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El grup d’acció veïnal prepara una mostra fotogràfica sobre aquest temps

Gent de Pau compleix quinze
anys d’actuacions cíviques a L’H
Treballen
per recuperar
les tradicions i
la cultura i per
preservar el
nostre entorn

El Centro Cultural Sant Josep acogerá a partir del 2 de febrero un
curso de producción cinematográfica de 28 horas de duración. En
el seminario se abordará la evolución de la historia de la imagen a
través de la producción, el presupuesto y la financiación de una película, las tareas del equipo de producción y el plan de rodaje. La profesora será Judith Colell.

FOTO CEDIDA PER GENT DE PAU

L’ou com balla és una de les activitats organitzades pel Grup d’Acció Veïnal Gent de Pau
ri del Centre, van decidir invertir part
del seu temps de lleure a recuperar el patrimoni de la ciutat –com
ara, el Monument a la Sardana de
la plaça de l’Ajuntament o el mobiliari de l’Ermita de Bellvitge– malmès pel pas del temps o bé per
actituds incíviques. Paral·lelament,
van anar engegant activitats relacionades amb la recuperació de
les tradicions i de la cultura cata-

lana. Així han aconseguit consolidar la mostra floral per Sant Jordi,
en la qual hi participen les floristeries; la tradició de l’Ou com balla, coincidint amb el Corpus; els
recitals nadalencs; la publicació
anual dels pregons de la festa major del Centre, o la retolació dels
arbres de la ciutat amb el seu nom
i un poema –fins ara han col·locat
uns trenta plafons. Es tracta, se-

gons Mesa, de “conscienciar els
veïns del valor que té l’arbre urbà,
és una manera de fer ecologia i
de sensibilitzar-nos amb l’entorn”.
Com a projecte més immediat
per al 1999, a banda de l’exposició fotogràfica –encara sense data–, l’entitat col·locarà plafons informatius als carrers dedicats a escriptors catalans, com una manera de retre’ls homenatge.

Cinquantè aniversari de la inauguració del
temple de la Mare de Déu dels Desemparats
La Parròquia Mare de Déu dels
Desemparats commemora el pròxim 24 d’abril el 50è aniversari de
la inauguració del temple. Data tan
significativa no podia passar sense celebració, per això una comissió s’encarrega de preparar el programa d’actes, que es desenvoluparà durant tot l’any.
Els actes se centren en la vida
sacramental, de pregària i de catequesi. Es donarà més solemnitat a les celebracions ja tradicionals de la parròquia, com ara la
festa de la Mare de Déu dels Desemparats; es faran jornades especials per l’aniversari, com la Diada per a la Joventut, i s’organitzaran actes culturals. També hi haurà sessions de reflexió i debat entorn de la comunitat cristiana i la
seva presència a la Torrassa.
Les commemoracions s’iniciaran amb la diada baptismal, el 7
de febrer, que consistirà en la renovació de les promeses del bap-

tisme dels adults i la benedicció
dels infants. La parròquia vol convidar les persones que han estat
batejades a l’església en aquests
50 anys. Segons el rector, mossèn
Valentí, s’han de localitzar gairebé
18.000 persones, fet que requereix
una “veritable tasca d’investigació”, reconeix.
Mossèn Valentí ocupa la rectoria des de fa 30 anys i està molt
lligat a la història de la parròquia i
de la Torrassa. En aquestes tres
dècades el rector ha estat testimoni de molts canvis, tant en la vida
religiosa com en la vida social del
barri. “La parròquia –diu mossèn
Valentí– ha tingut una vida i jo l’he
viscuda amb ella i amb la barriada. Viure això és una joia”.
El temple que ara coneixem és
el tercer, les obres es van acabar
el 1949. La primera pedra es va
col·locar el 1942. Mossèn Valentí
explica que les obres van durar set
anys perquè durant la postguerra
era molt difícil trobar els diversos
materials de construcció.

HOSPITAL DE BELLVITGE
El centre sanitari,
protagonista d’una
serie de televisió
Malalts, visitants i treballadors són
els protagonistes d’un espai televisiu que emet TV3. Es tracta d’una
sèrie documental sobre el funcionament i la vida quotidiàna d’un
gran hospital. Les històries que
s’aborden són reals i, en alguns
casos, s’entrecreuen al tenir continuïtat en el decurs dels 13 episodis que té la sèrie.

CFF SANTA EULÀLIA
Abierta la inscripción
para participar en la
rúa de carnaval
El 13 de febrero se celebrará el
Carnaval. Por ello, del 1 al 12 de
febrero estará abierto el período
de inscripción para participar en la
rúa de Santa Eulàlia. Los interesados pueden hacerlo en el Centre
Cultural Santa Eulàlia o en la Comissió de Festes. Tras el recorrido
de las comparsas por las calles del
barrio, se celebrará un baile en el
aparcamiento de la calle Gasòmetre con la orquesta Celeste.

BENVINGUTS A L’ÀFRICA
Exposició sobre la
realitat dels països
del Tercer Món

JUAN VALGAÑÓN

PILAR GONZALO

El Centre d’Autoaprenentatge de
Català obre un nou període d’inscripció a partir de l’1 de febrer. El
centre posa a l’abast de l’usuari
materials i recursos per aprendre
qualsevol nivell de català al ritme
que marca cada aprenent. L’horari
és de 9 a 21h, de dilluns a dijous.
La taxa d’inscripció és de 4.300
pessetes. Els interessats poden
trucar al telèfon 93 440 65 70.

CINE CLUB L’HOSPITALET
Teoría y práctica
de la producción
cinematográfica

ROSA SALGUERO
El Grup d’Acció Veïnal Gent de Pau
va néixer fa quinze
anys amb una intenció clara: treballar per una ciutat
més cívica, promoure la vida al carrer i mantenir
vives les tradicions locals. Després
d’una dècada i mitja d’activitats
s’han plantejat fer balanç i amb
aquest motiu estan preparant una
exposició fotogràfica sobre les
principals actuacions que han desenvolupat al llarg d’aquest temps.
En paraules del secretari de l’entitat, Antoni Mesa, “és moment de
reflexionar cap a on anem i d’on
venim”.
Els inicis de Gent de Pau se
situen al voltant de la Unió Excursionista de Catalunya a la qual pertanyien alguns dels seus fundadors. Aquest grup d’hospitalencs
amants de la natura i veïns del bar-

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Oberta la inscripció
de català al Centre
d’Autoaprenentatge

Mossèn Valentí dient missa de diumenge a la seva parròquia

L’ONG Intermón, en col·laboració
amb l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, organitza a L’Hospitalet
l’exposició Benvinguts a l’Àfrica,
un viatge a la solidaritat. Del 27 de
gener al 6 de març, en una carpa
instal·lada entre la Rambla de la
Marina i l’avinguda del Carrilet, es
presenta un recorregut per la realitat de països africans com Tanzània i el Txad, en el qual el visitant
haurà d’exercitar els cinc sentits.

