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Procesiones. La Cofradía 15+1 conmemora este año su 35 aniversario
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Coord. Sardanista

En construcció
el nou aulari
del campus de
Bellvitge de la UB

Festa de cloenda
dels cursets de
sardanes per
a les escoles

Al Campus de Ciències de la Salut
de Bellvitge de la Universitat de Barcelona s’hi han començat les obres
de construció d’un nou aulari. Es
tracta d’un edifici de setze aules de
diversa capacitat, laboratoris i altres
dependències que estarà acabat a
final del 2012. El campus de la UB
acull els estudis d’infermeria, medicina, odontologia i podologia, i compta amb més de 3.300 alumnes. y

La plaça de l’Ajuntament va acollir
el 25 de març la festa de final de
curs de les classes de sardanes per
a escoles que imparteix la Coordinadora Sardanista de L’H. Enguany
hi han participat 11 escoles de la
ciutat, que durant dotze setmanes
han après la dansa nacional de Catalunya. També van tancar la vint-ivuitena temporada de cursets de
sardanes diverses entitats i casals. y

Generalitat

S’inaugura una
oficina de turisme
al recinte firal de
Granvia L’H
S’ha posat en marxa coincidint amb
la celebració del saló Alimentària. El
punt d’informació donarà servei als
prop de 400.000 professionals que
s’espera que visitin les instal·lacions
de la Fira a L’Hospitalet durant el
2012. A més de difondre i promocionar l’oferta turística catalana, també comercialitzarà productes i serveis destinats al turista de negocis. y

Paso de Jesús Cautivo que recorrió en procesión Pubilla Cases el Domingo de Ramos

L’Hospitalet, protagonista
de la Semana Santa
La Cofradía 15+1 ha sacado este año nueve
pasos por Pubilla Cases y la Florida para
celebrar la Semana Santa y su 35 aniversario
Al cierre de esta edición, y si el tiempo lo permite, la Cofradía 15+1
de L’Hospitalet culminaba la Semana Santa que inició el 1 de abril con
las dos primeras procesiones del

programa de este año, la de la Borriquita, que conmemora la entrada
de Jesús en Jerusalem, y la de Jesús
Cautivo (foto), que recorrieron las
calles de Pubilla Cases.

La entidad ha previsto este año
6 procesiones en las que desfilan
9 pasos. Las más multitudinarias
son las del Viernes Santo, la de
Jesús Nazareno y la del Cristo de
la Expiración, seguidas por miles de
personas. La Cofradía cumple este
año su 35 aniversario.
En paralelo, el 31 de marzo se
celebró el XIV Festival de Saetas,
que organiza la Tertulia Flamenca. y

Poemes

XII Jornada de
poesia juvenil,
adreçada a alumnes
de secundària
Uns 400 joves de diversos instituts
van assistir a la jornada, que enguany s’ha obert també a través de
la xarxa social Facebook. L’objectiu
de la iniciativa, que compta amb la
col·laboració de l’Associació d’Estudiants de L’H, és acostar els joves a
aquest gènere literari. La jornada es
va obrir amb un poema de Gabriel
Celaya, cantant per Paco Ibáñez. y

