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Fira. Més de 50 associacions dels barris del Centre, Sant Josep i Sanfeliu exposen les seves activitats

Mostra d’Entitats del Districte I
La rambla de Just
Oliveras acollirà el cap
de setmana del 18
i 19 de desembre
14 estands on les
entitats del Districte I
difondran la seva tasca
de tot l’any
El cap de setmana dels dies 18 i
19 de desembre, la rambla de Just
Oliveras acollirà la XIII Mostra d’Entitats del Districte I, que aplega els
barris del Centre, Sant Josep i Sanfeliu i concentra una població d’uns
50.000 habitants, el 20% del total
de la ciutadania de L’Hospitalet.
Al llarg dels dos dies, unes cinquanta associacions mostraran les
activitats que desenvolupen. Per a
la regidora del Districte I, Verónica
Rodríguez, “la Mostra d’Entitats és
un aparador de la vida associativa,
social, cultural i esportiva del Districte I”.
En total, hi haurà 14 estands que
estaran ubicats entre els carrers de
Barcelona i de Tarragona. A cada
est and les entitats s’agruparan
per temàtiques i cada una d’elles
disposarà d’un mostrador i un rètol
lluminós on anirà apareixent el nom i
la informació de cada entitat.
A la rambla hi haurà instal·lats
quatre espais destinats a les actuacions i activitats de les associacions

moltes activitats
Escenari Rambla. Dia 18.
11.30h, tai-txi; 12.30h,
musicoteràpia; 14h, taller de
mandales; 16h, bàsquet infantil.
Dia 19. 12h, sardanes; 13h,
ball de plaça; 16h, exhibició de
hip hop; 19.30h, cloenda amb
Tro; 20.30h, pre-estrena d’Els
pastorets al Centre Catòlic.
Carpa. Dia 18. 11h, taller de
construcció d’avions; 12h,
maquillatge; 13h, demostració
de bonsai; 17.30h, paradetes
de Pessics de Ciència i partida
de rol. Dia 19. 11h, puntaires;
12h, demostració de bonsai;
17.30h, tallers de dibuix i de
mandales.
Auditori Regidoria. Dia 18.
13h, xerrada sobre la malaltia
de la fibromiàlgia; 18h, xerrada
organitzada per l’Associació de
Veïns del Centre amb el títol, El
rebut de la llum: Què paguem?

La rambla de Just Oliveras durant una de les tradicionals trobades nadalenques de les entitats del Districte I

(vegeu el requadre). També, durant
tot el cap de setmana, l’entitat Gent
de Pau farà una captació de diners
destinats a La Marató de TV3, que
enguany es dedicaran a les lesions
medulars i cerebrals adquirides, i la

L’H, capital de la solidaridad con Mali
Una nutrida representación del mundo artístico español se dio cita el 2
de diciembre en La Farga para actuar en el concierto organizado por la
ONG Voces x 1Fin en favor de los niños de Mali. Con la recaudación
conseguida en el concierto, la subasta en internet del vestuario de Adolfo Dominguez que lucieron los 43 artistas que subieron al escenario y
las ventas del disco Juntos por Mali (precio: 15 euros) se construirá un
centro educativo en la localidad de Kalaban-Coro. L’Hospitalet fue esa
noche “capital de la solidaridad” en palabras del cantante hospitalense
Antonio Orozco, uno de los inspiradores de la iniciativa solidaria.
Un espectacular montaje de luces y video, con reportajes sobre la situación en Mali y de los participantes ausentes –como el delantero del
Barça, David Villa– arropó las actuaciones de José Corbacho y Edurne
(foto), Ana Torroja y Antonio Orozco, Santi Millán y Lax’N’Busto, Gossos
y Manuel Fuentes, ‘El Pescao’ y Ana Vera, Dani Martín y Mónica Cruz y
Pignoise y Angy, entre otros. Millán actuó también de presentador junto
al periodista Toni Garrido.

Creu Roja i la Parròquia de Santa
Eulàlia de Mèrida recolliràn aliments
per a les famílies més necessitades
de L’Hospitalet.
De la seva banda, les Associacion de Veïns del Centre, Sant Josep

i Sanfeliu han organitzat una xerrada
sobre el tema del rebut de la llum
amb el títol Què paguem?, el dia 18,
a les 18h, a l’auditori de la Regidoria,
a càrrec de Palmira García, secretaria general d’Energia de CCOO. y

Auditori Barradas. Dia 18.
17h, exhibició de ball; 18h,
actuació de jotes El Encinar i la
coral La Espiga.
Espai infantil. Dies 18 i 19.
11h i 16.30h, tallers infantils
de l’Agrupació Escolta Lola
Anglada.

