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Tradicions. L’AkeLHarre Percutiu va convocar els millors de Catalunya

Crida a les
famílies per
acollir infants
sahrauís el
proper estiu
L’entitat L’Hospitalet amb el Sàhara
ha avançat enguany la seva crida
habitual a les famílies que vulguin
acollir infants sahrauís aquest estiu.
El motiu és el nou tràmit que obligarà
els voluntaris a presentar el certificat
d’antecedents penals, un requisit
que des de fa uns mesos s’ha convertit en obligatori per a qualsevol
activitat on hi hagi un contacte perllongat amb menors.
Segons Luisa García, membre
de L’Hospitalet amb el Sàhara, “a
final de maig hem de tenir totes les
famílies adjudicades”, i la nova paperassa obliga a avançar els tràmits.
Enguany, l’objectiu de l’entitat és
“que uns 30 infants dels camps de
refugiats de Tindouf, a Algèria, puguin venir durant els mesos de juliol i
agost a L’Hospitalet”. Durant la seva
estada, els menors aconsegueixen
allunyar-se de la dura vida als camps
i passen revisions mèdiques.
El pròxim 30 d’abril, l’entitat convoca un cuscús solidari (donatiu de
5€) al carrer de la Primavera, 2. y

i

Més info: lhospitaletambelsahara.org
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Breus
Curso universitario
abierto sobre las
sociedades africanas
La entidad Tres Quarts per Cinc
Quarts, la fundación Solidaritat UB
y el Ayuntamiento organizan hasta
el 19 de abril el curso Introducción a las sociedades africanas:
la innovación que viene del Sur,
dentro del espacio Aula de Drets
Humans. y

La ONCE edita un
cupón con la Cofradía
Virgen de la Cabeza

Actuació a la rambla de la Marina seguida per nombrós públic

Primera gran trobada de grups
de percussió a L’Hospitalet
Fills de la Flama i Akelharre Jove han
volgut capgirar el concepte de tabalada i revolucionar els carrers de
la ciutat. I així ho van fer el passat
12 de març amb la primera edició
de l’AkeLHarre Percutiu, que va
convocar els tres últims guanyadors
del Concurs de Percussió de Barcelona, entre els quals es troben els
hospitalencs Fills de la Flama.
Des del carrer de la Riera de l’Es-

corxador fins a la rambla de la Marina, al costat del Pont de la llibertat,
els tabalers van exhibir la seva perícia i van protagonitzar diversos espectacles. Hi van participar Kabra,
els tabalers de Tro, els Soundck de
Cervera, Karabassà de Sant Cugat
del Vallès i Fills de la Flama, que van
presentar l’espectacle La virgen del
contrato fijo.
Durant aquest primer AkeLHar-

re es van presentar dos projectes
formatius de Fills de la Flama: Patunyetes, l’antiga colla de l’Escola
Patufet-Sant Jordi que assaja amb
ells, i els joves de l’Institut Mercè
Rodoreda, que es van estrenar en
aquesta trobada amb la seva primera actuació. y

i Fills de la Flama: www.fillsdelaflama.com

La ONCE ha dedicado el cupón
del sueldazo de fin de semana del
próximo 24 de abril a la Cofradía
de la Virgen de la Cabeza en Catalunya, que tiene su sede en L’H y
que cada año parte en romería el
último fin de semana de abril de la
iglesia de Sant Isidre de Santa Eulàlia a la ermita de Castellbisbal. y

Erasmus del Institut
Europa para diseñar el
futuro de los alumnos
Durante un año, los alumnos han
trabajado sus competencias sociales para que se correspondan
con la elección de su futuro académico. Algunos visitaron Bulgaria
en el marco del proyecto Erasmus,
titulado Hard-Soft, Skilling-Charting your Career Path. y

