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ENTITATS

V Mostra d’entitats del
Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Les entitats del districte I estan enfeinades per tenir a punt
un ampli ventall de les activitats que desenvolupen al llarg
de l’any i que tindran l’oportunitat d’ensenyar a tota la ciutadania.
Els dies 14 i 15 de desembre se celebrarà a la rambla de
Just Oliveras la V Mostra d’entitats del Centre, Sant Josep i
Sanfeliu. Entre el carrer de
Barcelona i l’avinguda de Josep Tarradellas s’instal·laran
els estands amb 46 entitats,
de les quals 21 corresponen
al barri del Centre, 16 a Sant
Josep i 8 a Sanfeliu.
L’edició d’enguany es dedica a l’Any Internacional de la
Muntanya i per això el Club
Muntanyenc de L’H oferirà dos
passis de vídeos de les seves
expedicions a la sala d’actes
del Districte I. També les entitats desenvoluparan activitats
per a les quals a la rambla
s’instal·laran dues tarimes. Així,
el dissabte 14, a les 12h, a la
tarima central es farà l’acte inaugural de la fira. En aquests
escenaris, també es podrà veure l’actuació de l’Esbart del Ca-
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La convocatòria d’enguany estarà dedicada a l’Any Internacional de la Muntanya

Imatge de la IV edició de la fira a la rambla de Just Oliveras

sino del Centre, sardanes, cançó, poesia i contes. En el Centre Cultural Barradas, les Associacions de Veïns organitzaran
la conferència Sanitat pública
o privada? amb Jordi Casals i
Manuel Piñar. Als estands, tam-

bé hi haura partides de rol, tallers d’aeromodelisme o un pessebre vivent.
Alguns dels objectius de la
Mostra, segons el tinent d’alcalde del Districte I, Alfons Bonals, són “aconseguir relació

entre les entitats de tots tres
barris i també amb els ciutadans per incentivar la participació i l’associacionisme i
també mostrar la riquesa i la
diversitat de la vida del districte”. # MARGA SOLÉ
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En un sopar al CC Collblanc-la Torrassa

Los ciclistas a su paso por Bellvitge

‘Amics de la Bici’
reivindican rutas en L’H

FOTO CEDIDA PER AKWABA

Quieren que existan más carriles-bici

de la ciutat de Bouaké

perant que la situació millori.
El sopar es farà el dia 29 al
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa. # PI LAR GONZALO

Solid’art se
pone este año
la gorra contra
el cáncer
El Grupo de Artistas de Santa
Eulàlia Tarlatana organiza una
nueva edición de Solid’art, el
mercado de arte que este año
destina sus fondos a AFANOC,
la Associació de Nens amb Càncer, que ha hecho popular la
frase Ponte la gorra en solidaridad con los afectados. La muestra se abrirá el día 9 en el Centro Cultural Santa Eulàlia y la subasta tendrá lugar el 12.
Unos 70 artistas y artesanos
han cedido sus obras este año
para la subasta y el mercado de
arte. La recaudación se destinará al programa de AFANOC de
ayuda terapéutica a padres y familiares de niños enfermos de
cáncer. Las obras están a la venta en el Centro Cultural Santa
Eulàlia hasta el 21 de diciembre
y también habrá mercado de
pinturas y grabados en Sant Josep y Collblanc-la Torrassa.
En torno a Solid’art se organizan diversos actos de apoyo y
difusión. Además de la subasta,
que presentará el 12 de diciembre el popular humorista Jordi
LP, el Taller Pubilla Kasas se ha
sumado a la causa con un mercado de grabados a 6 euros los
días 13 y 14 de diciembre.
También habrá mesas redondas, espectáculos, castellers,
música, teatro y merienda en el
sarau solidari y la Associació de
Nens amb Càncer instalará mesas solidarias en los barrios de
Collblanc, Centre y Santa Eulàlia
hasta el 21 de diciembre. # R.

El carrer Rius i
Carrió celebra
les primeres
Festes d’Hivern

Akwaba recull ajuda
d’emergència per els
refugiats de Costa d’Ivori
La Fundació Akwaba
ha organitzat un sopar de solidaritat amb
Costa d’Ivori per recollir diners destinats a
una campanya d’emergència de l’ONG
africana Akwaba.
El passat 19 de
setembre un grup de
militars es va revoltar
contra el govern. La
situació no s’ha redreçat i a Bouaké hi
ha 750.000 persones
refugiades. La Fundació Akwaba i altres organitzacions humanitàries treballen per
Nens
canalitzar l’ajut d’eme r g ència cap els
camps de refugiats
que ha finançat la Generalitat.
Cap dels projectes que Akwaba
fa a Costa d’Ivori ha patit danys,
però quasi tots són aturats es-
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Amics de la Bici de L’Hospitalet
y el Baix Llobregat pasearon el
domingo día 17 por diversas
zonas de la ciudad en un encuentro para reivindicar más carriles bici y poder circular con
bicicleta con más seguridad.
Los ciclistas hicieron una ruta por los parques de les Planes,
Alhambra, la Torrassa y Bellvitge, dónde, según ellos, sería
necesario efectuar actuaciones

en favor de la bicicleta. Los representantes de Amics de la Bici de L’Hospitalet han presentado al Ayuntamiento y al Consell
de Sostenibilidad propuestas de
infraestructuras polivalentes,
carriles-bici o calles de prioridad
invertida. Según los miembros
de la entidad, lo más importante de su reivindicación es que
se limite la velocidad de los coches en las ciudades. # R.

L’Associació d’Amics del carrer
Rius i Carrió de Collblanc organitzarà, els tres dissabtes del
mes de desembre abans de Nadal, les primeres Festes d’Hivern, que començaran el dia 7
amb una trobada de puntaires.
Aquest dia, a les 11.15h, el president del Centre de Promoció
de la Cultura Tradicional i Popular Catalana, Joan Vidal i Gayolà,
pronunciarà el pregó i després
hi haurà una cercavila amb gegants i castellers.
Per al dissabte 14, organitzen tallers infantils, recorreguts
a cavall per a nens i nenes i una
desfilada de moda de talles
grans al col·legi La Florida. El dia
21, com a preàmbul del Nadal,
es farà una gran cavalcada a les
17h amb la col·laboració de
grups d’animació, gegants, capgrossos i música de banda. Una
de les presències més destacades del recorregut serà la representació del pessebre vivent de
Martorelles. # REDACCIÓ

