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Els sardanistes de L’H fan
rotllana amb dos aniversaris
El grup Tot Bellvitge fa 18 anys i la Coordinadora Sardanista, 20
de l’entitat. “Amb vint anys hem
fet un gran pas i ara ens toca engrescar els joves perquè el món
de la sardana no es perdi”, ha explicat la secretària de la Coordinadora Sardanista, Mercè Tubau.
També el grup sardanista Tot
Bellvitge celebrarà els dies 29 i
30 el divuitè aniversari de l’entitat amb diverses activitats que
s’iniciaran el dissabte 29, a les
19h amb un recital de poesies
del llibre Silenci escrit d’Anna Maria Fontanals, a l’antiga Aula de
Cultura de Bellvitge. En acabar
l’acte, els membres de la junta

La Coordinadora Sardanista va
celebrar el seu vintè aniversari, el
passat 2 de novembre, amb l’ofici d’una missa en memòria del
seu fundador, Andreu Trias, a l’església de Santa Eulàlia de Mèrida.
Diverses entitats van participar en
una ofrena floral al monument a
la Sardana de la plaça de l’Ajuntament, que es va estrenar per a
les ballades després de la seva
remodelació. El col·lectiu Verba
va oferir un recital de poesia. Un
aperitiu i una ballada de sardanes
amb la cobla Ressò van posar
punt final a la festa d’aniversari

Fins al 15 de novembre es
pot veure al Centre Comercial Gran Via-2, amb motiu

VIST A L’H

Solid’Art abre una
nueva edición el
2 de diciembre

Organitzada per la Colla Jove
de L’Hospitalet, la trobada tindrà lloc el 23 de novembre, a
les 11.30h, a la plaça de l’Ajuntament. Hi participaran les
colles castelleres del Baix Llobregat i de L’Hospitalet. Per
obrir boca, a les 10.30h s’iniciarà una cercavila amb gegants, capgrossos i diables
que sortirà de la rambla de
Just Oliveras.

Solid’Art, la exposición y subasta de obras de arte con finalidad solidaria que organiza
la entidad Tarlatana, iniciará
su actividad el próximo 2 de
diciembre en el Centro Cultural de Santa Eulàlia con la
presentación del programa
de la presente edición. El día
11 tendrá lugar la subasta, el
12, el Sarau Solidari y el 13,
espectáculo infantil.

Cursos destinados a
enfermos diabéticos
y sus familiares

Taller de animación
cinematográfica para
niños y jóvenes

La Asociación de Diabéticos
de Catalunya, con sede en
L’Hospitalet, organiza hasta el
próximo mes de junio un ciclo de conferencias sobre temas de interés para los afectados por esta patología y sus
familias. La charlas se imparten siempre los martes a las
seis de la tarde en la sede de
la entidad, en la calle Molí,
29, de Can Serra.

Toma1: Escuela de cine para
niños y jóvenes. El mundo
por un agujero es una iniciativa de las áreas municipales
de Educación, Cultura y Juventud para niños de 9 a 16
años. Se imparte en el Centro
Cultural de la Bòbila para introducir al alumnado en los
diferentes géneros y tratar la
g ravación, el montaje y la
sonorización de un corto.

Primer taller de
Salud Laboral del
sindicato CCOO

GABRIEL CAZADO

del seu primer aniversari,
l’exposició Entre el cel i la
Terra, de la Ciutat de l’Espai
de Tolosa, que va ser inaugurada per l’astronauta espanyol de la NASA, Miguel
López-Alegría. L’exposició
consta de cinc mòduls temàtics sobre el món i la
recerca de l’espai, des dels
seus inicis fins a l’actualitat:
les llançadores espacials,
l’observació de la Terra des
dels satèl·lits, el planeta
Mart i tots els elements que
formen part d’una missió a
l’espai.

directiva faran un resum de les
activitats realitzades aquests divuit anys. El diumenge a les 11h
al passeig de la Mare de Déu de
Bellvitge hi haurà una trobada de
puntaires i una xocolatada per a
tothom i a les 12h s’oferirà una
ballada de sardanes amb la cobla
Nova del Vallès, que interpretarà
sardanes compostes per músics
de la ciutat. “Farem un homenatge als compositors locals i els
lliurarem un obsequi, a ells o a
les seves famílies”, ha explicat el
president del grup Tot Bellvitge,
Emili Salas. # MARGA SOLÉ

IX Trobada de Colles
Castelleres del Baix
Llobregat i L’H
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Bajo el lema El lugar de trabajo, el taller se centró en la
importancia de la salud en la
actividad laboral. Impartido
en la sede local de CCOO,
participaron la secretaria general, Asún Romero, y el teniente de alcalde de Promoción Económica, Alfons Bonals, y fue clausurado por el
secretario general de CCOO
del Barcelonès, Ángel Crespo.

UGT entrega los
premios Atlas de
medio ambiente
En un acto en el Palacete de
Can Buxeres, y con el apoyo
del Ayuntamiento y la Generalitat, el sindicato entregó los
galardones instituidos para
reconocer la actividad empresarial respetuosa con el medio ambiente. Este año fueron premiadas Cerámicas del
Foix, Associació Habitats y el
catedrático de psicología aplicada y ambiental, Enric Pol.

