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El Centre d’Estudis
reconeix la trajectòria
de tres dones
Pura Fernández, Hannah Arendt i Mileva Maric
El grup de treball del Centre
d’Estudis anomenat Les dones
de L’Hospitalet teixim el nostre
futur ha fet un acte d’homenatge a tres dones presents a la
ciutat, la líder veïnal Pura Fernández, la filòsofa i política Han nah Arendt i la científica Mileva Maric.
Les components del grup
van visitar el Centre d’Urgències
d’Atenció Primària que porta el nom
de Pura Fernández i els dos nous
carrers del Districte Econòmic Granvia L’Hospitalet que porten el nom
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El grup de dones va visitar el centre d’urgències que du el nom de Pura Fernández

d’Arendt i de Maric. En cada emplaçament van llegir-ne les seves biografies. Pura Fernández va arribar a
L’Hospitalet provinent de Jaén amb
les onades migratòries dels anys 50
i es va destacar per la seva lluita per
aconseguir unes condicions dignes
per als ciutadans nouvinguts. La jueva d’origen alemany Arendt va lluitar
contra el nacionalsocialisme de Hitler
amb les seves teories polítiques, mentre que la matemàtica iugoslava Maric podria ser la creadora de moltes
de les teories d’Einstein, el seu marit.
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La Fundació Marianao
ofereix bicicletes a
l’Institut Torres i Bages
Des de fa uns anys l’Institut Torres i
Bages de Can Serra promociona l’ús
de la bicicleta per potenciar la mobilitat sostenible i el medi ambient,
alhora que promou l’ús d’aquest
vehicle per conèixer la ciutat. Per
mit jà d’una col·laboració amb la Fundació Marianao de Sant Boi, l’institut
disposa de 15 bicicletes per als alumnes en horari lectiu.

El Centre d’Esplai Can
Serra estrena seu a
l’antiga escola La Carpa
Amb una jornada de portes obertes,
l’Esplai de Can Serra ha mostrat les
seves noves instal·lacions a l’antiga
escola La Carpa. L’Ajuntament ha
reformat el local amb els fons estatal FEIL 2009 per adequar-lo a
l’ús de l’esplai, amb una inversió
de 184.377 euros. L’Esplai de Can
ser ra és una entitat sense ànim de
lucre fundada l’any 1971.

La X Jornada de Poesia
Juvenil de L’H s’ha dedicat
a Miguel Hernández
El raig que no cessa ha estat el lema
de la X Jornada de Poesia Juvenil
de L’Hospitalet, dedicada al poeta
Miguel Hernández en el centenari
del seu naixement. S’han rebut més
de 200 poesies de les quals se
n’han seleccionat 62 de finalistes. En
aquesta edició s’ha introduït la categoria de poesia visual electrònica i hi
han participat 9 instituts de la ciutat.

L’Escola d’Art i Superior
de Disseny Serra i Abella
celebra el 20è aniversari
S’han organitzat tallers i conferències
amb l’objectiu de reflexionar sobre
el present i el futur de les arts plàstiques. Professionals dels diferents
àmbits creatius, i també antics professors i exalumnes s’han reunit a
l’escola Serra i Abella per retrobar-se
i fer un debat al voltant del disseny
gràfic.

