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ENTITATS

25 anys en la lluita
per la integració
dels discapacitats
L’Associació de Pares Treballadors
de Seat amb Fills Disminuïts
(APTSHD) ha complert 25 anys.
Per commemorar la data ha organitzat una sèrie d’activitats inclosa
una exposició.
Els integrants de l’entitat es
mostren satisfets amb l’evolució
de l’associació i es plantegen el
futur amb optimisme, amb la mirada posada a consolidar el treball
fet i continuar creixent.
Un dels actes celebrats per
commemorar el 25è aniversari de
l’entitat és una exposició, que s’ha
pogut veure al Centre Cultural
Santa Eulàlia (c. de Santa Eulàlia,

Conmemoración de la
Fiesta del Cordero en
el CC la Bòbila
La Asociación Cultural Mediterránea celebró la Fiesta del Cordero con un concierto con la orquesta Hamid Tanjaoui, Abou
Tamsamani y Chab Ahmed Robio. Las actuaciones tuvieron lugar en el Centro Cultural la Bòbila. El Aid el Kebir es la gran
fiesta musulmana para la cual
se sacrifica un cordero y familia
y amigos recuerdan el sacrifio
de Abraham.

La escritora Matilde
Marcé habla de
Les Masies de la Vila
En el marco del ciclo Històries
de L’Hospitalet, la escritora Matilde Marcé pronunció una conferencia en la Biblioteca de Can
Sumarro sobre Les Masies de la
Vila. Marcé realizó un recorrido
histórico por los orígenes de la
ciudad, por el siglo XVI, cuando
empiezan a aumentar las casas
de payés, y por su evolución y
la del término municipal hasta
el siglo XX.

La Cofradía 15+1
presenta el cartel de
la Semana Santa 2005
La Cofradía 15+1 ha presentado el cartel que anuncia la celebración de la Semana Santa en
L’Hospitalet. Dos ángeles querubines sostienen una túnica
sobre la que aparecen las imágenes de Jesús de Nazaret y de
la Virgen de los Dolores. Su autor ha sido, como en años anteriores, Pedro Orcajo. Hace ya
28 años que la Cofradía organiza las procesiones en la ciudad.

60), on es repassa l’evolució de
l’associació i dels seus integrants.
La mostra recull documents, fotografies, revistes... Tot un seguit d’elements que demostren com s’ha
anat fent una entitat que ja compta amb una important història.
Ara l’exposició és al Centre Cívic
de la Casa del Rellotge de Barcelona, ubicada al passeig de la
Zona Franca, 116.
El programa commemoratiu
també inclou l’edició d’un llibre,
un concurs literari entre els escolars de la ciutat i un sopar per als
socis, el mes de juny.
L’APTSHD va néixer el 1980
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Aniversari de l’Associació de Pares Treballadors
de Seat amb Fills Disminuïts

Una exposició ha recollit la història d’aquests 25 anys

quan un grup de pares preocupats
pel futur dels seus fills discapacitats van decidir crear una entitat.
Van començar atenent sis joves. A
partir d’aquell moment, l’associació va anar creixent i ampliant la
seva activitat fins a arribar al moment actual en què ofereix diferents serveis a uns 250 discapaci-

tats majors de 18 anys de L’Hospitalet i de Barcelona.
L’objectiu de tots aquets serveis que presta l’entitat és tenir un
espai global d’atenció, suport i inserció laboral per a les persones
adultes amb disminució. Per posar les condicions adequades a
l’objectiu fixat, l’associació gestio-

na un Centre Especial de Treball
(carrer de Dolors Aleu, 27-33), on
treballen 100 persones fent manipulacions, embalatges i troquelats. L’entitat també disposa de
dos centres ocupacionals que
acullen 105 persones, i cinc pisos
tutelats dels quals hi ha dos a
L’Hospitalet. # REDACCIÓ

Estades Solidàries del JIS
a Nicaragua

Nous cursos i tallers de
l’entitat Pos-Esos

La convocatòria es tanca el 30 de març

Maquillatge, interpretació, ioga i grafits

El JIS ha obert una nova campanya
per participar en les Estades Solidàries. La convocatòria es tancarà el
30 de març. Els interessats poden
assistir a les sessions informatives
que tenen lloc els dilluns i dimecres, de 19h a 20h.
Les estades volen obrir un espai

de convivència, intercanvi i coneixement entre persones de Catalunya
i Nicaragua; potenciar una visió crítica sobre la situació social, política
i econòmica mundial, i aportar l’oportunitat d’aplicar l’experiència en
la vida diària. Un dels requisits per
participar és tenir més de 21 anys.

L’Associació Cultural Pos-Esos ha
iniciat una nova programació de
cursos per al primer semestre de
l‘any. Són cursos i tallers diversos
que s’imparteixen als locals de l’entitat (ronda de la Torrassa, 105), els
dissabtes al matí.
Es fa un curs de maquillatge bà-

sic, de nit, d’estiu... Un curs de ioga
on s’ensenyarà a relaxar-se amb la
respiració i amb posicions que faciliten la circulació sanguínia. El curs
d’interpretació ensenyarà als participants les tècniques per sentir-se
segur al parlar en públic. I finalment, s’organitza un taller de grafit.

