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Mercè Tubau,
presidenta de
Coordinadora
Sardanista de
L’Hospitalet
La Coordinadora Sardanista
de L’Hospitalet ha fet una reestructuració de la junta directiva després de la defunció de l’anterior president, Albert Segués. Ara és una dona, Mercè Tubau, qui dirigeix
l’entitat que coordina les associacions sardanistes de la
ciutat.
La nova junta directiva és la
mateixa que havia estat escollida
l’any passat amb el canvi de secretària a presidenta de Mercè
Tubau i elegit Miquel Simó com a
nou secretari. La nova presidenta

Antonia López es la
nueva presidenta de
Movibaix
Antonia López sustituye en el
cargo a la también hospitalense Merche García y ha
anunciado que seguirá la línea de trabajo de su antecesora en el ámbito de la educación en el tiempo libre. Movibaix reúne a esplais y entidades de 18 municipios que
trabajan con más de 8.000
niños y jóvenes de L’Hospitalet y el Baix Llobregat. En
2004 cumple 20 años.
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GABRIEL CAZADO

Solid’art recauda
11.740 euros en la
campaña de 2003
Homenatge als voluntaris de la lluita contra la sida, a la Tecla Sala

Acte de reconeixement als
que treballen contra la sida
A les persones i entitats que van participar en el dia mundial

Mercè Tubau
té com a objectiu prioritari “portar la sardana a les escoles amb
la col·laboració dels mestres i dels
pares i mares d’alumnes”. Tubau,
va més enllà i anuncia que “estem
estudiant fer cursets accelerats de
sardanes a totes les ballades perquè potser serà més fàcil engrescar la gent a aprendre”. # MARGA
SOLÉ

Els voluntaris i les entitats
que van participar en les activitats de l’1 de desembre,
Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, han rebut l’homenatge de la ciutat. El reconeixement és una mostra d’agraïment a tots els que treballen desinteressadament
en la lluita contra la sida i,
també, una nova oportunitat
de valorar el caràcter comunitari que dóna sentit al Pla d’Acció sobre el VIH/SIDA (PASaL’H).
L’acte d’homenatge va tenir
lloc el passat 23 de gener al Centre Cultural Tecla Sala i va consis-
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tir en el lliurament de diplomes
acreditatius a les persones i entitats que van participar en les activitats del Dia Mundial contra la
Sida 2003, la inauguració d’una
exposició sobre els actes que es
van dur a terme i l’exhibició d’un
curtmetratge.
La commemoració de l’1 de
desembre ha estat sempre un
projecte compartit entre l’Ajuntament i la societat civil. Des de la
posada en marca del PASaL’H, la
implicació de les ONG i altres entitats socials que formen part de
la Comissió Tècnica de la Sida ha
estat decisiva per a la realització

del conjunt d’actes que estructuren la commemoració del dia
mundial. En els darrers anys i
com a conseqüència de l’impuls
decisiu que suposa el PASaL’H,
ha estat constant l’increment de
persones i entitats que col·laboren desinteressadament en el
desenvolupament dels actes del
dia contra la sida.
A l’acte van assistir, a més
dels representants municipals, integrants de les entitats col·laboradores: Fundació Salut i Comunitat, Joves per la Igualtat i la Solidaritat i l’Associació d’Estudiants
de L’Hospitalet # REDACCIÓ

El dinero se obtuvo gracias a
los mercados de artesanía, la
subasta y el sarao solidario,
entre otras actividades. La recaudación se ha entregado a
AACIC (Asociación de Ayuda a
los Afectados de Cardiopatias
Infantiles de Catalunya) para
desarrollar el programa A cor
obert. La recaudación más alta
se obtuvo con la subasta de
obras cedidas por artistas.

El Joan XXIII
conmemora el día
de la no violencia
El Centro de Estudios Joan
XIII de Bellvitge conmemoró
el Día Escolar de la No Violencia y la Paz junto al jesuita
Jon Cortina, que explicó sus
experiencias en El Salvador
donde vive desde hace 30
años. La celebración finalizó
con una serie de juegos y actos destinados a los estudiantes de infantil y primaria.

