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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Punt final als actes de celebració
dels cinquanta anys de Bellvitge
Districte VI. Els veïns
clouen els actes de
celebració del 50è
aniversari del barri amb
un mural, una exposició
i una memòria

Alumnes de l’institut inicien el mural commemoratiu de l’aniversari

previ, han escollit els alumnes com
a definitòries de la gent i del barri.
El dijous 17 es preveu, amb l’ajut de
veïns i associacions, enllestir el mur.

Francisco Segura, membre coordinador de Bellvitge 50, ressalta sobre el procés viscut que “ha valgut la
pena, la gent gran del barri mereixia

L’acte final
El dia 31 de març, a partir de
les sis de la tarda, a la Biblioteca
Bellvitge s’inaugurarà una exposició
fotogràfica amb instantànies del veí
Mauricio Martínez Espada. Es tracta
d’algunes de les imatges de Bellvitge que va prendre durant la seva
vida i que, amb el pas dels anys,
han esdevingut documents per a la
memòria del barri. Ara les conserven
i difonen en un bloc els seus fills.
L’exposició estarà oberta fins al juny.
Al mateix acte es visionarà el
vídeo produït aquests dies durant
la confecció del mural a l’institut
del barri. Finalment, es presentarà
la memòria de les accions del grup
Bellvitge 50 en els últims anys. y

El Casal de Gent Gran guanya la lliga de billar
La Torrassa. El Casal s’ha classificat primer de la XVI Lligueta dels

casals de Catalunya i organitzarà la lliga la pròxima temporada. L’equip
està format per J. García, M. Domínguez, M. Almendro, M. Ginesta, J.
Gabernet, R. Oriol, J. Bejarano, B. Dominguez, J. Martínez i Ll. Duran.

yyy L’entitat considera que
després de la reforma feta en
aquest espai falten passos
de vianants, que els que hi
ha no estan en la trajectòria
lògica dels vianants i que
caldria ubicar-los en les
cruïlles. També creu que les
voreres són massa estretes
i que la reserva d’espai
davant de la comissaria de
la Policia Nacional –obligada
per motius de seguretat– és
excessiva. y

Collblanc-la Torrassa
Cinquena ‘flashmob’
solidària per promoure
donacions de sang
yyy Els alumnes de cinquè i sisè
de primària, d’ESO i de batxillerat
de l’Escola Sant Jaume de la
FEP van fer el 27 de febrer una
nova coreografia destinada
a conscienciar els veïns per
donar sang. És una iniciativa
d’Aprenentatge i Servei que cada
any aconsegueix més donacions
coincidint amb la jornada de portes
obertes del centre. y

Collblanc-la Torrassa
Aniversari i club de
lectura de la llibreria
‘low cost’ Re-Read

cedida per Josep Bejarano

El col·lectiu Bellvitge 50 tancarà el
31 de març els actes del 50è aniversari del barri, que es va viure amb
intensitat l’any 2015. Amb una exposició fotogràfica i la presentació de
la memòria de les accions fetes, els
organitzadors de les celebracions
posaran punt final a la seva feina de
gairebé un lustre.
D’altra banda, en col·laboració
amb els alumnes de l’Institut Bellvitge i de l’associació Contorno Urbano, s’està ultimant la decoració del
mur posterior del centre educatiu.
S’està posant color a la paret i escrivint les paraules que, en un treball

aquest esforç, nosaltres només hem
explicat el que ells han aconseguit
amb el seu esforç i dedicació, perquè a Bellvitge s’ha lluitat molt per
un barri millor i més just, i ara la gent
diu que és de Bellvitge amb orgull”.

El Centre
La Saboga critica
l’accessibilitat de la
plaça del Repartidor

Èxit de la botifarrada solidària de l’Esplai Xixell
El Centre. Més de mig miler de persones van participar el 6 de març

al parc de la Remunta en la botifarrada de l’Esplai Xixell, a favor de
la Creu Roja per a l’acollida de refugiats sirians a la ciutat. El menú
solidari costava 5 euros i també es van fer jocs i tallers per als infants.

yyy Amb motiu de l’efemèride,
l’establiment va fer una festa i va
anunciar noves iniciatives culturals,
com el club de lectura mensual
que modera el periodista local Luis
Fernández Zaurín. Per 5 euros,
els assistents poden participar-hi
i obtenir el llibre de què es tracta i
una targeta regal. Re-Read està al
carrer del Progrés, número 124. y

