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L’entitat desenvolupa programes de cooperació amb Costa d’Ivori Xerrades
sobre medi
ambient
d’Amics de
la Natura

La Fundació Akwaba celebra
cinc anys de solidaritat a L’H

P. G.

La seva
feina se centra
en col·lectius
necessitats de
la ciutat
i en l’ajuda
internacional
L’entitat solidària Fundació Akwaba celebra el seu
cinquè aniversari
de cooperació i ajuda als hospitalencs
i als països del Tercer Món. Akwaba recorda el seu
naixement i la seva trajectòria que
l’ha portat a tenir actualment 200
socis i que pot arribar a mobilitzar
500 voluntaris.
Lluís Esteve, president de la
Fundació Akwaba, fa un balanç
molt positiu d’aquests cinc anys,
afirmant: “hem superat amb escreix les fites que ens havíem marcat en néixer”. Segons Esteve “ens
vam plantejar ser un lloc de trobada on la gent pogués fer efectiu el
seu compromís social envers els

ARXIU

PILAR GONZALO

Akwaba vol donar a conèixer la cultura i el folklore d’altres països als hospitalencs
col·lectius més necessitats”. Akwaba va sorgir d’un grup de 20 monitors de l’Agrupament Escolta Arrels de La Torrassa que va decidir
impulsar un projecte propi, creant
una associació de solidaritat. També Arrels celebra aniversari, l’agrupament compleix deu anys i continua fent la seva tasca d’educació
en el lleure.
L’activitat d’Akwaba es desenvolupa tant a la nostra ciutat com

a l’Àfrica i més concretament a
Costa d’Ivori. A L’Hospitalet l’acció
de la fundació es dirigeix a la gent
gran que viu sola o en residències, les famílies que viuen en habitatges precaris, els immigrants
que arriben a la ciutat provinents
de països del Tercer Món i els nens
de famílies sense recursos econòmics.
Pel que fa a Costa d’Ivori, Akwaba ha participat en camps de

treball i ha tramès diverses partides ajuda humanitària. Amb vista
al futur es pretén continuar en la
mateixa línia amb nous projectes
de cooperació. La il·lusió i les ganes de treballar no falten, diu Lluís
Esteve, per això es buscarà un emplaçament definitiu per a la botiga
de Comerç Just, s’obrirà, al mes de
setembre, una ludoteca multicultural i es continuarà col·laborant en
projectes d’ajuda a Costa d’Ivori.

La Casa de
Huelva presenta
su octavo
Festival de
Sevillanas

X aniversario
de la Cofradía
Virgen de la
Cabeza en
Catalunya

R. S.

R. S.

La Casa de Huelva de L’Hospitalet
ultima detalles para celebrar en su
sede social su octavo Festival de
Sevillanas que se desarrollará los
días 31 de mayo y 7 de junio. El
cartel lo componen: Voces de Romero y el coro de la Hermandad
Rociera Pastorcillo Divino de L’Hospitalet, el primer día, y Ecos del
Sur, el coro rociero de la Casa de
Huelva y la pareja de baile Toni y
Sonia, el día 7. También actuarán
los cuadros de baile de la entidad,
Nuestra Señora del Rocío y Nuestra Señora de la Cinta. Según
Eduardo Moreno, presidente de la
Casa de Huelva, el nivel de esta
octava edición es “muy bueno. Como ocurre con el resto de festivales que convocamos a lo largo del
año, esperamos que atraiga a numeroso público”. La cita es en la
avenida Europa, 176.

La Cofradía Virgen de la Cabeza
en Catalunya, con sede en L’Hospitalet, prepara la celebración del
octavo aniversario de la llegada de
su patrona a tierras catalanas. Los
actos, que servirán también para
commemorar el décimo aniversario de la entidad, tendrán lugar el
7 de junio con una misa rociera en
la parroquia Sant Isidre, de Santa
Eulàlia, oficiada por el rector Felip-Juli Rodríguez y cantada por el
Coro Rociero de la Casa de Huelva. A continuación está prevista
una cena de hermandad en Sabadell, que estará amenizada por el
grupo de baile Semblanza y por
los Amantes de Andalucía. Los
quince primeros socios fundadores
de la cofradía serán objeto de un
homenaje especial. La romería,
que cada mes de abril organiza la
entidad, se celebró con éxito.

El Casal de joves va celebrar el seu aniversari amb un concert

El Casal de Joves Sanfeliu
compleix una dècada
ROSA SALGUERO
El Casal, la secció de joves del
Club Sanfeliu Infantil i Juvenil ha
fet deu anys de vida, una dècada
treballant per l’educació del jovent
i promovent la seva participació en
el barri. Han celebrat l’aniversari
amb una setmana d’activitats lúdiques i festives.
Pel Casal han passat uns 500
joves del barri i ara agrupa un cen-

tenar, dels 13 als 23 anys. Amb el
seu programa d’actuació i les seves activitats han seguit en tot moment el projecte educatiu globalitzador i integrador impulsat pel
club fa prop de 25 anys. A més,
s’han convertit en motor de les iniciatives socioculturals i veïnals del
barri, col·laborant activament amb
l’Associació de Veïns i la Comissió
de Festes, per exemple en la festa
major de Sanfeliu.

Els Amics de la Natura i del Medi
Ambient de L’Hospitalet han organitzat unes xerrades-col·loqui per
conèixer els problemes del medi
ambient a la ciutat, amb l’objectiu
de ser un marc de reflexió i oferir
propostes d’actuació. Amics de la
Natura vol fer educació ambiental
i per això les jornades han nascut
amb voluntat de continuïtat. Altres
entitats han participat en el actes
fets fins ara com la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet, el Grup Ecologista de Bellvitge
i la Unitat de Qualitat de Vida de
la Guàrdia Urbana.
Pilar Hoyo, membre de l’entitat, afirma que “la ciutat ha millorat
bastant en comparació de com estava fa 20 anys, però encara queda molt a fer tant per part dels ciutadans com de l’administració”.
Per Pilar Hoyo cal oferir molta informació als ciutadans perquè és
la única manera de sensibilitzar la
població per tal que tingui cura del
medi ambient.
Amics de la Natura i del Medi
Ambient el van fundar fa cinc anys
un grup de 17 persones que mostraven una inquietud comuna envers la natura i la situació de perill
en què es troba. Un lustre després,
l’associació ha crescut considerablement ja que ara té 135 socis i
molts més col·laboradors que s’apleguen entorn de l’entitat en mobilitzacions concretes.

TERCERA EDICIÓN
La Fira del Disc se
cierra con éxito
La Comisión de Fiestas de Santa
Eulàlia e Impresos Avenida han
celebrado con éxito la tercera Fira
del Disc, dentro del marco de la
fiesta mayor del barrio. Discos de
vinilo, CD, casetes e incluso vídeos, pósters y libros, mayoritariamente de segunda mano, se han
expuesto en el Instituto Bisbe Berenguer y adquiridas a un módico
precio. Los coleccionistas han sido
los principales clientes.

COLECTIVO PUBILLA KASAS
Nuevo taller de la
QUAM en la ciudad
Once artistas jóvenes de diferentes puntos del país han participado este año en un nuevo taller del
programa artístico QUAM de la
Associació per a les Arts Contemporànies en las instalaciones del
Taller Pubilla Kasas. Durante dos
semanas, el artista Rogelio López
Cuenca ha dirigido este taller titulado De Bello Publico, que además
ha contado con actividades de apoyo como conferencias.

