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La Mostra d’Entitats es dedica
a Pallassos sense Fronteres
En aquesta setena edició participen més de 50 associacions del Districte I
La Mostra d’Entitats del Districte I (Centre, Sant Josep i
Sanfeliu) tindrà lloc els dies
18 i 19 de desembre i reunirà un nom bre impor tant
d’entitats d’aquests barris. La
fira arriba a la setena edició i
enguany estarà dedicada a
l’organització Pallassos sense
Fronteres.
Prop de cinquanta entitats
instal·laran els seus estands a la
rambla de Just Oliveras, entre els
carrers de Barcelona i de Lleida,
on s’hi faran múltiples activitats
durant les dues jornades. L’horari
d’obertura al públic serà: dissabte, d’11 a 20 hores, i diumenge,
d’11 a 19 hores.
La Mostra s’inaugurarà el dia
18 amb la xerrada “El futur urbanístic del Districte I”, a càrrec de
l’alcalde de la ciutat, Celestino
Corbacho. L’escenari de la trobada serà el Centre Cultural Barradas, a les 18 hores. L’organitzen,
les associacions de veïns de tots
tres barris.
Paral·lelament, a les 18.30
hores, a la rambla de Just Oliveras, hi haurà Contes de Nadal i
improvisacions teatrals, organitzades per l’Ateneu de Cultura.
En aquesta primera jornada
també hi haurà lloc per als esports. Les entitats AECS, BC Tecla
Sala, CB L’Hospitalet i Centre Catòlic participaran en un combinat
de bàsquet infantil que començarà a les 16.30 hores, a la rambla
davant de la regidoria.
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El Certamen Andreu
Trias admite poesías
hasta el día 31
Hasta el 31 de diciembre se
pueden presentar obras para
participar en el VIII Certamen
de Poesía Andreu Trias que
convoca el Centre Catòlic.
Está dividido en cuatro categorías para todas las edades
y la entrega de premios será
el 5 de marzo de 2005. Las
bases se pueden consultar en
la dirección de Internet www.centrecatolic.com

El Ayuntamiento y
los centros de esplai
firman un convenio

GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento ha firmado
un convenio con los esplais e
invertirá un millón de euros al
año para colaborar en su financiación. Este acuerdo se
tomó en una jornada de trabajo entre el teniente de alcalde de Educación y Cultura,
Mario Sanz, y representantes
de los esplais. En la ciudad
39.900 niños participan en
actividades de tiempo libre.

La rambla de Just Oliveras tornarà a ser l’escenari de la fira d’entitats

L’alcalde Corbacho
inaugurarà la Mostra
amb una xerrada sobre
‘El futur urbanístic del
Districte I’, al Centre
Cultural Barradas, el dia
18, a les 18 hores

La proximitat de les festes nadalenques farà coincidir la Mostra
amb d’altres activitats, com ara el
Pessebre Vivent que per primera
vegada el Centre d’Esplai Xixell
representarà a la plaça de l’Ajuntament.
El diumenge, dia 19, Pallassos
sense Fronteres organitza una
cercavila a les 11h, a la Rambla
Just Oliveras, que culminarà una
hora més tarda al Centre Cultural

Barradas, amb una gala destinada a recaptar fons per finançar
les activitats d’aquesta ONG.
Mentre té lloc el festival, la Coordinadora Sardanista durà a terme
una ballada de sardanes a la
mateixa rambla. A la tarda, xocolatada popular a les 17 hores, i
a les 19 hores, cloenda de la
Mostra amb les entitats Tro, Kabra, Diablons i Tabalers d’ESJEP.
# C. GÓMEZ

Recogida de material
con destino a los
refugiados saharauis
La entidad Familias solidarias
con los niños saharauis ha
puesto en marcha una campaña de recogida de material
de limpieza (champú, gel, jabón) con destino a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El material
ha de llevarse a la sede de la
entidad (c. Primavera, 2) los
martes y jueves de 18 a 20 y
los sábados de 10 14h.

