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Conferència de
Mayor Zaragoza
sobre la pau

La colla castellera ha cambiado
el lugar y los días de ensayo pa
ra adaptarlos a los horarios de
las personas que deseen hacer
piña�����������
con ellos ���������������
–pueden llamar
al 697 79 64 50– y lograr me
jores torres. Así, los ensayos los
realizan en el IES Joan Miró, de
Bellvitge todos los viernes de 21
a 23h. La próxima actuación de
la Colla Jove de L’Hospitalet serà
el 7 de julio en la Florida.

nedy en el moment de fer el traspàs
de poder. Unes paraules que feien
referència al poder i a la pressió que
exerceixen aquestes empreses, com
a lobby, arreu del món.
Mayor Zaragoza va ser director
general de la Unesco de 1987 a
1999. Un any després va crear la Fun
dación para una Cultura de la Paz, de
la qual és president. A través d’aquest
organisme continua desenvolupant la
tasca iniciada a la Unesco.
Abans de la seva intervenció al
Barradas, Mayor Zaragoza va ser re
but a l’Ajuntament per l’alcaldessa,
Núria Marín, i va signar en el Llibre
d’Honor del Consistori. # r .

Acción Global Solidaria
organiza una caravana
de ayuda a Marruecos

gabriel cazado

El professor i exdirector general
de la Unesco, Federico Mayor
Zaragoza, va visitar L’Hospitalet
per pronunciar una conferència
sota el títol Si vols la pau, prepara les paraules. La xerrada
va tenir lloc al Centre Cultural
Barradas i, organitzada per L’H
Espai de Debat, formava part
de la celebració del 25è aniver
sari de l’associació Gent de Pau.
Aquesta entitat ha volgut celebrar
el seu primer quart de segle amb
una xerrada al voltant del diàleg com
a eina per resoldre conflictes. En
aquest sentit, van pensar en Mayor
Zaragoza, atesa la seva constant i
ferma defensa del diàleg, de la pau
i de la convivència en el món i com
a exemple de polític i intel·lectual
compromès amb el seu temps.
L’exdirector general de la Unesco
creu que les Nacions Unides i els or
ganismes que treballen per a la pau
han de jugar un paper fonamental
a l’hora d’evitar els enfrontaments
armats, però perquè sigui efectiu,
va afegir, cal que els països escoltin
i respectin el seu missatge. Mayor
Zaragoza considera vital tornar als
orígens per tal que els pobles lluitin
per la pau sense deixar-ho en mans
dels estats.
Zaragoza va lamentar el poder
que tenen les empreses que fabri
quen armes i va citar les paraules
que el president Eisenhower va
dirigir al seu successor John F. Ken

Mayor Zaragoza, al centre, durant la conferència

Gimcana de les Llengües
Es lliuren els premis als guanyadors de la segona edició
La segona edició de la Gimcana
de les Llengües ha lliurat els
premis als guanyadors. Final
ment, 14 grups i 17 persones
han encertat totes les preguntes
i han aconseguit la mà xima
puntuació. 
Els participants amb més punts
s’han endut com a premi un
c ap de setmana en un alberg de la
Generalitat, dues entrades per a un
museu i vals de compra per al centre
comercial Gran Via 2.
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A la Gimcana hi han participat
mil persones, i les escoles d’adults
i els alumnes del Centre de Norma
lització Lingüística (CNL) han estat
els dos col·lectius més participatius.
Enguany també han respost a les
preguntes de la gimcana un grup de
reclusos de la presó Model.
L’acte de tancament de la Gimca
na de les Llengües ha comptat amb
la participació dels alumnes de l’Es
cola de Música-Centre de les Arts de
L’Hospitalet. Durant l’acte, el tinent

d’alcalde d’Educació i president del
Centre de Normalització Lingüística a
L’Hospitalet, Lluís Esteve, ha destacat
la necessitat de preservar la diversi
tat lingüística i de fer servir el català
“com a nexe de cohesió social”.
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria
Marín, ha explicat que la gimcana re
flecteix la diversitat de la ciutat i que
fomenta la tolerància per les altres
llengües. La Gimcana de les Llen
gües ha estat organitzada pel CNL i la
Xarxa de Biblioteques L’H. # r .

Hasta el día 21 de junio, un camión Magirus y un vehículo de
Protección Civil viajan hacia Marruecos en una expedición soli
daria con ese país. La caravana
lleva material médico-quirúrgico
para el hospital Duques de Tobar,
de Tánger. Los vehículos también se desplazarán hasta Che
chauen para entregar material a
la cooperativa de mujeres ma
rroquíes de ese municipio.

El Banco de Sangre
de los hospitales de L’H
busca más donantes
Este mes de junio la unidad móvil del Banco de Sangre, coordi
nada por la Asociación de Do
nantes de Sangre de L’Hospitalet,
estará ubicada, el día 18, de 17 a
21h, en la plaza de Francesc Macià de Santa Eulàlia; el día 25,
de 10 a 14h, y de 16 a 19h, en
el Mercado de Collblanc, y el
23 de junio, de 10 a 14h y de
16 a 19h, en la rambla de Just
Oliveras.

