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Escola Tecla
Sala: 50 anys
de lliçons a L’H

Nova marató
de l’Hospital
de Bellvitge
per captar
donants

l’Évole a la meva classe destaqués
per causar problemes”, diu Coma. Ara
l’escola acull 1.250 estudiants. “Alguns són néts i fills d’antics alumnes”,
afirma el director de l’escola, Josep
Maria Coma.
Al marge de l’activitat docent, al
centre hi tenen especial importància
les activitats extraescolars com el
bàsquet, el futbol i el cant coral. Els
actes d’aniversari s’acabaran el maig
del 2009. # marga solé

Els alumnes de segon de primària fent la verema

Celebración extremeña
Actividades extraordinarias en el 17 aniversario de la entidad
La Unión Extremeña ha realiza
do actividades extraordinarias
con motivo de su 17 aniversa
rio. En esta ocasión, los actos
se han realizado en Bellvitge.
Así pues, se organizó una expo
sición sobre el carnaval de Ba
dajoz, el tercero en importancia
de España, en el Centro Cultu
ral Bellvitge; una cena para los
socios (actualmente son 400); una
misa en honor a la Virgen de Gua
dalupe y el festival folklórico, entre
otros actos. En el festival participa
ron, además del cuadro de baile de
la Unión Extremeña, la Casa Galega
y la Casa de Huelva. # r .
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Los socios celebran el aniversario de la entidad

Més informació a:
www.bancsang.net

gabriel cazado

L’Escola Tecla Sala celebra en
guany el 50è aniversari amb
diverses activitats que comen
çaran el 29 de novembre, a les
18h, al pati de l’escola, al carrer de Tecla Sala, on es farà l’o
bertura oficial de la celebració.
S’ha convidat a l’alcaldessa, Nú
ria Marín, que signarà en el llibre
d’honor del centre i rebrà un
detall commemoratiu.
La inauguració oficial de les activi
tats serà sorollosa ja que el grup TRO,
amb el bestiari i grups de tabalers i
gegants de la ciutat, farà una cercavila
des de la plaça de l’Ajuntament fins
als tres edificis de l’escola ubicats a la
rambla de Just Oliveras i els carrers de
Baró de Maldà i de Tecla Sala. En arri
bar a aquesta última seu es descobrirà
una placa commemorativa. Després
del soroll vindrà l’actuació dels caste
llers de la Colla Jove de L’Hospitalet.
“Estem preparant una exposició
d’aquests 50 anys que inaugurarem
el març del 2009 en l’acte central de
l’aniversari”, ha manifestat el director
dels últims 17 anys de l’Escola Tecla
Sala, Josep Maria Coma.
Va ser l’any 1958 quan la senyora
Tecla Sala va donar els diners per
construir l’escola en uns terrenys ce
dits per l’Ajuntament. Des de llavors,
pel ‘Tecla’ han passat més de 8.000
alumnes, alguns de famosos com
Jordi Évole, ‘el follonero’, o d’altres
més polítics, com l’alcaldessa d’Es
plugues, Pilar Díaz. “No recordo que

foto cedida per l’escola

Ha educat més de 8.000 hospitalencs
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L’11 de desembre, el Banc de
Sang de l’Hospital de Bellvitge
organitzarà una marató per tal
de captar donants i augmentar
així les seves reserves. De 9 a
20h de manera ininterrompu
da, qualsevol persona sana entre
els 18 i els 65 anys amb més de
50 kg de pes podrà ser donant. Segons el cap del Banc de Sang de
l’Hospital, Lluís Massuec, és neces
sari conscienciar la població ja que
“correm el perill d’entrar en dèficit
a partir de l’any vinent. Les estadís
tiques són clares: la demanda de
transfusions ha augmentat un 5%,
mentre que el número de dona
cions només un 3%”.
La demanda creix, segons Mas
suec, perquè avui hi ha pacients amb
certes malalties que viuen més i ne
cessiten tractaments més continuats;
perquè hi ha noves tecnologies qui
rúrgiques que requereixen més sang,
i per l’augment poblacional. L’Hospital
de Bellvitge aconsegueix anualment
una mitjana de 20.000 donacions
que s’incorporen al Banc Central de
Sang i Teixits de Catalunya, el qual
requereix unes mil unitats diàries
per cobrir les necessitats dels serveis
sanitaris catalans.
Les dones poden donar sang fins
a tres cops a l’any, mentre que els
homes ho poden fer quatre vegades,
respectant en tots dos casos un
parèntesi de dos mesos entre cada
extracció. # r . s .
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L’Església Evangèlica Baptista de la Torrassa ha celebrat el seu
50è aniversari. Per aquest motiu ha fet l’exposició Bíblia i cultura, al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa. La mostra compta
amb exemplars diversos de
la Bíblia, alguns dels quals
antics i valuosos. L’església a
L’Hospitalet es va constituir l’any 1947. Primer van obrir un local
a Santa Eulàlia i posteriorment es van traslladar a la Torrassa,
primer al carrer d’Holanda i després, l’any 1958, a l’actual temple
del carrer del Rosselló que compleix 50 anys.

Vist a L’H

