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Els centres Pau Esteve, Menéndez Pidal i Mare de Déu de Bellvitge

Tres col·legis públics del baby
boom celebren les noces
d’argent amb cultura i esport
ENRIQUE GIL

Els alumnes del col·legi Menéndez Pidal van participar activament en l’aniversari
partits de diferents esports i diverses conferències. També s’està
preparant un concurs fotogràfic per
als alumnes i una sortida cultural
de tot el col·legi. El dia més important de la celebració serà el dissabte 10 de juny. Durant el matí,

la tarda i la nit es faran actes a les
instal·lacions del centre, des de
bon matí quan es farà una xocolatada, fins a ben entrada la nit, quan
hi haurà un ball per a tothom.
Aquestes tres escoles públiques viuen ara, vint-i-cinc anys

La foto

després de la seva creació, pendents de la nova llei d’educació.
El fet d’haver viscut ja vàries reformes en la seva història no fa que
l’experiència deixi de tenir per als
seus membres una certa dosi d’incertesa.

notícia

Cruz de mayo
de los 15+1

IMACNA

El Mare de Déu, un dels
primers de Bellvitge
Del dia 6 al 10 de juny, el collegi Mare de Déu de Bellvitge -un
dels primers d’aquest barri- també farà els seus actes de celebració. Aquests actes tindran caràcter
cultural, lúdic i esportiu, amb festivals de titelles i pallassos, balls,

Festival de
aniversario
de la peña
taurina Ángel
Lería
ROSA SALGUERO
La peña taurina Ángel Lería de
Zarzacapilla de L’Hospitalet celebró el pasado 20 de mayo una
gran fiesta folclórica en la confluencia de la calle Teide con la calle Abedul de La Florida, con motivo del noveno aniversario de la entidad. El festival duró hasta bien
entrada la noche y tuvo como artistas invitados: los cuadros de
baile de la Unión Extremeña y de
la Asociación Cultural Andaluza; el
Grup Sardanista La Florida; el grupo Amanecer Rociero; la cantaora
Julia Conde; El Duende; el guitarrista Jesús Ayala, y el conjunto
Hierbabuena. El espacio-tertúlia
Hablando de toros estuvo a cargo
del director del programa Los Toros de Ràdio L’Hospitalet, Lluís
Maria Gibert.
La conmemoración del aniversario de la entidad taurina se prolongará durante todo el año con
todo tipo de actividades. Por lo
pronto, el día 27 ya tiene prevista
una fiesta cantera. La peña Ángel
Lería celebra cada invierno la Semana Cultural Taurina.
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Aquests tres col·legis públics de
L’Hospitalet són dels més antics de
la ciutat. Van néixer a mitjans del
curs 1970-71, quan la massificació
i la manca d’escoles suposaven un
dels problemes més greus de la
ciutat. Les autoritats van decidir llavors augmentar el reduït nombre
d’escoles amb aquests tres grups
que, per tant, ara compleixen les
seves noces d’argent.
El primer en celebrar-les ha estat el Menéndez Pidal, que ho va
fer a mitjans d’aquest mes de maig.
Entre els dies 8 i 13, al centre es
va dedicar cada dia a una determinada activitat (dansa i música,
esports, arts plàstiques...). També
es van realitzar dos festivals, amb
actuacions dels nens i nenes de
l’escola, homenatges, exposicions
fotogràfiques i es va posar un llibre
blanc de firmes per al record. També s’ha confeccionat un petit llibre
commemoratiu del curs, amb un
poema de cada alumne. Segons
fonts del col·legi, els ex-alumnes
han col·laborat molt en l’organització, sobre tot en la part de l’exposició de fotografies. Als actes van
assistir Domingo Puértolas, el primer director del col·legi, i Pilar López, la seva dona i, des del principi, professora del Menéndez Pidal.
A les celebracions del col·legi
Pau Esteve també participarà un
professor que ha viscut els 25 anys
d’història del centre, Victor Montagut. Qui durant molts anys ha estat director del col·legi públic, i que
precisament es retira aquest curs,
recorda les transformacions de
l’escola en aquests anys: el pas
dels 50 nens per classe als 20 actuals, els canvis del barri i de la
societat, la consecució d’espais bàsics com biblioteques, laboratoris
o ordinadors...
Aquest centre, pel que han
passat el jugador blau-grana de
bàsquet Xavier Fernández i l’ex-espanyolista Eloi, viurà entre els dies
10 i 17 de juny la seva commemoració, amb exposicions fotogràfiques i de manualitats, tornejos esportius, activitats d’aeromodelisme
i diversos festivals dels que destaquem el de cloenda, el matí del
17 de juny.

Tres col·legis públics de L’Hospitalet -Pau Esteve, de Sant Josep; Menéndez Pidal, de
La Florida, i Mare de Déu de Bellvitge- van ser inaugurats oficialment en un acte
conjunt ara fa 25 anys. Tots tres recorden ara aquesta data amb diferents actes
culturals i esportius, i repassen la seva memòria històrica d’aquests anys fonamentals

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La Cofradía 15+1 celebró,el pasado día 6, la fiesta de La Cruz de
Mayo en Pubilla Casas. Por octavo año consecutivo, una cruz de
madera de un metro y medio de
alto, colocada en la plaza de la Bóvila, quedó cubierta por las flores
que ofrendaron personas vinculadas a la entidad y vecinos del barrio. Por la tarde, la jornada festiva continuó con la procesión de la
Virgen de los Remedios, que salió de la sede de la cofradía y dió
la vuelta a la manzana arropada
por actuaciones de cante y baile,
y prosiguió hasta entrada la noche,
con diversos actos folklóricos. Los
orígenes de estas fiesta de primavera que se celebra tradicionalmente a principios de mayo se sitúan en Andalucía.

Terror i rauxa
per celebrar la
vuitena Diada de
l’Agrupament
Arrels
ALBERTO CASASÍN
Endinsar-se en un túnel ple de fantasmes, prendre una pòcima de
suc de pinya o fer bombolles de
sabó són algunes de les activitats
de les que van poder gaudir els
nois i noies que van participar a la
VIII Diada de l’Agrupament Escolta Arrels.
La festa va celebrar-se el dissabte 20 de maig amb una fira de
tallers a la plaça Espanyola. El lema de la diada era “Venç les teves
pors” i amb aquest objectiu les activitats estaven ambientades en el
món del terror. Els nens i nenes
van intentar fer diana per remullar
a un monitor, van maquillar-se la
cara com a autèntics monstres de
pel·lícula i, després, van ballar tots
junts al ritme de la música de La
Roda d’Espectacles.
El tancament de la diada es va
fer amb un sopar a l’Aula de Cultura de Collblanc-La Torrassa, amenitzat per les actuacions dels menuts, les dels monitors i també d’alguns pares. La diada commemora
l’aniversari de l’Agrupament Arrels,
que des de fa vuit anys es dedica
a l’educació en el temps de lleure
dels infants i joves d’aquests dos
barris de la ciutat.

