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L’Hospitalet: escenario de culturas, del día 24 al 26

L’H muestra la diversidad
cultural de las autonomías

JORDI RAMOS
L’Àrea de Medi Ambient i Serveis
de l’Ajuntament de L’Hospitalet
també ha fet la seva particular contribució a les Festes de Primavera
d’enguany. Es tracta del Joc del
Reciclatge, que es farà els dies 18
i 19 d’abril, de 12 a 14h a la recentment inaugurada plaça Lluís
Companys
El Joc del Reciclatge és un
clàssic joc de taula que es convertirà en aquesta ocasió en un joc
de pati i que pretén la participació
activa de tothom, grans i petits.
L’activitat es completarà amb cercavila i espectacles d’animació, a
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més del joc. Tot plegat perquè els
nens juguin i a més aprenguin a
respectar el medi ambient i la natura. Tot i això, el joc està dirigit també als més grans, i té com a tema
principal la importància del reciclatge i la recollida selectiva de deixalles.
És la primera vegada que es
fa aquesta experiència, que combina perfectament l’aspecte lúdic i
l’educatiu. La plaça Lluís Companys serà, per tant, el banc de
proves pel Joc del Reciclatge, un
nou intent per conscienciar els infants de la importància que té el
reciclatge per a la conservació de
la natura i el medi ambient.

Dues iniciatives solidàries
d’Akwaba per a les festes
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Del 24 al 26 de abril se desarrollará en el recinto ferial de La Farga,
y en el marco de las Fiestas de
Primavera, la muestra L’Hospitalet: escenario de culturas, en la
que se reflejará la diversidad y pluralidad cultural de la ciudad, verdadero reflejo de la variedad de
culturas existentes en el Estado.
Su objetivo principal será dar a conocer una visión lo más amplia posible del concepto de cultura tradicional.
La muestra está abierta a todas las entidades socioculturales
de la ciudad, para que puedan enseñar y explicar las actividades
que se llevan a cabo en sus centros, y a las representaciones de
las 17 comunidades autónomas.
Los organizadores del evento
han optado por elegir tres ámbitos de actuación para cumplir sus
objetivos: el folclórico, el gastronómico y el turístico-cultural.
L’Hospitalet: escenario de culturas pretende ser un marco de
prestigio donde las entidades socioculturales de la ciudad puedan
exponer las actividades de música, baile y canto que desarrollan
durante todo el año y convertirse

El Joc del Reciclatge vol
educar els infants en el
respecte al medi ambient
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La ciudad se abre a la diversidad y la pluralidad cultural
en referente de las innovaciones,
novedades y evoluciones de los diferentes folclores tradicionales.

Mostrar la diversidad
gastronómica y cultural
Asimismo, se quiere dar a conocer la gran diversidad gastronómica de las diferentes comunidades autónomas y difundir las características de los productos au-

tóctonos. Se instalarán stands
para degustar productos típicos y
se obtendrá información sobre los
alimentos y sobre las diferentes
culturas culinarias del Estado.
L’Hospitalet: escenario de culturas también pretende destacar
la faceta turística generada a partir de un hecho cultural y relacionar las manifestaciones folclóricas
y gastronómicas con el medio natural donde se desarrollan.

La Fundació Akwaba presentarà el
dia 18 la seva iniciativa Un barri
solidari i el material Els drets dels
nens i les nenes del món. El primer projecte és un plànol de Collblanc-la Torrassa que reflecteix la
imatge d’un barri solidari i sensibilitzat contra el racisme, la injustícia i les desigualtats socials i en
favor de la convivència.
El plànol recull la situació dels
carrers del barri i dels diferents serveis ubicats a la zona, així com les
futures actuacions urbanístiques
municipals. El treball va acompanyat d’una sèrie de missatges solidaris.
Els drets dels nens i les nenes

del món és un treball adreçat a la
població infantil i juvenil, principalment als alumnes d’educació primària. Són deu fitxes amb textos i
dibuixos amb la Declaració dels
Drets del Nen promulgada per
l’ONU.
La Fundació Akwaba planteja
aquest projecte en la seva tasca
habitual de sensibilització, tot coincidint amb la realització de la Marxa Mundial contra l’Explotació Laboral Infantil i la propera celebració del 40è aniversari de la promulgació dels Drets del Nen.
L’acte de presentació d’aquestes iniciatives anirà acompanyat de
la festa àrab del xai, una celebració tradicional amb les famílies magribines del barri, voluntaris i socis.

