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L’entitat ha iniciat una campanya per guanyar aficionats i arribar al cel

Els Castellers de L’Hospitalet
necessiten gent per fer pinya
MARGA SOLÉ

Joves del Món es una nueva iniciativa solidaria del JISH que pretende cartearse con jóvenes de
otros lugares del mundo, especialmente de países en vías de desarrollo. En esta primera fase se abre
a Bosnia, Guinea Ecuatorial, Colombia, Bolivia, Perú, Paraguay y
Etiopía. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer la realidad de
otros países y otras culturas y promocionar la solidaridad y la colaboración entre jóvenes. Los interesados en esta experiencia pueden ponerse en contacto con el
JISH en el teléfono 421 93 10.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Abren un nuevo local
en Bellvitge
Alcohólicos Anónimos de L’Hospitalet inaugurará, con una charla
informativa sobre la enfermedad
del alcoholismo, un nuevo local en
la avenida Europa del barrio de
Bellvitge. Con este acto, que tendrá lugar el día 21, la entidad quiere lanzar un mensaje de esperanza y se pone a disposición de las
personas con dependencia alcohólica y sus familiares para ofrecerles su programa de deshabituación. La entidad ya cuenta con otro
grupo de Alcohólicos Anónimos en
el barrio de la Florida.

CENTRE PINEDA
Décimas jornadas
pedagógicas

FOTO CEDIDA PER CASTELLERS DE L’HOSPITALET

Ara fa un any van néixer a la ciutat els Castellers de
L’Hospitalet, una
entitat sense ànim
de lucre que vol
aglutinar gent que li
agradi el món casteller. Després
d’un any de vida, l’entitat, que ara
té 80 socis necessita la col·laboració dels ciutadans per arribar a
aconseguir fer castells de sis.
Els Castellers van néixer l’octubre del 96 d’un grup de 30 persones que volien que la ciutat tingués
una colla. Des de llavors i amb sols
cinc mesos d’assaig han aconseguit fer els castells: tres de sis, quatre de sis, quatre de sis amb agulla, pilar de quatre i pilar de quatre
per sota. Ara, volen completar tota
la gamma dels castells de sis i començar a intentar els de set pisos.
Per això necessiten ser un grup de
200 persones. “Fem una crida a
tota la ciutadania perquè col·labori
amb nosaltres ja que si amb 80
castellers hem fet una excel·lent
primera temporada, que no farem
quan siguem 200”, explica el president de l’entitat, Francesc Torrent
‘Quico’.
No hi ha límit d’edat, ni pes ni
sexe per a ser casteller ja que tothom pot ser útil en una colla, fent
els pilars, tocant la gralla, fent pinya per aguantar el castell o organitzant trobades o d’altres tipus
d’activitats. “La nostra entitat a
més de viure el món dels castells
també fem excursions mensuals,
cursos de gralles i activitats relacionades amb la cultura catalana”
afegeix el president.
La passada temporada van fer
actuacions a diversos indrets de
Catalunya i, a més, sovint col·laboren amb d’altres colles per fer
pinya en els seus castells. Les mi-

JOVES PER LA IGUALTAT
El JISH se cartea con
jóvenes del mundo

Actuació dels Castellers de L’Hospitalet al poble Espanyol de Montjuïc la temporada passada
llors actuacions de la temporada
passada es van fer a Santa Coloma i a Figueres. Enguany tenen
concertades actuacions a Valls,
Cambrils, Torredembarra, Igualada i Figueres. “Tot això es podria

ampliar amb més gent a la colla”
remarca el ‘Quico’. En aquest sentit han distribuït 2.000 cartells pels
instituts, aules de cultura, esplais
i casals de gent gran. Els Castellers de L’Hospitalet assagen els

dimarts i divendres de 20 a 22 hores al gimnàs del col·legi Busquets
i Punset a l’avinguda Josep Tarradellas, 240. Per a més informació
es pot trucar als números de telèfon 432 17 36 i 338 30 19.

Más de 200 profesores de primaria y secundaria de Catalunya han
participado en las décimas jornadas pedagógicas del Centre Pineda. La búsqueda de nuevos recursos y la motivación de los alumnos son dos de las conclusiones
principales a las cuales se ha llegado. En los coloquios ha participado César Coll, Catedrático de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la UB. Las jornadas las
ha clausurado Xavier Casares, Director de Promoción Educativa de
la Generalitat de Catalunya.

Cultures del
món a l’AC de
Sant Josep
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La Farga será el escenario de la
cuarta edición del festival organizado por la Hermandad Rociera de
L’Hospitalet. El festival de coros rocieros por cantes de Huelva se celebrará el día 28 de este mes a las
19 horas y en él participarán 10
coros de toda Catalunya. Francisco Calderón, presidente de la Hermandad, valora muy positivamente la evolución del festival y
asegura que “por ello se ha buscado para este año un espacio como La Farga con más capacidad
de espectadores”. El acto será gratuito y la Hermandad hace extensiva la invitación a todos los ciudadanos de L’Hospitalet.

L’Aula de Cultura de Sant Josep
organitza una sèrie d’activitats sota el títol Mapamundi: un tomb per
l’Amèrica Central i el Carib, dins
del projecte Cultures del Món. Els
actes es faran el pròxim dia 27 i
tracten d’apropar els ciutadans a
les diferents cultures.
En Lluís Crous, periodista i
viatger, farà una xerrada per explicar la situació actual al centre
d’Amèrica. Després hi haurà una
degustació de plats de la zona i
finalment es farà un concert de
música popular. Aquests actes es
fan cada dos mesos i el següent
parlarà sobre el Golf de Guinea i
les colònies espanyoles.

FOTO CEDIDA POR LA HERMANDAD ROCIERA

La Hermandad
Rociera celebra
su festival

El coro de la Hermandad Rociera de L’Hospitalet

