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SOCIETAT

ENTITATS
Celebració del
21è aniversari
de l’Ateneu
Cultural
Catalònia

El festival de cante flamenco
se celebró en la sede de la entidad el pasado 24 de abril
con la participación de Raquel Cantero, de Cáceres, Raquel Vera, Lauri de Badajoz,
Rafael Fernández y Óscar Ruiz.
A la guitarra participaron Carlos ‘el Peque’, Juan Manuel
Vargas ‘el chico’ y Alberto Fernández.
FOTO CEDIDA PER L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES SOLIDÀRIES

L’Ateneu Cultural Catalònia
ha celebrat el seu aniversari
al voltant de la festivitat de
Sant Jordi amb diferents activitats obertes a tots els socis
i veïns del barri. Amb tots
ells, l’entitat de Collblanc ha
commemorat 21 anys dedicats a la difusió de la cultura
catalana i altres activitats culturals.
Els actes van començar el
dia 24 amb una ballada de
sardanes a la qual van participar 13 colles. El mateix dia es
va celebrar el sopar de germanor
al qual van assistir més de 100
persones i que va estar amenitzat
per un grup d’havaneres. El dia
25 va actuar la coral de l’entitat i
es va presentar el llibre de poemes L’enigma persistent de Pere
Vives.
L’Ateneu Cultural Catalònia el
va fundar l’any 1983 un grup de
persones que considerava que
Collblanc necessitava una entitat
que difongués la cultura catalana.
Ara tenen uns 300 socis que porten a terme diverses activitats a
les diferents seccions: piano, guitarra, solfeig, dibuix, escacs, puntes de coixí... També tenen un
grup de teatre que actua cada
any en el cicle L’Hospitalet fa
teatre. El president de l’entitat,
Josep Maria Higueras, afirma que
“l’Ateneu va endavant, tot i que
ens agradaria engrescar més els
joves”. # PILAR GONZALO
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La Casa de Huelva
celebró el XIV
Festival de cante

Encuentros
internacionales de
centros educativos

Imatge del cartell promocional de la campanya d’acollida

25 nens sahrauís passaran
juliol i agost a la ciutat
Colònies organitzades per l’Associació de famílies solidàries
Sota el lema Et perdràs aquest
somriure? Acull un nen sahrauí, l’Associació de Famílies
Solidàries amb Nens Sahrauís
de L’Hospitalet ha endegat una
nova campanya per a les colònies dels nens procedents dels
camps de refugiats.
Vindran 25 nens d’edats entre 8 i 12 anys, deu dels quals
repeteixen de l’any passat i tor-

naran amb les mateixes famílies.
L’associació busca entre 15 i 20
famílies més perquè puguin
passar els mesos de juliol i agost
a L’Hospitalet.
Durant els matins del mes
de juliol faran diverses activitats
al Poliesportiu de les Planes i
l’agost es traslladaran amb les
famílies d’acollida als seus llocs
de vacances.

D’altra banda, amb l’ajut del
Fons Català de Cooperació i l’Ajuntament, l’associació ha recaptat més de 60.000 euros per
comprar material escolar. Totes
les actuacions de l’entitat estan encaminades a millorar la
situació del poble sahrauí que
viu en camps de refugiats establerts a Algèria des de fa 28
anys. # PILAR GONZALO

Los centros Pare Enric d’Ossó
y Eugeni d’Ors han recibido
alumnos de centros de Grecia, Portugal y Francia. El centro Pare Enric d’Ossó participa
en el proyecto europeo Comenius de convivencia mientras que el instituto Eugeni
d’Ors organizó un intercambio de alumnos para aprender idiomas.

Nueva web de la
Red de Bibliotecas
de L’Hospitalet
La web integra todas las bibliotecas de la ciudad con detalles sobre su ubicación, los
servicios que ofrece o los catálogos especiales. La página
web de la Red de Bibliotecas
de L’H (www.l-h.es/biblioteques) permite también acceder al catálogo bibliográfico
de las bibliotecas de la Diputación de Barcelona.

