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Amb l’arribada de la primavera Sant Josep
prepara la primera de les festes majors de L’H
El barri de Sant Josep ja es prepara per gaudir de la festa major. Entre els dies 24 d’abril i 1
de maig, els carrers i especialment el parc de la Serp, seran
els escenaris de les activitats.
La festa s’iniciarà al CC Sant
Josep, del 24 al 26 d’abril, amb
la setmana cultural: xerrades, cinefòrum i exposicions. La presentació de la festa es fa el dia
27, a l’Hotel d’Entitats del carrer
Mare de Déu de la Mercè. El dia
28, a les 20.30h, es pronunciarà el pregó i hi haurà correfoc,
passejada nocturna amb torxes,
ball i un concert per als joves al
parc d’Isabel la Catòlica. El dia
29, a les 11h, els nens i les nenes podran gaudir dels jocs infantils i taller de diables; i a la

GABRIEL CAZADO

Del 24 d’abril a l’1 de maig, amb la majoria d’activitats al Parc de la Serp

Cercavila de gegants a les festes de l’any passat

“Ser voluntari de la Creu Roja és
sentir-se satisfet amb tu mateix,
ajudar els altres, omplir la teva parcel·la de solidaritat amb una ONG,
fer nous amics, trobar molta gent
amb qui compartir experiències,
viatges solidaris, etc.”, explica Montse Ferrer de l’Assemblea de la Creu
Roja de L’H per definir el que representa ser voluntari d’aquesta ONG.
Ara la Creu Roja està cercant nous
col·laobradors. “Els que tenim són
insuficients per tirar endavant els
nostres projectes”, diu Ferrer.
La feina de voluntari només ocupa deu hores al mes de mitjana i
l’entitat imparteix un curset bàsic de
formació de les tasques socials, sanitàries o administratives a fer. Per ferse voluntari de la Creu Roja es pot
trucar a la seu de l’assemblea local,
al telèfon 933349755 o enviar un
correu a hospitalet@creuroja.org on
s’oferirà més informació. # REDACCIÓ

Trobada del projecte Comenius
a l’escola Pare Enric d’Ossó

La Parròquia de la Mare de
Déu de la Llum ha inaugurat
una exposició fotogràfica iti-
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Amb centres de Romania, Grècia i Portugal
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nerant amb motiu del seu 50è
aniversari. A la mostra es poden veure imatges de l’evolució del barri i de la parròquia. Del 8 al 15 d’abril, l’exposició estarà al centre parroquial del carrer dels Pins i, del
22 d’abril al 20 de maig, a la
Biblioteca la Florida.

tarda, concentració de diables i
correfoc pels carrers. A les 22h,
sopar a la fresca amb ball.
El 30 d’abril es despertarà
amb una tronada i a les 10h, al
parc de la Serp, esmorzar popular, una cercavila amb gegants i
capgrossos i un concert de banda. A les 18h, carreres d’Scalextric i discoteca mòbil. L’1 de
maig, a les 21h, havaneres i espectacle de llum i color. “M’agradaria que les entitats del barri col·laboressin més en l’organització de la festa major, que
sempre hem de muntar els mateixos”, es lamenta el president
de la comissió de Festes, Antonio Gata, tot i que diu sentir-se
molt content de la participació
dels veïns als actes. # M . SOLÉ

La Creu Roja fa
una campanya
per captar
nous voluntaris

El col·legi Pare Enric d’Ossó ha finalitzat el Projecte Europeu Comenius, d’Art i Medi Ambient, que ha
coordinat des de l’any 2003 i en el
qual han participat escoles de Portugal, Grècia i Romania. Aquest projecte pretén engrescar en la tasca
educativa els mestres i professors
europeus facilitant trobades i potenciant projectes comuns que re-

verteixin en els alumnes. La trobada ha acollit 18 alumnes i 7 professors dels tres països participants.
Mestres i alumnes han visitat diverses estacions mediambientals i el
delta del Llobregat i han estat rebuts a l’Ajuntament pel tinent d’alcalde, Antonio Bermudo, qui va lliurar un record de la ciutat als participants de la trobada. # R.

El Casal la Florida,
campió de Catalunya
de billar intercasals
La secció de billar del Casal la
Florida ha revalidat el títol pel
qual han competit diversos casals
de gent gran de Catalunya. En
aquesta edició hi han participat, a
més de la Florida, Rubí que ha
estat segon; Berga, Canovelles,
Terrassa, Bac de Roda, Sant
Andreu i Santa Eulàlia. L’equip
més regular ha estat la Florida
que sols ha perdut un encontre
amb Berga, per 8 a 4, i ha empatat amb Rubí, 6 a 6.

La Fundació Akwaba ha
estat premiada per la
seva iniciativa Xarxa
La Fundació Lluís Carulla ha premiat Akwaba per la seva iniciativa
Xarxa, una ambiciosa proposta per
desenvolupar, a través d’un projecte socioeducatiu de caire integral, un ampli ventall d’activitats
de lleure adreçades a la infància i
l’adolescència al barri de Collblanc-la Torrassa. Es tracta d’una
estratègia d’acollida i inserció on
la joventut pot descobrir el barri i
el seu teixit social i implicar-s’hi.

