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ENTITATS
El Col·legi Xaloc rep el
premi Francisco Giner
de los Ríos

Festival benéfico para
ayudar a la Asociación
Amigos de Arnold Chiari

El centre, que aquest any celebra el seu 40è aniversari, ha rebut de mans de la Ministra d’Educació i Ciència, María Jesús
Sansegundo, el premi que correspon a la millora de la qualitat
educativa, pel seu treball “El llapis de la Nova Educació Digital
(Projecte N.E.D.) Aquests premis van destinats a professors i
equips d’educadors.

Organizado por las Juventudes de la FECAC
ta Coloma de Gramenet, a beneficio de alguna entidad que trabaje
con niños y este año jóvenes de la
FECAC solicitaron que la entidad
ayudada fuera la Asociación Nacional Amigos de Arnold Chiari que recientemente ha abierto su sede en
L’Hospitalet para ayudar a los enfermos y a sus familias”, ha explicado
Floren Chito, responsable de juventud de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Catalunya.
La asociación tiene por objetivo difundir la problemática producida por la enfermedad de Arnold
Chiari, que provoca malformaciones progresivas que derivan en
invalidez. Se trata de un tipo de
atrofias craneocervicales que pueden tener complicaciones como
la hidrocefalia y provocar deformidades óseas occipitales y vertebrales. # MARGA SOLÉ

L’Ateneu de Cultura
Popular presenta
la nova programació
Els mesos de febrer i març l’entitat organitzarà conferències,
excursions, visites culturals, teatre i també tallers per adults de
dibuix i pintura, de puntes de
coixí, punt de creu i labors, i per
a infants, de teatre i dibuix. Els
tallers es fan a l’entitat, al c. de
Digoine, 33. Més informació al
tel. 93 337 05 78, de dilluns a
divendres, de 18h a 20h.

GABRIEL CAZADO

Más de 4.000 euros recaudó
el área de Juventud de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya
(FECAC) que organizó, el 23
de enero, un festival benéfico para ayudar a la Asociación Nacional Amigos de Arnold Chiari de L’Hospitalet. El
acto convocado bajo el lema
Ayudemos a los niños se celebró en el Teatre Joventut con
la participación de diversas
entidades de L’Hospitalet, Cornellà y Esplugues.
Más del 80% de las localidades se ocuparon y además existía
una fila 0 para los ciudadanos que
no pudieron asistir pero que, sin
embargo, deseaban colaborar en
este festival solidario.
“Cada año organizamos un festival de estas características en San-
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Imagen de una de las actuaciones del festival

Els alumnes de secundària aprenen a Oberta la preinscripció dels cursos
estalviar i administrar els seus diners de català adreçats als adults
La Fundació Caixa de Sabadell ha
posat en marxa el programa educatiu Administra la teva butxaca!
que arribarà a 13 instituts de L’Hospitalet i a 1.720 alumnes d’entre
dotze i divuit anys. L’objectiu és
promoure entre els més joves el
consum responsable i l’administra-

ció racional dels diners i fer-los reflexionar sobre les necessitats humanes, quines són indispensables i
quines no. El programa també els
forma com a consumidors, informant-los dels seus drets i deures, i
promou un consum responsable
reflexiu i intel·ligent. # REDACCIÓ

El Centre de Normalització Lingüística ha obert la preinscripció per als
cursos de català per a adults per al
període de febrer a juny. El CNL
adequa la seva oferta a les necessitats de les persones que volen
aprendre a parlar català, als que ho
volen fer amb fluïdesa i correcció i

per als que volen escriure’l i correctament. Les classes es fan a la seu
del CNL, a l’edifici del parc de la
Marquesa i a diferents barris de la
ciutat. La matrícula dels nivells bàsics és gratuïta. Per inscriure-s’hi cal
trucar al tel. 93 440 65 70 de 9h a
13.30h i de 15.30h a 17.30h. # M. S.

Curs d’adolescència,
identitat sexual i
diversitat del JIS
El curs va dirigit a educadors,
monitors de casals i joves interessats en el tema. Es farà els
dissabtes des del 26 de febrer
fins al 19 de març, de 10 a 14h,
a la seu del JIS, ronda de la Torrassa, 105, 3er. S’expedirà un
certificat d’aprofitament si es
justifica un 80% d’assistència.
Per a més informació: www.joves.org o telèfon 934219310.

