societat

17 de desembre del 2007

/

25

entitats

Jornades interculturals a L’H
A Bellvitge s’ha fet primer a trobada i a la Torrassa han celebrat la IV edició
preveu que hi col·laborin altres
països com el Congo i Colòmbia
mostrant algunes de les seves
tradicions.
Paraguai està situat al centre
d’Amèrica del Sud i comparteix
amb Bolívia dues qüestions: són
els dos únics països d’aquest
continent que no tenen mar i
també són els més pobres.

La Vocalia de la Dona de l’As
sociació de Veïns de Bellvitge
amb la col·laboració de l’Asso
ciació Cultural Recreativa del
Paraguai a Catalunya i de l’Insti
tut Català de la Dona ha organit
zat la primera edició de la Troba
da de Jornades Interculturals.
A través del projecte El món
a mossegades, diverses entitats
que conviuen al barri formades
per persones de diferents paï
sos, han mostrat els costums i
trets culturals dels seus orígens.
El primer país que hi ha parti
cipat ha estat Paraguai. Durant
tres setmanes han ensenyat
com viuen i quines són les tra
dicions dels ciutadans originaris
d’aquest país llatinoamericà.

n Activitats a tres espais

A dalt, una activitat de Paraguai; a baix, mostra
culinària de les jornades interculturals de la Torrassa

gabriel cazado

Entre les qüestions que s’han
tractat en aquestes jornades hi
ha balls tradicionals dels dife
rents països o un taller de cuina
on s’han preparat plats típics.
Així, s’ha ensenyat un mostrari
de llibres i paraules en guaraní,
s’ha fet una preparació de mate
(beguda típica), una mostra de
ball i vestits típics del país i en
el taller de cuina han ensenyat
a fer el següent menú: de pri
mer plat, sopa paraguaiana; de
segon, payagua mascada amb
mandioca, i de postres mandubi
eira i dulce de mamón.
En posteriors edicions es

gabriel cazado

n Tallers, balls i paraules

L’Associació Cultural per la Integració Social de Catalunya ha
celebrat el seu desè aniversari. L’associació, ubicada a Bellvitge, està adreçada a persones amb discapacitats físiques i a les
seves famílies. La presidenta
de l’entitat, Antonia Guerra,
ha destacat els pocs suports
afectius i materials que tenen aquestes famílies. “Nosaltres
som un punt de trobada per compartir experiències i problemes, oferim informació i fem tallers diversos per aconseguir
un major desenvolupament d’aquestes persones”.

Vist a L’H

A la Torrassa, les IV Jornades
Interculturals es van inaugurar amb
el monòleg Cosas de negros per
l’actriu Cecilia Bellorin i amb una
exposició del pintor llatí i director
de cinema, Galo Urbina. L’organit
zació de les jornades és a càrrec
de la Comissió d’Actes Culturals
Mare de Déu dels Desemparats.
Les activitats han tingut lloc a
tres espais diferents: l’Auditori de
la Torrassa, on s’han desenvolupat
les representacions folklòricmu
sicals amb balls i cants regionals
dels països participants i projecci
ons d’àudiovisuals; a la plaça Espa
nyola s’hi han instal·lat els estands
i les carpes que han informat de
la realitat del barri, i, al pati de
l’Escola Sant Jaume s’han fet les
degustacions gastronòmiques.
Els països que han participat
en aquestes IV Jornades Intercul
turals de la Torrassa són: Bolívia,
Brasil, Colòmbia, Equador, Perú,
República Dominicana i Veneçue
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Santa Eulàlia ha elegit
pubilla, Maria Olmos,
i hereu, Joan Losada
L’Associació del Pubillatge de San
ta Eulàlia ha elegit Maria Olmos,
pubilla, i Juan Losada, hereu. Des
prés de diverses proves entre les
que hi havia 10 preguntes sobre
L’Hospitalet, el jurat va decidir els
nomenaments. Ara participaran
en diverses activitats i en l’elecció
de la Pubilla de Catalunya que organitza l’entitat Foment de les
Tradicions Catalanes.

El Centre d’Estudis
Jaume Balmes clou els
actes del 25è aniversari
L’alcalde, Celestino Corbacho, va
assistir als actes de cloenda de
l’aniversari de l’escola i va enco
ratjar els responsables a afrontar
el repte de la nova ciutadania i els
canvis socials que ens envolten.
La cap d’estudis, Joana Rodríguez,
va destacar que els alumnes de
cicles formatius de grau superior
quan acaben tenen feina asse
gurada.

II Jornada d’Integració
i Convivència de l’AC
La Mediterrània, de L’H
La Mediterrània ha celebrat la
jornada en el CC la Bòbila amb
l’assistència de Jordi Amoròs, se
cretari per a la Immigració de la
Generalitat; Jordi Moreres, antro
pòleg i especialista en immigració
marroquina, i Jesús Husillos, res
ponsable del Pla per a la Integració
de la Nova Ciutadania. També ha
actuat el grup Teatre le Bad amb
l’obra, Dies de la nostra vida.

