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La penya de petanca Terra
Alta celebra els 25 anys
Collblanc
L’entitat ho festeja
amb diversos actes

Actuació dels alumnes del Vilumara durant l’acte d’inici de la commemoració de l’aniversari

Regal d’aniversari
Centre. L’Institut
Can Vilumara serà
remodelat coincidint
amb els seus 25 anys
L’Institut Can Vilumara veurà començar en unes setmanes les espera
des obres de reforma de les seves instal·lacions, segons va dir el director dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona-Comarques de
la Generalitat, José Antonio García
Saceda, en l’acte inaugural de la celebració dels 25 anys del centre.

La reforma comporta una inversió de prop de 5,5 milions d’euros
i inclou la remodelació de naus i
l’enderroc d’un edifici no patrimonial per ampliar el pati i ubicar els
mòduls on es cursaran els cicles
formatius.
L’Institut Can Vilumara es va crear en les instal·lacions d’una antiga
fàbrica tèxtil l’any 1980 i ofereix
estudis d’ESO, batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà i superior.
L’inici de la celebració dels seus 25
anys va tenir lloc el 18 d’octubre,
amb un recital de poemes, inclosos
alguns composts pel primer director

del centre, Pedro Sanz, i la interpretació de diverses peces musicals, a
càrrec dels alumnes.
A l’acte va assistir l’alcaldessa,
Núria Marín, qui va recordar els
edificis de la ciutat que abans eren
fàbriques i ara són equipaments,
com Can Vilumara. L’alcaldessa va
felicitar la comunitat educativa de
l’institut pel seu esforç per “formar
alumnes i, el que és més important,
per formar persones, per formar els
nostres ciutadans”. y

i

www.xtec.cat/iescanvilumara

La penya de petanca Terra Alta va
commemorar el 16 d’octubre el
seu aniversari amb un torneig amb
la penya Parc de la Marquesa, una
exposició fotogràfica sobre la història de l’entitat i un concert de batucada davant el local de l’entitat, que
es troba al carrer d’Ernest Lluch. La
penya la formen 60 socis i amics
que van crear el grup quan vivien
al carrer de la Terra Alta i els propis
veïns van construir-hi una pista. En
el decurs d’aquests 25 anys s’han
traslladat per les obres realitzades
en aquesta via, però han seguit junts
i ara gaudeixen de 3 pistes. y

Batucada de la penya Terra Alta

Decretat l’enderroc d’un edifici
abandonat a Juan de Toledo
Sant Josep
Els veïns del carrer es
queixen d’insalubritat
L’Ajuntament ha emès un decret de
ruïna econòmica contra l’immoble
abandonat del carrer de Juan de Toledo que està provocant problemes
d’higiene i males olors als veïns, que
ho van denunciar davant el Ple municipal el passat setembre.
L’immoble afectat està abandonat i ha acumulat molta brutícia,
la qual cosa ha fet que prolife-

rin insectes i rates. Com que era
propietat privada, l’Ajuntament no
podia actuar fins assolir tots els
tràmits legals necessaris, cosa que
s’aconsegueix ara amb el decret de
ruïna econòmica. El propìetari de
l’edifici disposa d’un mes i mig per
presentar al·legacions. Segons la
tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Ana
María Prados, si el 29 de novembre
el propietari no enderroca ni rehabilita l’immoble, l’Ajuntament podrà
iniciar els tràmits per tirar-ho a terra
i cobrarà les costes a la propietat.
Mentrestant, l’Ajuntament s’ha compromès a mantenir neta la zona. y

Activitats socials i culturals

La Florida
La Festa de la
Natura torna al
carrer Primavera

Bellvitge
Premis de la secció
taurina de la Unión
Extremeña

yyy L’Associació d’Amics de
la Natura i del Medi Ambient
de L’H (www.anmalh.com)
ha organitzat la XIX Mostra
de Bolets amb gran varietat
d’espècies amb els seus trets

yyy Els guardonats han estat:
Luis M. Gibert, president de
la Federació d’Associacions
Taurines de Catalunya i
presentador de Los toros de
Ràdio L’H; M. Antònia Sánchez,
coordinadora de Ràdio L’H; els
toreros Serafín Marín i Antonio
Barrera, i el president de la
Monumental, Benjamín Blanco.

La Florida
La Comunitat
d’Aprenentatge
Joaquim Ruyra
distintius. La mostra l’han
acompanyat de l’exposició
Art natura, de la venda de
productes artesans i d’una
activitat d’educació ambiental
per a la mainada. Cursos i
sortides a la muntanya centren
altres activitats de l’entitat.

yyy L’Escola Joaquim
Ruyra, constituïda a partir
d’aquest curs en Comunitat
d’Aprenentatge, ha aprofitat la
castanyada per presentar les
comissions de treball en què
les famílies s’implicaran, amb el
lema Traguem l’escola al barri i
fiquem el barri a l’escola.

