19 de gener del 2004 /

SOCIETAT

ENTITATS

La Viatgeteca d’Hivern i l’Esquí Jove,
ofertes per al temps de lleure dels
joves de L’Hospitalet
L’hivern és una bona època
per gaudir del temps del
lleure i saber organitzar-lo és
qüestió de temps i també
d’imaginació. Per ajudar els
joves de la ciutat a distribuir
el temps de lleure l’Espai Jove de l’Ajuntament ha posat
en marxa la Viatgeteca d’Hivern que romandrà oberta
fins al 8 d’abril.
L’espai està instal·lat a la
segona planta del Centre Cultural
Tecla Sala i ofereix una oferta molt
variada d’esports d’hivern, àmplia
informació sobre agències de viatges, webs, associacions i centres
d’excursionisme, allotjaments de
tots tipus i visites culturals a Catalunya, Espanya i l’estranger. La
Viatgeteca d’Hivern es pot visitar
personalment els dilluns de 16 a
20h i de dimarts a divendres de
10 a 14h i de 16 a 20h. També es
pot consultar per Internet.
Per als qui els agrada esquiar,
el Club Muntanyenc i el Consell
Esportiu L’H han organitzat l’Esquí
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Ayuda para los
damnificados por el
terremoto de Irán
La Asamblea Local de la Cruz
Roja ha abierto cuentas bancarias en La Caixa, Caixa de
Catalunya y Banco de Sabadell para los afectados por el
terremoto de Irán. El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las administraciones
y las entidades humanitarias
para ayudar a las víctimas.

Exposición sobre el
Camino de Santiago
en Collblanc
La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago expone
en el Centro Cultural de Collblanc-la Torrassa una muestra
de fotografías de las siete etapas del camino que han efectuado desde el mes de marzo
de 2003. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de
enero.

La plataforma ‘Aturem
la Guerra’ convoca
más movilizaciones
No oblidem es el lema de las
movilizaciones, que se iniciarán el 15 de febrero, para conmemorar el primer aniversario
de las manifestaciones contra
la guerra en Irak. La plataforma
exigirá al Gobierno que salga
de las urnas el 14 de marzo, el
retorno de los soldados españoles destinados en Irak.

Jove 2004 que enguany es desplaçarà a les pistes de Porté Puymorens i Pal Arinsal. Les primeres sortides seran el 14 i 22 de
febrer amb un dia d’esquí per 34
euros que inclouen forfet, viatge
en autocar, guies acompanyants i
classes gratuïtes per a debutants,
a Porté Puymorens. També els dies
5, 6 i 7 de març es fa una sortida
de cap de setmana a Pal Arinsal
per 89 euros que inclou, a més

dels forfets i el trasllat, dues nits
d’hotel en habitacions múltiples,
dos esmorzars i un sopar.
Amb l’Esquí Jove també es
podrà anar als Alps per Setmana
Santa Santa. Més informació a
l’Espai Jove, tel. 93 260 24 94 i
al Club Muntanyenc, tel. 93 338
61 25. # MARGA SOLÉ
Per tenir més informació
www.espai-jove.net

GABRIEL CAZADO

Organitzat pel Consell Esportiu, el Club Muntanyenc i l’Espai Jove

Documentació a la Viatgeteca de la Tecla Sala
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