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Com ha viscut
els 75 anys
del Mercat de
Collblanc?

LA LLIGA DELS LLIBRES

L’escola Alpes es proclama campiona

Gabriel Cazado

La sala infantil de la Biblioteca Central Tecla Sala va acollir la final de
la Lliga dels Llibres protagonitzada
pels alumnes de cinquè de les esco
les Alpes i Canigó. Tots dos grups
van aconseguir superar un seguit
d’eliminatòries per poder arribar a la
gran final. Després d’intercanviar una
sèrie de preguntes i fer el recompte,
els alumnes de l’escola Alpes es van
proclamar campions.
La Lliga dels Llibres és una ini
ciativa de les biblioteques de L’Hos
pitalet que es realitza des de fa 12
anys. El seu objectiu és reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora
alhora que es donen a conèixer les
biblioteques de la ciutat. En la primera edició van ser sis els centres
participants. Enguany han arribat a

21 grups de cinquè de primària i hi
ha hagut grups que s’han quedat
sense poder participar.
El concurs consisteix a repartir
a les escoles 15 llibres de temàtiques diverses en català i castellà.
Cada grup s’ha de llegir els llibres i
ha d’elaborar cinc preguntes sobre
cadascun. L’activitat comença a la
tardor i les eliminatòries s’inicien al
maig. En cada eliminatòria participen dos grups i les preguntes que
han de respondre són les que han
preparat els altres grups.
L’escola Alpes, guanyadora de
l’edició 2007, ha participat a la lliga
des de la primera convocatòria i
aquesta és la seva primera victòria.
Per a tots els participants es va celebrar una festa el passat dia 5.

L’ou com balla a la plaça
de Mossèn Homar
El dijous de Corpus, la font de la plaça de Mossèn
Homar va fer ballar l’ou, seguint la tradició que Gent
de Pau manté a la ciutat des de fa 20 anys i, abans,
el Club Muntanyenc. Enguany, i per complir el decret
de sequera, l’Ajuntament va instal·lar un circuit tancat amb un motor per mantenir sempre la mateixa
aigua que, a més, procedia del freàtic.

Gabriel Cazado
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la policia
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mobles
93 338 07 45
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Amalia Rubio

mestressa de casa

L’he vist fer i, la veritat, com
aquest no n’hi ha cap més. Visc al
costat del dels Ocellets però sempre vinc aquí. En aquests 75 anys
ha canviat molt i ara els productes
estan molt millor presentats, les
parades són més maques. A mi
l’horari del mercat em sembla
bé, sempre compro aquí, hi ha
de tot, fresc i de molta qualitat.

Esteve Casas
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ENQUESTA

Canvi climàtic, tema central
Marc Folch ha estat el guanyador del segon concurs fotogràfic amb
una imatge sobre la contaminació que provoquen els avions. Per
a l’Ajuntament, organitzador del concurs, es tracta de la foto que
millor ha sabut plasmar el canvi climàtic, la calor i l’angoixa d’un
futur incert. Segons Marc Folch, “quan vaig veure el rastre que havia
deixat l’avió vaig pensar que era una bona forma de fer notar que
els avions són un dels principals emissors de CO2 i que potser hi ha
molta gent que no té constància d’aquest fet”. Enguany al concurs
s’han presentat 21 instantànies. El lliurament dels premis es va fer
al CC Sant Josep a on també es va projectar el documental Una
verdad incómoda, d’Al Gore.
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Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

menuder

Tinc parada al mercat des de fa
15 anys i ara que l’han arreglada
m’agrada molt, s’hi han fet moltes
millores. En aquests anys la clientela ha canviat, cada dia la gent és
més gran perquè els joves, l’únic
dia que poden venir a comprar
és el divendres a la tarda. Abans
obríem les tardes del dimecres i
el dijous i venia poca gent.

Gemma Mesa
publicitària

El conec de tota la vida perquè
la meva mare ja comprava aquí
i continuo fent-ho perquè m’agra
den els productes i com m’atenen
els venedors. El mercat no ha canviat gaire, sols algunes parades. És
més pràctic comprar aquí que al
súper perquè t’emportes el que
necessites i no omples el carro
amb coses innecessàries.

