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ENTITATS

L’H commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer
Del 17 al 20 de setembre, amb diverses activitats per ajudar els malalts i les seves famílies

El Mercat de Vell, a la rambla Just Oliveras el 2004

La diversitat cultural i la
cooperació, cursos del JIS

Felip Juli Rodríguez, arxiprest de
L’Hospitalet i rector de la parròquia
de Sant Isidre, ha deixat la ciutat
per responsabilitzar-se de dues parròquies del Masnou. Mossèn Felip
Juli va demanar el relleu a l’arquebisbe per considerar que era el moment de canviar de destinació després de gairebé vint anys. El seu
succesor és Francesc Prieto.

S’impartiran al setembre, octubre i novembre
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L’arxiprest de L’H
i rector de Sant
Isidre se’n va

Felip Juli Rodríguez

Els organitza el Centre de Normalització Lingüística i estan adreçats a adults per al període d’octubre de 2005 al gener de 2006.
Els interessats han de demanar
hora per fer una prova de nivell
al telèfon 93 440 65 70, de 9h a
13.30h i de 15.30h a 17.30h.

El Casino del Centre
organitza les Jornades
Folklòriques a L’H
GABRIEL CAZADO

ciutadans. A les 18h, hi haurà l’actuació del grup Centro Cultural
Rosalia de Castro. Enguany, fins al
dia 15 es poden portar quadres, llibres, discos, estris de cuina, joguines, pòsters o qualsevol cosa aprofitable i en bon ús al local de l’entitat, c. de Santiago de Compostel·la,
11-15. El dia 20, a les 18h, al Centre Cultural Barradas s’oferirà la
taula rodona La malaltia de l’Alzheimer, característiques, recursos i
investigació, amb personal especialitzat en la malaltia. La celebració conclourà el 2 d’octubre amb
un dinar social. # MARGA SOLÉ

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de L’Hospitalet
està preparant la commemoració
del Dia Mundial de l’Alzheimer
que se celebra el 21 de setembre. A la ciutat, les activitats començaran el dia 17, de 10 a 13h,
als mercats del Centre, la Florida i
Collblanc, amb la instal·lació de
taules informatives i amb guardioles per recaptar donatius.
L’activitat estrella de l’entitat
és el tradicional Mercat de Vell
que s’instal·larà a la rambla de
Just Oliveras, el dia 18, de 10h a
20h, amb objectes cedits pels

El dia 14 comença
la preinscripció per
als cursos de català

El curs El tractament de la diversitat cultural i el fenomen de la immigració en el treball amb joves i
el seminari de Formació en la cooperació internacional són les propostes del JIS, (Joves per la Igualtat
i la Solidaritat) per al proper trimestre. El curs es presenta el dia 16,

les classes són els dissabtes, de 10
a 14h, i fins al 8 d’octubre. El seminari s’impartirà els dijous, de 19h a
22h, del 15 de setembre al 3 de
novembre. La inscripció és gratuïta
i les places són limitades. Més informació al telèfon 93 421 93 10 i
al web www.joves.org. # MARGA SOLÉ

La Companyia de Dansa del Teatre Estatal de Calmúquia, Oiraty,
va actuar al Casino del Centre en
les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Calmúquia
pertany a la República Autònoma
dels Calmucs (Rússia) situada al
curs baix del riu Volga.

‘Desfilada d’Estrelles’
pel grup Els Play Back,
al Centre Barradas
El grup Els Play Back celebra el
16è aniversari amb Desfilada
d’Estrelles, un gran espectacle
còmicomusical, els dies 16 i 17
de setembre, al Centre Cultural
Barradas. L’obra reuneix més de
70 persones a l’escenari, sota la
direcció de Felip García.

