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Venda d’articles, del 12 al 20 de desembre al Centre Cultural Santa Eulàlia La Fira

Solid’art 97, un mercat benèfic per
ajudar el Centre de Salut de Bouaké

d’articles de
Nadal obre el
calendari de
les festes

MARGA SOLÉ
R. S.

TEMPORADA TAURINA
Fran Rivera triunfador
de la temporada 1997

ENTIDADES CIUDADANAS
Tres asociaciones
trasladan su sede

La Peña Taurina Angel Lería ha
entregado los trofeos Ciutat de
L’Hospitalet a los mejores de la
temporada en Barcelona. El triunfador fue Fran Rivera; Vitorino
Martín, mejor ganadería; Mariano
de la Viña, mejor peón de brega;
Alberto Solé, mejor par de banderillas, y Ángel Saa, mejor crítico.
Por su parte, la sección taurina de
la Unión Extremeña organizó una
tertulia sobre jóvenes toreros.

Las entidades Escacs Bellvitge,
Sociedad Pajaril y Esplai Jovis se
han trasladado a los nuevos locales de la avenida de Europa, 230
del mismo barrio. Estas instalaciones se inauguraron oficialmente el
pasado día 8 de noviembre con la
asistencia de representantes municipales y miembros de las asociaciones. El cambio de sede les
permitirá mejorar la actividad que
ofrecen a sus socios.

En aquest mercat solidari es pot trobar ceràmica, manualitats, puntes, tapets, pintura, gravats ...
càrrec de la Fundació Akwaba.
Els interessats en col·laborar
poden fer donacions de pintures,
gravats o dibuixos sense marc, peces de ceràmica, manualitats, puntes, tapets i artesanies diverses

com vidre i roba pintats. O bé,
comprant els regals de Nadal.
El Centre de Salut de Bouaké
a Costa d’Ivori funciona des del juny
de 1995 i es va crear per atendre
les necessitats d’una població mul-

Fundació Santa Eulàlia: 10 anys
donant suport a la gent gran
M. S.

GRUP SARDANISTA TOT BELLVITGE
Clausura de la celebración del XII aniversario
El Grup Sardanista Tot Bellvitge ha cerrado los actos de su duodécimo
aniversario con la entrega de premios del segundo certamen de poesía
de la entidad y un recital en colaboración con la Associació de Poetes i
Escriptors de Catalunya y el grupo poético Verba. La celebración culminó con una cena de hermandad para socios y amigos.

JUAN VALGAÑÓN

La Fundació Santa Eulàlia va commemorar el passat 22 de novembre el seu desè aniversari amb actes de caire divers. La fundació
atén en el seu centre de L’Hospitalet, situat al carrer Jacint Verdaguer, 73 persones en règim de residència i 65 al centre de dia. L’entitat compte a més amb un altre
centre al carrer Cardenal Reig, a
Barcelona, on dóna atenció a altres 25 persones en règim de dia,
la majoria veïnes de L’Hospitalet.
Per celebrar el desè aniversari,
la fundació va convocar una eucaristia a la parròquia de Sant Isidre. Després, des de la parròquia
fins a la plaça de Pius XII, es va
fer una cercavila amb gegants i
tamborers i al col·legi Casal dels
Àngels van haver actuació de pallassos i animació per als nens i
nenes. El programa es va tancar
amb una ballada de sardanes,
amb l’actuació de les cobles l’Estiuenca i la Principal de Collblanc.
Les activitats de l’aniversari
van comptar amb la presència del
tinent d’alcalde de Política Social,
José Vicente Muñoz, del regidor
del districte José Antonio Molina,
representants de l’entitat i usuaris.
Els representants municipals van
agrair la tasca que desenvolupa la
Fundació Santa Eulàlia en benefici

tiètnica de més de 100.000 persones. Per això, és important col·laborar amb Solid’art i aconseguir
que aquest centre sanitari pugui
comptar amb les medicines i els
equipaments necessaris.

Cada any són més les activitats
nadalenques organitzades per les
entitats que s’avancen en el calendari amb l’entrada del mes. Un dels
primers ‘símptomes’ del Nadal és
la tradicional Fira d’Articles Nadalencs que enguany s’instal·larà
del 4 al 23 de desembre a la rambla Just Oliveras. A la vegada el
dia 13, la plaça del Mercat de Bellvitge acollirà el vuitè Mercadet de
la Joguina de Segona Mà.
Els primers concerts seran: el
6 de desembre, el recital de cant
coral, organitzat per la Coral Xalesta a l’església Santa Eulàlia de
Mèrida; el dia 13, el XXI Festival
de Cançons de Nadal Inèdites del
Centre la Torrassa, a l’AC Collblanc-la Torrassa, i el concert a la
plaça dels Veïns de Granvia Sud,
i el 14, el concert de l’Escola d’Estudis Musicals Haro, al Centre Cultural Barradas.
Altres activitats seran la presentació del cartell d’Els Pastorets
del Centre Catòlic, el 10 de desembre al Barradas i, el dia 13, el recital de poemes de Gent de Pau al
Museu de L’Hospitalet.

ARXIU

El Centre Cultural de Santa Eulàlia, l’entitat Tarlatana i la fundació Akwaba estan treballant ja en l’organització de Solid’art
1997, un mercat solidari que es
realitza pels voltants de Nadal, on
artistes i artesans, tant a títol personal com d’entitat, fan donació de
les seves obres per ser venudes
a un preu assequible. La recaptació de totes les vendes es destinarà enguany a la compra de medicaments i d’equip sanitari per al
Centre de Salut de Bouaké a Costa d’Ivori, engegat per Akwaba.
Aquest mercat solidari s’installarà del 12 al 20 de desembre als
nous locals del Centre Cultural de
Santa Eulàlia de les cinc de la tarda a les nou del vespre i el dissabte 19, estarà obert fins a les deu.
De la venda s’encarregaran els
membres de Tarlatana i el dia 12,
a les 20.30 hores, es farà una subhasta. A més, el dimecres dia 17,
al mateix lloc a les 20 hores, hi
haurà una xerrada sobre El Centre de Salut de Bouaké: assistència primària en un barri africà, a

La plaça Pius XII va aplegar els actes de la commemoració
de les persones grans i van lliurar
una placa commemorativa de
l’efemèride al president de l’entitat,
Andreu Closas.

Centre d’atenció i
ajuda domiciliària
El programa de la fundació dóna suport a la gent gran, no només als residents o als usuaris del
centre de dia, sinó també als avis
que viuen a casa seva i que necessiten ajuda. En aquestes situacions, la fundació desplaça volun-

taris als domicilis que, d’altra banda, organitzen activitats i sortides
socials per a la gent gran.
El programa de voluntariat de
la Fundació Santa Eulàlia està
subvencionat per l’Ajuntament de
L’Hospitalet i coordinat amb els
Serveis Socials del municipi. Amb
ell es pretén donar suport a aquelles persones no professionals que
tenen avis al seu càrrec, oferintlos assistència diürna, assessorament i acompanyament puntuals
quan no puguin fer-ho elles mateixes.

MARATÓ DE TV3
Actos y donaciones
en el patio del Casino

NAVEGANDO POR INTERNET
Premiada la web de
un instituto de L’H

El grupo teatral Els 4 arreplegats
y el Casino del Centre colaborarán en la Marató de TV3 organizada para recaudar fondos que financien la investigación de la fibrosis
quística y las distrofias musculares. El 14 de diciembre, el grupo
teatral ha convocado actividades
infantiles en el patio del Casino,
donde recogerán donaciones que
serán entregadas durante el programa especial de televisión que
se emitirá el mismo día.

Los alumnos de tercero de BUP
del Instituto de Enseñanza Secundaria de Bellvitge han ganado el
Segundo Concurso de Webs de
Ciencia convocado por el Departament d’Ensenyament y la Fundació Catalana per la Recerca. El
profesor de matemáticas Carlos
García supervisó la página web diseñada por los estudiantes. El premio consiste en un ordenador para
el centro educativo y diversos lotes de libros.

