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4.000 nens i joves de la ciutat
gaudeixen de casals i de colònies
L’Ajuntament col·labora amb les entitats de lleure i enguany augmenta les beques
Des que van acabar les classes,
4.000 nens i joves de la ciutat
gaudeixen de l’estiu en colònies
i casals organitzats per esplais,
agrupaments escolta i AMPA de
les escoles. Uns 2.500 fan ac
tivitats als casals d’estiu i 1.200
surten fora del municipi, dels
quals 800 van de colònies i 400
de campaments. Els adolescents
també tenen la seva oferta: 44 fan
camps de treball i 22 fan rutes, com
el Camí de Sant Jaume.
El 12 de juliol, 60 nens i joves
de l’esplai Esclat de Bellvitge van
marxar de colònies a una masia del
Solsonès i 35 feien una excursió
d’un dia. Cares d’alegria, motxilles
carregades i pressa per agafar lloc
a l’autocar sota la mirada de pares
i mares que els diuen adéu. Aquest
és l’ambient que s’ha repetit en
cada sortida de colònies.
L’alcaldessa, Núria Marín, va anar
a acomiadar-los i va recordar que
la col·laboració entre l’Ajuntament
i els esplais de la ciutat fa possible
aquesta experiència, especialment
eng uany, quan la crisi fa que les famílies tinguin menys recursos. “Ca
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La Comisaría de la
rambla vuelve a abrir
para renovar el DNI
Tras finalizar las obras de rehabilitación del local de la rambla
de Just Oliveras, la Comisaría
de Policía Nacional ha vuelto a
abrir estas dependencias para la
tramitación del DNI, pasaportes
y tarjetas de extrangería. Para
renovar o solicitar el documento
de identidad puede pedirse cita
en www.citapreviadnie.es.

L’H sigue la final del
mundial en la plaza
del Ayuntamiento

gabriel cazado

El Consistorio instaló una pantalla patrocinada por los mercados
municipales de la ciudad en la
que centenares de personas vieron la victoria de la selección española de fútbol. El PP había pedido que se colocase una pantalla en el estadio municipal
para que la ciudadanía siguiera
el evento deportivo.

L’alcaldessa, Núria Marín, acomiada els nens de l’esplai Esclat que marxen de colònies

da any, l’Ajuntament intenta que cap
nen es quedi sense fer activitats
durant l’estiu per qüestions econòmiques. Per això s’han augmentat
les beques”.

En colònies i casals, els nens
practiquen activitats esportives, lúdiques i també culturals. Els joves,
però, en allò que pensen és a passar-ho bé. Com la Dèbora, el Jaume,

i la Gemma: “farem moltes activitats
i sobretot ens ho passarem molt bé.
Piscina a tope, excursions i tallers.
Anem cada any de colònies a una
casa diferent”. # c . sánchez

Bellvitge ultima la festa major per al setembre
El barri de Bellvitge ho té tot a
punt per celebrar la festa major en tornar de les vacances
d’agost. Del 4 al 12 de setembre gaudirà d’una de les celebracions més multitudinàries
de la ciutat.
L’estand sociocultural, el passeig de Bellvitge amb les populars
guinguetes, el centre cultural, la
plaça del Mercat i el parc de Bellvitge són els principals escenaris d’un
ampli programa on totes les aficions
tenen un espai i que enguany té
com a pregoner Miguel Cubero, rec-
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Imatge de la Fira comercial i artesanal del 2009

tor de la parròquia de Sant Joan
Evangelista de Bellvitge.
No hi poden faltar la Nit infernal dels diables i diablesses; la XI
Mostra de Teatre Amateur; la Fira
comercial i artesanal que es consolida amb la segona edició; l’espec
tacle de varietats amb Karina; la XII
Nit Jove, i, fins i tot, poesia, amb
un homenatge a Miguel Hernández del Memorial Democràtic dels
Treb alladors de Seat. I per tancar,
l’espectacle piromusical que posarà
punt final a una de les festes més
esperades de l’any. # redacció

El Can Vilumara
recordará al ordenanza
Ferran Zamora León
El Instituto Can Vilumara convo
cará un minuto de silencio cuando empiecen las clases el 21
de septiembre y colocará una
placa en recuerdo de Ferran Zamora León, ordenanza del centro durante 25 años que murió
el 29 de junio cuando iba a trabajar. El acto de homenaje tendrá lugar en la hora del patio.

Éxito del concurso de
baile de ‘gent gran’
del barrio de la Florida
Simón Sánchez y Marcelina Ro
dríguez, en pasodobles; Luís
Rod ríguez y Ceferina Delgado,
en vals; Emilio Fuentes y Feli
Gajate, en tango, y Juan Rico y
Laura, en el premio especial del
casal, han sido los ganadores de
este tradicional concurso que se
convoca desde hace 20 años.

