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Els premis Francesc
Candel es presenten a L’H
La Torrassa Promouen la
plena integració social
de la nova ciutadania
La Fundació Lluís Carulla ha triat la
seu de l’entitat guanyadora de l’any
passat, Mujeres Pa’lante, de L’Hospitalet, per presentar els Premis Francesc Candel, que promouen les bones pràctiques en la integració dels
nouvinguts.

Mujeres Pa’lante, que es troba a
la Casa sense Fronteres, al carrer
del Llobregat de la Torrassa, ajuda
les dones migrades a adaptar-se a la
seva nova situació social.
Els premis, dotats amb 3.000
euros, reten homenatge a Francesc
Candel, escriptor que va fer bandera
de la immigració i va ser regidor de
Cultura de L’Hospitalet en el primer
Ajuntament democràtic després del
franquisme. y

Els alumnes de l’Escola Balaguer a l’edifici Ana Díaz Rico de la Florida

El ‘flow’ de la Florida, en
un documental escolar
La Florida. Alumnes de
3r d’ESO de l’Escola
Balaguer mostren el
barri a ritme de rap
Rimes, càmera i acció. Aquest títol
sintetitza una iniciativa de l’Àrea Municipal d’Esports i Joventut, de l’Escola de Música-Centre de les Arts

i del Programa educatiu d’entorn
que ja té tres anys i que enguany
s’ha reflectit en un documental d’un
grup d’alumnes del centre educatiu
Balaguer, de la Florida, i que es va
presentar el 18 d’abril, al Centre
municipal Ana Díaz Rico, durant les
Festes de Primavera.
Els alumnes s’han fet càrrec de
tot el procés i parlen de temes com
l’avorriment dels joves i el descobri-

ment del barri. El vehicle d’expressió de l’audiovisual també és molt
propi dels joves: un rap, cantat en
català. y
Vídeo de l’Escola
Balaguer
Escaneja aquest codi
QR amb el teu smart
phone i veuràs el vídeo.

La 15+1 celebra la Cruz de Mayo
La Cofradía 15+1 ha conmemorado como cada año esta popular tradición religiosa paseando en procesión este icono floral por el barrio de
Pubilla Cases. La cruz estuvo expuesta durante toda la jornada del domingo 5 de mayo y las mujeres le colocaron flores rojas hasta que quedó
cubierta con esta ornamentación característica de la primavera.

