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Akwaba porta una dècada de lluita
per aconseguir un món millor
Mercè Vilalta s’ha fet càrrec de la direcció de la fundació
possible i una altra societat és
necessària”.
Lluís Esteve ha dit que
aquest és l’ideal que els ha
mogut durant 10 anys a fer
realitat projectes de cooperació en els països del Sud i
programes d’acollida i de formació a la ciutat. La memòria
presentada d’aquesta dècada
Esteve la dedicava a totes les
persones que pateixen la globalització i especialment “als
nostres amics de Costa d’Ivori”. # REDACCIÓ

La nova web d’Akwaba
és a l’adreça www.fundacioakwaba.org
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La Fundació Akwaba ha canviat la seva cúpula directiva
coincidint amb el desè aniversari de l’entitat. Al mateix
temps ha presentat la nova
web que, a més d’incloure els
projectes que dur a terme Akwaba, presenta una secció de
contactes amb l’entitat i enllaços amb altres webs.
Lluís Esteve, l’ànima d’Akwaba durant aquests deu
anys, deixa el càrrec de director en mans de Mercè Vilalta
per ocupar la presidència. Però l’esperit de la fundació es
manté intacte. Esteve va definir el treball de l’entitat en
aquests deu anys amb aquesta frase: “Un altre món és

Exposició del desè aniversari

El Club Muntanyenc tanca les celebracions del
seu aniversari amb la publicació d’un llibre
El Club Muntanyenc ha tancat la
celebració del cinquantè aniversari amb la publicació d’un llibre, realitzat conjuntament amb
el Centre d’Estudis de L’H, que
recull la història de l’excursionisme de la ciutat. El seu autor
és Pep Ribes, historiador i soci
de totes dues entitats, i es titula
De la UEC al club Muntanyenc.
5 0 anys d’ex curs ionisme a
L’Hospitalet.
El llibre és fruit de l’anàlisi
de documentació molt dispersa
(cartells, programes, fotos, butlletins, llibres d’actes, memòries), així com d’entrevistes i
consulta de bibliografia i arxius
molt diversos. Tot i això, Pep Ribes ha fet una història del Club
Muntanyenc que és alguna cosa
més que una relació seriada de
les activitats de l’entitat.
Ribes ha volgut fer un llibre
on es parla de la implicació del
Club Muntanyenc en el barri i la
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Escrit per l’historiador Pep Ribas i editat conjuntament amb el Centre d’Estudis

Pep Ribas, el primer per l’esquerra, durant la presentació del llibre

ciutat. Cal considerar que l’excursionisme a Catalunya va tenir una important tasca sociocultural i de reivindicació catalanista, promovent activitats cívi-

Solid’Art consigue
12.000 euros para
niños con cáncer
El mercado solidario Solid’Art que organiza Tarlatana durante las fiestas de
Navidad ha estado dedicado especialmente a la Asociación de Familiares con
Niños Oncológicos de Catalunya (AFANOC). Con la colaboración de artistas y colectivos se han conseguido
recaudar 12.000 euros.

ques i culturals que en aquells
moments no tenien altres vies
d’expressió a la ciutat.
El Club Muntanyenc va néixer com una delegació de la

Edurne González
gana un Tiramilles
de la Diputación

Cuadro de la subasta

La hospitalense ha conseguido el premio de la modalidad Guía Digital de Viaje, dotado con 840 euros,
por sus experiencias vividas
en el Yucatán. Los premios
Tiramilles pretenden crear
un espacio de participación
donde los jóvenes puedan
enviar las fotografías y guías
de sus viajes.

Unió Excursionista de Catalunya i la seva primera etapa, de
1952 a 1966, va ser de resistència davant les autoritats polítiques locals. # R EDACCIÓ

Presentan el cuadro
del XX Memorial
Antonio Mairena
El cuadro del XX Memorial
ha sido pintado por Faustino Castillo y se presentará
el día 18 en la sede de la
Peña Antonio Mairena, donde Ildefonso Cabrera pronunciará la conferencia Antonio Mairena a través de la
discografía, ilustrada al cante por José Ferrón y a la guitarra por ‘Romerito’.
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E-mails
para evitar
la cesión
de las ABS
La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de L’Hospitalet
continúa su campaña para evitar que las Áreas Básicas de
Salud (ABS) de Collblanc y la
Torrassa pasen a ser gestionadas por un consorcio mixto.
Ahora ha iniciado una nueva
campaña solicitando que se
envíen correos electrónicos al
conseller de Sanidad, Xavier Pomés, para que sea el Institut
Català de la Salut quien continúe con la gestión. Los e-mails
pueden enviarse a la dirección
http://www.PetitionOnline.com
/sanitat/petition.html. # R.

La OMIC da
consejos
para ir de
rebajas
La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha realizado unos plafones informativos con recomendaciones para
comprar en la campaña de rebajas. En total son 56 plafones
que están colocados en los
mercados, concejalías de distrito, puntos de información del
Ayuntamiento, AAVV, grupos de
mujeres y casals de Gent Gran.
La OMIC recomienda tomarse
tiempo antes de adquirir un
producto, mirar la etiqueta y solicitar la factura. # M . S .

Medalla
President
Macià para
Matilde Marcé
La profesora de catalán ya jubilada, Matilde Marcé i Piera, es
una de las 38 personas de Catalunya que se han distinguido
por la dedicación, la constancia
y el espíritu de iniciativa en su
actuación laboral. Marcé i Piera
se dedicó a la enseñanza del
catalán desde 1978 a través de
Òmnium Cultural y más tarde
desde el Centre de Normalització Lingüística de L’H. Esta labor
la ha hecho merecedora de la
Medalla President Macià que
otorga la Generalitat de Catalunya a propuesta de la Conselleria de Treball, Indústria, Comerç
i Turisme. Para Matilde Marcé, el
premio representa “una sorpresa
y una ilusión aunque creo que he
hecho sólo lo que debía”. La medalla le será entregada el 20 de
febrero en el Saló Sant Jordi del
Palau de la Generalitat. # M .S.

