragona— on se ce·
lebraran diverses activitats perquè
grans i petits puguin ser partícips
de la solidaritat col·lectiva. Es farà
cagar un tió solidari de l’Associació

Celebració de les Jornades SoL’Hidàries del 2015

de Veïns Blocs Ciutat Comtal, l’Ata·
laia organitzarà un vermut solidari,
Gent de Pau posarà una guardiola i
l’Associació Catalana d’Afectats per

la Fibromiàlgia farà el sorteig d’un
quadre.
També hi participaran la Coordi·
nadora Sardanista, el, Capgrossos

de Ciutat Comtal i Tro amb una
tabalada i gegants. Els infants també
podran gaudir de la jornada amb
tallers coordinats per l’Esplai Xixell,
l’Agrupació Escolta Lola Anglada,
el Club Infantil i Juvenil Sanfeliu,
l’Ateneu de Cultura Popular i el Club
d’Aeromodelisme Delta, entre d’al·
tres.
En aquest matí solidari hi col·
laboren també l’Associació de Veïns
del Centre, l’Associació de Dones
del Centre, la Parròquia de Santa
Eulàlia de Mèrida, Òmnium Cultural
i Rugby Club L’H, que farà tallers
demostratius d’aquest esport.
Totes les activitats tenen l’objec·
tiu de recaptar diners per a la Marató
de TV3, que enguany es dedica
a l’ictus i a les lesions medul·lars i
cerebrals. y

Concurs per difondre la història
a través de dibuixos i còmics
Collblanc-La Torrassa. El
certamen s’ha presentat
a l’edifici Torre Barrina
Al II Concurs de Dibuix, Fotografia,
Auques i Còmic d’Edificis i Monu·
ments Històrics hi poden participar
persones des de sis mesos fins a

25 anys, ja que una de les vuit cate·
gories es dedica a les famílies amb
nens. Es poden presentar còmics i
dibuixos de l’1 de febrer al 4 de març
del 2017 i els guanyadors il·lustraran
el cartell del III Concurs. Hi haurà un
premi especial Antonio Bernal, en
memòria de qui va ser dibuixant de
personatges com El Jabato o El Capitán Trueno. y

El Centre
En servei el nou
‘correcan’ del parc
de Can Buxeres
yyy L’espai disposa de 2.800
m2 perquè els gossos vagin
deslligats i facin exercici. L’àrea
té papereres específiques per
a excrements, està envoltada
d’una tanca d’1,5 m d’alçada
i es neteja cada dia de
dilluns a divendres i amb una
desinfecció mensual. y

Gornal
L’Ajuntament busca
solucions per als cotxes
aparcats en doble filera

Exhibició d’‘El Capitan Trueno’ contra els guerrers davant Torre Barrina

yyy Els veïns de Gornal es van
manifestar l’11 de novembre contra
les dobles fileres que es produeixen
als carrers de Can Tries i dels Joncs,
quan surten els alumnes del Xaloc
i del Pineda. L’Ajuntament busca
solucions amb els dos centres
educatius. y

