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Els salons comptaran amb una col·lecció de jocs de taula de tot el món

Akwaba inaugura Apatam, la
ludoteca multicultural de L’H
PILAR GONZALO

LLoc de trobada de
l’ètnia africana baoulé
La ludoteca multicultural es diu
Apatam, el nom d’una construcció
típica africana de l’ètnia baoulé, on
els habitants dels poblats es reuneixen per fer diferents activitats:
lúdiques, culturals, socials...

L’Hospitalet celebra
el Día Mundial de la
Salud Mental
Asociaciones de familiares y
afectados por transtornos psíquicos celebraron el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. El colectivo hizo un
llamamiento a las administraciones y a la sociedad para que
esta enfermedad se considere como una más. Su objetivo
es poner de relieve la incidencia de estas dolencias en la infancia y la juventud.

La entidad de canto
coral Elisard Sala
busca cantantes
La coral Elisard Sala ha hecho
un llamamiento a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, para incorporarse a esta
formación musical. Los interesados deben ponerse en contacto con los responsables de
la entidad a través de los teléfonos 337 54 57 o 337 03 30.
JUAN VALGAÑÓN

La Fundació Akwaba ha complert
un dels seus somnis, obrir una ludoteca multicultural
per a tots els nens i
joves de la ciutat.
Es tracta d’un local on els nens de
4 a 12 anys “podran conèixer, a través del joc, una visió positiva de
la cultura del països del sud”. Així
ho diu el president de la fundació,
Lluís Esteve.
Hi ha una part destinada a
nens de 4 a 8 anys. Es tracta d’un
espai amb racons de jocs ambientals que contribueixen a donar a
conèixer altres cultures, com la caseta africana, l’escola rural i latinoamericana, la tenda índia o l’armari de disfresses. Aviat la ludoteca comptarà amb un segon saló
amb jocs de taula d’arreu del món
per a nens de 9 a 12 anys. Hi haurà jocs d’Europa (l’oca o les dames), d’Àsia (el tangram, el parxís o el mikado), d’Amèrica (el gripau, l’indi o la roda) i d’Àfrica (l’awelé o el yoté).

BREVES

A la ludoteca d’Akwaba, els nens i les nenes coneixen altres cultures
La ludoteca està oberta totes
les tardes, de dilluns a divendres,
de 16.30 a 19.30h. Els matíns acollirà les escoles i els dissabtes a la
tarda, els esplais i agrupaments
escoltes. Els jocs de taula estan a
disposició d’escoles, esplais i també poden desplaçar-se per festes
al carrer.
D’altra banda, Akwaba ha
obert la seva botiga de comerç just
al carrer Pujós, número 29, molt a

La cultura
dels països
del sud, a
l’abast dels
més joves

prop de la seu de la fundació. Tots
els productes de la botiga provenen de cooperatives i de petits productors agrícoles dels països del
sud i són pagats a un preu just que
permet oferir un salari digne als
treballadors. A més, es garanteix
que han estat produïts per treballadors amb els seus drets respectats i no existeix mà d’obra infantil
i els processos d’elaboració han
estat respectuosos amb el medi
ambient.
A la botiga de comerç just d’Akwaba podem trobar productes artesanals, ceràmiques, tapissos, instruments musicals, roba i productes com café, xocolata, mel, té,
melmelada, fruits secs o rom de
diferents països africans i també
llatinoamericans.

Juegos castellano
leoneses en el
parque Can Buxeres
El Centro Castellano Leonés
de L’Hospitalet ha celebrado el
Trofeo de las Nueve Provincias
durante dos fines de semana
en el parque de Can Buxeres,
en la zona conocida como La
meseta. Los participantes compitieron en cinco juegos autóctonos: bolos castellanos, leoneses, calva, rana y tanguilla.

La Casa Galega abre
el curso con la fiesta
de la empanada
La Casa Galega Fontrobada
inauguró su temporada con la
fiesta de la empanada, en la
que los socios asistieron a una
conferencia y participaron de
una degustación, un concierto
de gaitas y un festival.

