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Els socis van celebrar l’aniversari amb diverses activitats musicals

Ateneu Catalònia, dotze anys
promovent la cultura a Collblanc

Premi a un
professor per
les seves
classes sobre
sexualitat

ROSA SALGUERO

FOTO CEDIDA PER L’ATENEU CATALÒNIA

ALBERTO CASASÍN

L’Ateneu Cultural Catalònia organitza aplecs socials per als seus membres
sala de reunions amb escenari per
als festivals i les conferències que
organitzen, tot i que segons indica el president, Josep Maria Higueras, “en aquest espai només hi
caben unes setanta persones, per

això darrerament cada vegada que
organitzem actes ens hem de traslladar a l’aula de cultura”. També
cada dos mesos, els socis de l’Ateneu realitzen una sortida cultural.
La propera està prevista el mes de

juny a Can Cases, a Martorell. Però l’activitat que ha aconseguit donar més difusió a l’entitat ha estat
el butlletí trimestral Catalònia, amb
nou anys d’existència, on escriuen
persones vinculades al barri.

La foto

El professor Jordi de Manuel, de
l’Institut Joan Miró de Bellvitge, ha
rebut el premi Eduald Maideu per
la seva labor en l’àmbit de l’educació sexual. Aquest premi que
concedeix la Societat Catalana de
Sexologia i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat és un
reconeixement a les classes de sexologia que des del curs 93-94 Jordi de Manuel imparteix a l’institut,
dirigides a joves de 15 i 16 anys.
Per a Jordi de Manuel, la part
més important dels cursos són uns
debats en que es plantegen situacions molt properes als nois com
poden ser les relacions sexuals,
com evitar casos d’embarassos no
desitjats, la publicitat que es basa
en un reclam sexual... Segons el
professor, “a partir d’aquests casos cada grup de nois ha de representar un paper diferent que ha de
defensar davant els altres“. Jordi
de Manuel explica que “el curs permet promoure entre els nois i noies
determinats valors d’autoestima i
de tolerància amb les actituds dels
altres”.
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IMACNA

L’Ateneu cultural Catalònia de Collblanc ha celebrat, coincidint amb
la festivitat de Sant Jordi el seu
dotzè aniversari amb diferents activitats obertes a tots els socis i
veïns del barri. Els actes van començar el passat dia 22 amb un
sopar de germanor i una cantada
d’havaneres a l’Aula de Cultura de
Collblanc. El dia 23, la festa va
continuar amb un festival de cant
coral i un recital de guitarra i piano
a càrrec dels alumnes del taller de
música.
Un grup de veïns, amants de
la cultura, van decidir al 1983 crear
una entitat amb la qual poder fer
activitats. Des de llavors i fins els
nostres dies, l’Ateneu Catalònia
s’ha configurat com un destacat
baluart de la cultura del barri i de
la ciutat, aplegant actualment
quasi 250 famílies de socis. Entre
d’altres activitats a l’entitat es donen classes de solfeig, de guitarra, de piano, de cant coral, de balls
tradicionals, d’escacs, de macramé i de tapissos. A més, disposen
en el seu local social, al carrer Progrés, número 19, de biblioteca i de

Fiestas de Primavera.

Las Fiestas de Primavera de L’Hospitalet han llenado de vida un año más las calles de la
ciudad. Las fiestas han traido esta primavera a la ciudad las actuaciones de Los Rebeldes, con la colaboración de los 40 Principales de la
SER, Loquillo, Luis Eduardo Aute, Paco Ibañez, la Maña y Chiquito de
la Calzada. Además, los hospitalenses han podido degustar este año
por primera vez el pastel y el pan de primavera confeccionados por los
comerciantes. Coincidiendo con las fiestas, se entregaron los Primeros
Premios Ciutat de L’Hospitalet.

