16

societat

18 d’octubre del 2010 DIARI DE L’HOSPITALET

Cultura popular. La Coordinadora Sardanista organitza el seu XXXVI Aplec

Sardanes
d’alt interès
El nou Aplec de
la Coordinadora
coincideix amb la
declaració d’interès
nacional d’aquest ball
Els amants de la sardana tenen una
cita destacada a la ciutat el proper
cap de setmana amb el XXXVI Aplec
de la Sardana de L’Hospitalet. Sota
l’organització de la Coordinadora
Sardanista de L’Hospitalet, aquest
nou Aplec permetrà gaudir de concerts, ballades i d’un concurs de colles improvisades.
El dissabte 23 d’octubre s’iniciarà aquesta edició amb un concert de
la cobla la Flama de Farners, dirigida

per Jordi Molina i amb Fanny Fortet a
la percussió. Serà a partir de les 19h
al Centre Cultural Barradas.
El diumenge 24 a partir de les
11h toca ballada a la plaça de
l’Ajuntament. La sessió de tarda
començarà amb el cafè concert de
les 16h a càrrec de nou de la cobla
la Flama de Farners i, mitja hora més
tard, es tancarà l’Aplec amb una segona ballada de sardanes. A més de
la cobla de Farners, també hi prendran part a les ballades la Jovenívola
de Sabadell i la Marinada.
L’Aplec d’enguany coincideix
amb la declaració d’aquesta dansa
popular com a element festiu patrimonial d’interès nacional, per part
del Govern de la Generalitat. Així la
sardana s'ha inscrit al Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya. y

Cooperació

La Creu Roja
obre un ‘Camí
per a la pau’
La Creu Roja de L’Hospitalet exposa
fins al dia 19 la mostra Camí cap a la
pau al centre Cultural Bellvitge. L’objectiu d’aquesta exposició és sensibilitzar sobre la responsabilitat de
tots en la transformació pacífica dels
conflictes armats i la importància de
respectar i fer respectar les normes
que es desprenen de la Declaració
dels drets humans i del dret internacional humanitari.
Camí cap a la pau ens mostra
els diversos agents que intervenen
en un conflicte armat i com, a través
de certes accions seves, es poden
afavorir actituds i comportaments
que ens portin a una solució pa-

Imatge corresponent a l’Aplec del 2009

Mostra per promoure
la transformació
pacífica dels
conflictes armats
cífica dels conflictes. Deu figures
representades a mida natural ens
apropen a combatents, civils, periodistes o infants i proposen al visitant
fer un recorregut dinàmic per posar
a prova el seu enginy i la seva capacitat de deducció.
La presidenta de la Creu Roja a
L’Hospitalet, Dolores Ruiz, ha explicat que el principal objectiu de la
mostra és donar a conèixer que, fins
i tot en els conflictes bèl·lics, existeixen els drets humans. Per la seva
part, el tinent d’alcalde de Cooperació, José Conde, ha destacat que la
mostra pot sensibilitzar la ciutadania
de com evitar els conflictes. y

Un segle de vida
Onze dels hospitalencs que enguany compleixen 100 anys han
rebut un homenatge institucional
i la Medalla Centenària. A l’acte hi van assistir, entre d’altres,
l’alcaldessa Núria Marín i la secretària de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania, Carme Porta. A aquest reconeixement poden accedir-hi totes les persones que compleixin els requisits
i ho sol·licitin. A L’H són 26 els
veïns que enguany fan un segle.

Breus
L’obra ‘Quijote s. XXI’
guanya el premi de
fotografia Pérez Molinos

L’empresa Unipost
col·labora amb l’ONCE
per promoure la integració

La fotografia Quijote s. XXI, de Roberto Milán, ha estat la guanyadora
del premi Josep Maria Pérez Molinos organitzat per CCOO del Barcelonès. Les obres premiades i al
tres seleccionades s’han pogut veure al Centre Cultural Barradas. Enguany, la temàtica del certamen fotogràfic ha estat el medi ambient i la
sostenibilitat, i el primer premi l’han
dotat amb 1.000 euros. y

L’empresa postal Unipost, ubicada a
L’Hospitalet, ha signat un conveni de
col·laboració amb l’ONCE per per
promoure la inserció sociolaboral de
persones amb discapacitat. En virtut
d’aquest acord, Unipost contractarà
prop de 50 persones amb discapacitat en un termini de 4 anys i per a
totes les seves delegacions. A més,
les persones contractades rebran
formació professional. y

Queden 426 plaques
franquistes als edificis
d’habitatges de la ciutat

El grup Sifu participa del
programa per sensibilitzar
sobre la discapacitat

Segons el cens elaborat pel Memorial Democràtic de la Generalitat, a
L’Hospitalet hi queden col·locades
426 plaques en immobles amb sím
bols franquistes, concretament el
jou i les fletxes, emblema de la falange que indicava els edificis de
protecció social. L’Ajuntament pot
treure gratuïtament aquestes inscripcions sempre que ho demani la
comunitat de propietaris. y

El Grup Sifu, format per centres especials de treball i que té la seva seu
a L’Hospitalet, participa en el programa Pack Aula de la Generalitat per
impartir en centres educatius de tot
Catalunya tallers i xerrades perquè
els joves coneguin la discapacitat i
entenguin la necessitat d’una societat justa i cohesionada que acabi
amb els estigmes i perjudicis cap a
les persones amb discapacitat.y

