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Premios GornaLH. Homenaje a M. Ángeles Sánchez, Eustaquia Oliver, Dolores Monteagudo, Rosario Lodos y Jerónimo Durán

Gornal destaca la labor social
de cinco vecinos del barrio
La Comisión de Fiestas
ha organizado la
primera edición de los
Premios GornaLH para
rendir homenaje a sus
vecinos más activos

cedida per la regidoria

María Ángeles Sánchez, Eustaquia
Oliver, Dolores Monteagudo, Rosario Lodos y Jerónimo Durán son los
cinco vecinos galardonados en la
primera edición de los Premios GornaLH, que se entregaron en febrero
en el Centro Cultural Bellvitge-Gornal en un acto al que asistieron unas
200 personas.
María Ángeles Sánchez, expresidenta del Club Twirling Gornal,
explicó que “lo he hecho lo mejor posible para el deporte. Para mí es muy
importante recibir este premio. Todo
lo hice para ayudar a los niños”. La
presidenta de la Comisión de Fiestas
de Gornal, María Yáñez, destacó la
contribución de María Ángeles en el
área de deporte. “Movilizó a muchos
niños pero también a muchos padres, era muy positivo para el barrio”.
Sánchez también fue vicepresidenta
de la Comisión de Fiestas Gornal.

Miembros de
entidades y
comerciantes que
han contribuido a la
cohesión social

Foto de familia de los premiados y sus familiares con la comisión de fiestas y autoridades municipales

Eustaquia Oliver, directiva de la
Asociación de Discapacitados Físicos y Psíquicos de Gornal (ADFIS),
se mostró contenta de que “la comisión de fiestas nos haya valorado. En
ADFIS tratamos de hacer muchas
cosas, vamos de colonias... También

colaboramos en las fiestas del barrio,
Sant Jordi, Carnaval...”. Yáñez apuntó
que “su trayectoria va mucho más
allá de ADFIS, lleva muchos años
trabajando en el barrio. Hizo talleres
con presos, fue pionera en el ámbito
cultural... Eustaquia Oliver tiene mu-

cha historia en Gornal”.
Dolores Monteagudo, colaboradora de la Associació de Dones y
de la Comisión de Fiestas Gornal,
también reconoció que este premio
le hacía mucha ilusión: “He colaborado en Gornal con muchas entidades,

he sido cocinera del Esplai Gornal
muchos años y he sido presidenta
del Grup de Dones”.
Rosario Lodos fue presidenta del
Grup de Dones de Gornal. “Tiene
una larga trayectoria en muchas
entidades y también estuvo en la
Comisión de Fiestas”, apuntó Yáñez.
De todos los premiados, Yáñez quiso
destacar su larga trayectoria y dedicación, “han sido unas jabatas del
barrio”. Y es que han colaborado de
todas las maneras posibles.
El único hombre del palmarés es
Jerónimo Durán, quiosquero del barrio. Yáñez matizó que “también queríamos premiar a alguien aparte de
las entidades. Hay muchos vecinos
que se lo merecían y especialmente
él es un referente para nosotros.
Es un comerciante del barrio muy
cercano a los vecinos”. Durán, por
su parte, dijo que “poder ayudar a la
gente es algo que me llena”. y

Educació. El centre és un dels guanyadors de la First Lego League, la competició de robòtica per a estudiants

El Col·legi Pare Enric d’Ossó de
Bellvitge ha rebut el Premi a l’Emprenedoria de la First Lego League,
una competició de robòtica i pensament computacional, en una de les
finals que es va cel·lebrar a l’Escola
Universitària Salesiana de Sarrià.
Els alumnes de tecnologia de
tercer i quart d’ESO van participar-hi amb l’equip anomenat Edossobot, que va demostrar una gran

iniciativa, va afrontar amb maduresa
els problemes plantejats i va trobar
les solucions adequades a les adversitats.
La prova consistia en un projecte relacionat amb l’aigua i l’equip
Edossobot va decidir recollir-la de
la pluja per regar el jardí de l’escola.
Els alumnes consideren que el projecte i la competició van ser unes
experiències molt enriquidores.

Els vint alumnes de l’equip participant van ser: Gerard Arias, Mercedes Basanta, Sergio Jarque, Jaume
Lavignole, Edwin Paa, Helena Queralt, Pau Rodrígues, Anna Santano,
Carlos Vega i Lucía Villalba (grup 1);
Laia Arán, Míriam Artola, Óscar Castro, Carlota Carballar, Esther Castro,
Dérek García, Claudia Leiva, Pedro
Luque, Carmen Manea i Mario Martínez (grup 2). y

cedida per la fundació escola teresiana

Premi a l’Emprenedoria per al
Col·legi Pare Enric d’Ossó

Un dels dos grups de l’equip Endossobot del Pare Enric d’Ossó

DISTRICTE VI
I
17 de març

DIARI
DIARIDE
DEL’HOSPITALET
L’HOSPITALET 20
12de
degener
març del 2018
2014

13

L’AGENDA

Economía social. Proyecto para la inserción laboral del colectivo gitano

Dues dècades
d’Alcohòlics
Anònims
El Grup Bellvitge d’Alcohòlics Anò–
nims enguany celebra el seu vintè
aniversari i, com cada any, l’entitat
organitza una reunió informativa
oberta a tothom, que es durà a terme el proper dissabte 17 de març,
a les 20 hores. L’acte tindrà lloc a la
parròquia Sant Joan Evangelista de
Bellvitge (avinguda d’Europa, 30).
La trobada comptarà amb membres
de l’entitat que explicaran en primera
persona com van arribar a l’alcoholisme i com ho van deixar. “És molt
important que qui pateixi la malaltia
vegi que se’n pot sortir”, apunta Lola
García, membre de l’associació. y

Taller d’història, tots els
dijous al centre cultural

cedida per escola keras butí

Taller del Centre d’Interpretació de
la ciutat, sobre els barris de Can Pi,
la Bomba i la Cadena, per recuperar
la memòria de paisatges oblidats.

Dos miembros de la cooperativa con los productos agrícolas que fomentan el consumo de proximidad

Acte literari

El 21 de març,
Dia Mundial
de la Poesia
El proper dia 21 de març se celebrarà el Dia Mundial de la Poesia.
L’Asociación Cultural Poética Luz
de Luna, conjuntament amb el Centro Cultural Andaluz Almeriense de
L’Hospitalet, duran a terme un recital
en el Centre Cultural de Bellvitge a
partir de les 18.30 hores per commemorar aquesta diada tan significativa per a la literatura. Serà a micròfon obert, així que tothom podrà
recitar el poema que desitgi. D’altra
banda, Luz de Luna estrenarà el
pròxim 6 d’abril El poeta del pueblo, sobre la vida de l’autor Miguel
Hernández. y

En marcha la cooperativa
de consumo de la Escuela
Popular Keras Butí
La iniciativa permite consumir productos de
proximidad con la venta y reparto de verduras del
Parc Agrari del Baix Llobregat a partir de 10€
La entidad gitana Lachó Bají Calí y la
cooperativa La Fundició de Bellvitge
están colaborando para sacar adelante la Escuela Popular Keras Butí,
un proyecto social y laboral singular
vinculado al programa Aracoop impulsado desde el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat.

En romanó Keras Butí significa
hacer cosas. Así, la finalidad de
este proyecto es fomentar la inserción laboral del colectivo gitano a
través de la formación y la promoción de la economía social.
Dentro de las actuaciones que
se desarrollan en la escuela figura
la cooperativa de consumo, con la

venta y reparto de cestas de verduras y hortalizas del Parc Agrari del
Baix Llobregat. La cesta pequeña
cuesta 10 euros y la grande, 14,
precios asequibles al alcance de
todos los bolsillos.
Otra iniciativa que está desarrollando la Escuela Keras Butí son las
clases de alfabetización, con el fin
de que las personas inscritas puedan sacarse el carnet de conducir
y mejorar su empleabilidad. Estas
clases se llevan a cabo cuatro días
a la semana, de lunes a jueves, en la
avenida Vilanova, 22. y

Memòria. 15 de març, de 18 a 20h
CC Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura, 1)
Lafundició.net

Exposició col·lectiva
de treballs tèxtils
Tapissos elaborats col·lectivament
que reflexionen sobre qüestions
socials i polítiques de diferents territoris.
Mostra de tapissos. Fins al 6 d’abril
CC Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura, 1)
Lafundició.net

Club de lectura sobre
Leonardo Padura
L’obra La neblina del ayer, de l’autor
Leonardo Padura, és el títol escollit
per a aquesta activitat moderada
per Laia López.
Llibres. 20 de març, 18h
Biblioteca Bellvitge (plaça de la Cultura, 1)
www.bibliotequeslh.cat

Concurs literari infantil
i de punts de llibre
Convocats el 22è Concurs de Literatura Infantil, obert a nens de 3 a 12
anys, i el 10è Concurs de Punts de
Llibre, per a infants de 3 a 12 anys.
Literatura. Del 19 de març al 21 d’abril
Biblioteca Bellvitge (plaça de la Cultura, 1)
www.bibliotequeslh.cat
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Cultura popular. Nova edició del consolidat concurs de colles i ballada de sardanes organitzat per Tot Bellvitge

L’Aplec de
l’Ermita, cita dels
sardanistes el
Dilluns de Pasqua
Enguany serà el pròxim 2 d’abril,
coincidint amb el darrer dia de la
Setmana Santa, quan el Grup Tot
Bellvitge convoca els amants de la
sardana de L’Hospitalet i de poblacions veïnes a participar en la 53a
edició de l’Aplec de l’Ermita. Una
important cita sardanista, consolidada en el calendari de les colles
i cobles del Baix Llobregat i altres
comarques, que compta amb una
dilatada història i que reuneix habitualment més de 500 dansaires.
El programa de la jornada inclou,
entre les peces que entren en concurs i l’audició de sardanes, més
de vint temes, interpretats per les
cobles ja habituals en les darreres
edicions: La Principal del Llobregat, la Mediterrània i la Jovenívola
de Sabadell. També es preveu el
tradicional concurs de colles impro-

visades que cada cop compta amb
més participació.
Així, la diada comença a les 11h
amb la tradicional missa a l’Ermita.
Tot seguit, cap a les 12h al parc
metropolità de Bellvitge, sota la
direcció de la cobla La Principal
del Llobregat, s’ha programat un
ampli repertori de fins a nou peces
d’autors reconeguts. Entre aquests
temes, com també és tradició, s’inclouen composicions dels principals sardanistes locals. Les noies
de la Torrassa, de Jaume Ventura i
Tort; Cant a Bellvitge, d’Antoni Albors, i Tot Bellvitge, de Josep Pujol
Alsina, en són exemples.
El dinar de germanor a l’aire lliure, si el temps ho permet, és un altre
dels moments de la jornada. En cas
de pluja, però, l’organització preveu
habilitar taules i cadires al pavelló

cedida per tot bellvitge

L’entitat Tot Bellvitge organitza, com és habitual
cada Dilluns de Pasqua, aquest tradicional aplec
sardanista que atrau centenars de dansaries

L’Aplec de l’Ermita concentra centenars de dansaires al parc de Bellvitge

Actuació de les
cobles Principal del
Llobregat, Jovenívola
de Sabadell
i Mediterrània
esportiu del centre educatiu Joan
XXIII. Tot Bellvitge repartirà mona
per a tothom.
Cap a les 16.30h es durà a terme una audició de sardanes, amb

les cobles convidades que interpretaran fins a setze temes. Totes
les sardanes de l’aplec seran de
set tirades. A més, el tema escollit
enguany per al concurs de colles
improvisades serà la sardana Platja
d’Aro, de Maria Tarrides.
Tot Bellvitge va recuperar el
1986 una de les concentracions
sardanistes més arrelades de la
comarca, després que estigués
en l’oblit durant més de vint anys.
Aquest aplec va néixer abans de
la Guerra Civil al voltant de l’Ermita

de Bellvitge, quan els terrenys de la
Marina eren camps de conreu. Avui,
és un esdeveniment sardanista plenament consolidat en el calendari.
A més, al tancament d’aquesta
edició, l’entitat va celebrar una altra
de les seves tradicions: la Festa de
l’arbre, que arriba a la 20a edició i
que rememora un passat reivindicatiu de més zona verda al barri i,
especialment, del parc de Bellvitge.
Tot i els anys, la festa s’ha mantingut
i segueix combinant plantada d’arbres i ballada de sardanes. y

