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SOCIETAT

La consellera Anna Simó farà el
pregó dels Blocs Ciutat Comtal
L’agrupació de veïns celebra la festa major del 23 al 26 de setembre
La consellera de Benestar i
Família de la Generalitat, Anna Simó, llegirà el pregó de
la Festa Major dels Blocs Ciutat Comtal el dia 23 a les
21h. L’acte d’inauguració de
les festes es farà enguany en
un plató fictici de la Televisió
Ciutat Comtal on s’oferirà un
programa show. “Presentarem la pubilla, el pubill, la dama i el cavaller i hi haurà l’actuació, entre d’altres, del David
Bisbal de L’Empordà o del Triangle de les Verdures”, ha explicat
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La Asociación de
Padres Trabajadores
de Seat tiene 25 años
Els gegants de la Festa Major dels Blocs Ciutat Comtal 2003

sardanes. A les 18h, els infants i joves podran participar en una gimcana pel barri, i els més grans, en
un berenar de germanor i ball amb
la Banda Municipal. Les activitats
del dia de la Mercè s’acabaran
amb un espectacle de cabaret i
danses exòtiques.

L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, i la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, van inaugurar la quinzena edició de la Mostra sociocultural d’entitats que es va
celebrar durant la Festa Major de Bellvitge. A la Mostra
van estar presents prop d’una cinquantena d’entitats i col·lectius del barri que van exposar els seus treballs. L’Ajuntament va instal·lar un estand on s’explicava la història del barri.

VIST A L’H

El personal del Centro de día
Jardinets ha celebrado su décimo aniversario con una jornada de puertas abiertas. El
personal de este centro dedicado a las personas mayores
y especializado en enfermos
de Alzheimer mostró su sistema de trabajo y celebró una
tarde de fiesta en el jardín del
equipamiento con merienda,
baile, charlas y recuerdos.

La entidad Joves per la Igualtat i la Solidaritat, JIS, organiza un curso sobre Sexualidad
y Sida, Transtornos alimentarios, Drogodependencias, Habilidades sociales y Gestión
de Actividades. El curso se impartirá los días 29 de septiembre y 1, 6 y 8 de octubre.
Más información a Sandra,
tel. 93 421 93 10 o bien al
e.mail sandra@joves.org

GABRIEL CAZADO

Carles Barrabés, coordinador de
festes de l’Agrupació Veïnal Blocs
Ciutat Comtal. Després de les actuacions hi haurà ball amb música disco fins a la matinada.
El dia de la Mercè, patrona
del barri, se celebrarà una missa
a la parròquia de Sant Josep, i a
les 11h una cercavila de gegants
i capgrossos recorrerà els carrers
del barri. Al migdia la cobla Baix
Llobregat oferirà una ballada de

El Centro de día
Jardinets celebra el
décimo aniversario

El JIS organiza un
curso de educación
para la salud

GABRIEL CAZADO

El dia de la Mercè,
patrona dels veïns, se
celebrarà una missa a la
parròquia de Sant Josep, i
una cercavila de gegants i
capgrossos recorrerà els
carrers del barri
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El matí del dissabte estarà dedicat als més joves amb jocs, esmorzar i contes i rondalles. A la
tarda se celebraran les II Mercè
Olimpíades i un sopar de festa
major i ball acabaran les activitats
del dia.
El diumenge hi haura infla-

bles, parades de fira, un concurs
de balls de saló i havaneres amb
el grup Mar Brava. La festa major
s’acabarà amb un espectacle de
foc i so del grup Kabra.
Les activitats de la festa es
desenvoluparan a la plaça Sant
Jordi del barri. # MARGA SOLÉ

La Asociación de Padres Trabajadores de Seat con Hijos Disminuidos ha inaugurado tres
nuevos equipamientos coincidiendo con la celebración de
su 25 aniversario: un centro
especial de trabajo y dos hogares residencia. A la inauguración asistieron la consellera de
Benestar i Família, Anna Simó,
el alcalde Celestino Corbacho y
el concejal José V. Muñoz.

