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11 d’abril del 2016 DIARI DE L’HOSPITALET

Entidades. El encuentro de cultura popular de L’Hospitalet se celebra del 6 al 8 de mayo en la avenida Masnou de la Florida

cedida pel forum de les cultures

Segundo
Fòrum de
les Cultures
Después del éxito del pasado año, las entidades
de cultura tradicional vuelven a impulsar el gran
acto de primavera abierto a la ciudadanía
La Florida vuelve a ser el barrio escogido para mostrar a los hospitalenses
y a los visitantes la diversidad cultural
de la ciudad. De ello se encarga el
Fòrum de les Cultures de L’H, una
plataforma formada por el momento
por nueve entidades con sede en el
municipio y de diversas procedencias que organizan del 6 al 8 de mayo
el segundo encuentro de cultura tradicional y popular en la avenida del
Masnou.
El Fòrum de les Cultures lo integran la Casa Galega, la Unión Ex-

Folklore de orígenes
diversos para poner
de relieve la riqueza
de nuestra ciudad

tremeña, el Grup Sardanista Tot Bellvitge, la castellera Colla Jove de L’H,
el Centro Castellano-Leonés, la Asociación Cultural Perú Ritmos y Costumbres, la Federación Coordinadora
de Entidades Andaluzas de L’H (FECEAL’H) y la boliviana Asociación
Espiritu Santa Cruz de la Sierra.
Todos ellos participarán en el
encuentro de mayo en la avenida del
Masnou, junto a otras entidades de
la ciudad como Capgrossos de la
Florida, Grup Sardanista la Florida i
Tro, Entitats de Foc de L’Hospitalet.
El Fòrum espera repetir este año
el éxito de la primera edición, que
atrajo a miles de personas. Por ello
ha organizado un programa más
completo y diverso, en paralelo al
crecimiento que ha experimentado
la plataforma con la incorporación
de nuevas entidades. y

Pilares ‘castellers’ en la celebración del Fòrum de les Cultures 2015

El programa
Viernes, 6 de mayo
yyy 19h. Inaguración con todas las
entidades
yyy 19.45h. The Darek y The
Shepperd and de sheep (grupos
de la EMMCA)
yyy 21h. Concierto de artista
invitado
Sábado, 7 de mayo
yyy 10h. Matinades y pasacalles
yyy 10.30h. Juegos tradicionales y
homenaje a Miguel de Cervantes
yyy 11.30h. Migas populares

extremeñas
yyy 12.30h. Sardanas
yyy 16h. Cultura boliviana
yyy 16.45h. Cultura andaluza
yyy 17.30h. Cultura extremeña
yyy 18.15h. Cultura gallega
yyy 19h. Cultura castellanoleonesa
yyy 19.45h. Cultura peruana
yyy 21h. Orquesta
Domingo, 8 de mayo
yyy 10h. Trabucaires
yyy 10.30h. Misa rociera

yyy 11.30h. Castells: Xicots de
Vilafranca, Bordegassos de
Vilanova, Minyons de l’Arboç y
Colla Jove de L’H
yyy 16h. Cultura peruana
yyy 16.45h. Cultura castellanoleonesa
yyy 17.30h. Cultura gallega
yyy 18.15h. Cultura extremeña
yyy 19h. Cultura andaluza
yyy 19.45h. Cultura boliviana
yyy 20.30h. Banda de culturas.
Concierto con los músicos de las
diferentes entidades

Educació i lleure. L’Agrupament Escolta Lola Anglada celebra els seus primers vint anys amb una festa participativa i oberta

L’escoltisme, d’aniversari
L’Agrupament Escolta Lola Anglada
acaba de complir els 20 anys de
tasca educativa a la ciutat, i ho ha
celebrat amb una festa pública a la
plaça de Lluís Companys, al Centre.
L’entitat es dedica des de la
seva fundació, el març del 1996,
a l’educació d’infants i joves en
valors, convivència, experiències,
projectes i aprenentatges diversos
a través de l’escoltisme. El vicepresident de l’agrupament, Josep M.
Esteve, afegeix que el seu objectiu
és donar “un seguit de valors i coneixements que han de servir als
infants i joves per convertir-se en

persones amb esperit crític, conscients, responsables, autosuficients, compromeses i en ciutadans
del món actius”.
L'entitat va començar la seva
tasca social amb un petit grup d'infants l'any 1996 i de mica en mica
va anar creixent fins al punt d’haver de canviar de local en quatre
ocasions. Els nens i les nenes han
anat passant d‘un grup d’edat a un
altre dins de l'Agrupament. Avui,
les imatges de les rotllanes en els
campaments que l’entitat publica
a les xarxes socials mostren ben a
la clara el tarannà de la seva feina.

"Han estat uns anys molt positius”
—explica Josep M. Esteve— “el
projecte segueix viu, hem anat
creixent al llarg dels anys i ara ja
són un centenar els joves, infants
i adolescents que en formen part".
L'actuació educativa de l'Agrupament Escolta Lola Anglada es
desenvolupa durant tot el curs, tant
a la ciutat com a la natura, ja que
també realitzen excursions i campaments. Els objectius de l’entitat ara
són seguir treballant per a la ciutat,
augmentar la qualitat pedagògica i
renovar el seu local a l’avinguda de
Josep Tarradellas, 44. y

Vídeo de TV L’H
Aniversari del Lola
Anglada i festa
de Saint Patrick

Els infants s’ho van passar d’allò més bé a la festa d’aniversari

