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L’Agrupament Escolta Lola Anglada
mira enrere en el seu 10è aniversari
L’entitat compta amb 80 socis de 6 a 18 anys que fan activitats tots els caps de setmana
Fa deu anys, l’Agrupament Escolta
Lola Anglada va néixer al barri de
Sant Josep per donar una nova
oferta educativa per als infants i
joves durant els caps de setmana.
L’entitat centra les activitats en el
coneixement de la natura i en la
promoció de valors com el res
pecte o la llibertat.
“L’entitat va sorgir de la volun
tat d’un grup de persones de do
nar una oferta de lleure als nens
del barri, que fins llavors jugaven
al carrer els caps de setmana”, exp lica Aïda Leal, directora de l’A
grupament. “Els principis van ser
durs, ja que calia fer molta promoció de la tasca educativa de
l’escoltisme perquè a Espanya
existien cer ts prejudicis davant
aquest moviment”, diu Leal.
A diferència d’altres grups es
coltistes, l’Agrupament es declara
com una entitat laica. Va iniciar les
seves activitats a l’escola Josep
Janés i des de llavors ja ha passat
per dos locals fins arribar al CC
Tecla Sala. En aquests moments
compta amb 80 socis d’entre els
6 i els 18 anys. Els seus integrants
es divideixen en diferents grups
segons les edats: els Castors, els
Llops, els Raiers, els Pioners i els
Ròvers.
“Treballem en un entorn dife
rent al de l’escola, els nens apre
nen jugant, sobretot a la natura,
on han de sortir-se’n amb els re-

Bellvitge Solidario,
un proyecto de
cooperación sanitaria
El Hospital Universitario de Bell
vitge colabora con Action Bena
res, asociación que ofrece asistencia médica a los más pobres
de diversas ciudades de la In
dia. Bellvitge Solidario pretende
dinamizar las inquietudes solidarias de los profesionales del hospital y recoger demandas de cooperación para facilitar la implicación en acciones concretas.

Festival de fin de
curso de la Asociación
Cultural Andaluza

gabriel cazado

La escuela de baile flamenco de
la ACA celebra el próximo 2 de
julio su festival de fin de curso
que se desarrollará en el Ateneu
de Sant Just Desvern. Mientras
tanto, ha abierto ya las inscripcio
nes para las clases de flamenco
y sevillanas del año próximo. El
curso se iniciará el 12 de sep
tiembre y finalizará el 6 de julio
de 2007.
Acte de celebració del 10è aniversari del Lola Anglada


cursos
que hi troben”, explica la directora de l’entitat.
L’activitat estrella de l’Agrupa
ment Escolta són els campaments
i les excursions. Un cop al mes, els
nens i joves surten a la muntanya
amb les seves tendes de campan
ya i sacs de dormir. Allà aprenen
a fer instal·lacions i construccions
de supervivència com, per exem
ple, papereres o escorreplats fets

amb fustes i cordes. Enguany, per
celebrar el desè aniversari, tots
els socis faran un campament a
Roma el mes de juliol. Serà el pri
mer cop que petits i grans surten
plegats a l’estranger.
Durant aquest any, l’entitat ha
celebrat també l’aniversari en la
Festa de Sant Josep, en el Carnes
toltes i en la Festa de la Lola, la diada de l’Agrupament. Aquesta cele-

Cursos intensivos de
catalán en el Centro
de Normalización
bració es va fer al parc de la Tor
rassa amb rocòdrom, circuit de
barreres arquitectòniques, tirolina
i una xocolatada popular.
Entre les principals novetats
de l’Agrupament, hi ha la seva
nova pàgina web, estrenada fa
unes setmanes. # andreu ferrer
Més informació a la web:
www.aelolaanglada.org

Hasta el 30 de junio está abierta
la inscripción para los cursos intensivos de catalán para los ni
veles básicos 1 y 2. Son cursos
gratuitos de 45 horas estructuradas en cuatro sesiones semana
les de 3 horas. Las clases se llevarán a cabo en el Centre de Nor
malització Llingüística, por la
mañana, y en el CC la Bòbila,
por la tarde.

El Joventut acoge el V Certamen
de Jota Aragonesa en Catalunya

gabriel cazado

El Centro Aragonés de L’Hospitalet
calienta motores para celebrar el 1
y 2 de julio el V Certamen Oficial de
Jota Aragonesa en Catalunya Ciutat
de L’Hospitalet. Este año el festival
rendirá homenaje a Tomás Martín
Balaguer, ex presidente del Centro
Aragonés Canuda.
El escenario será de nuevo el
Teatre Joventut. Las fases eliminato
rias tendrán lugar durante la primera
jornada de 10 a 17h, mientras que la
final será el día 2 a partir de las 10h.
En la presente edición participarán 130 joteros en las modalidades de canto y baile, y en categorías
amateur y profesional, femenina y
masculina.
Según el presidente de la entidad,
Jesús Gascón, este certamen bianual es un concurso “totalmente
consolidado después de 10 años de
historia, de mucha calidad artística
y de reconocido prestigio”. Prueba
de ello es que en él han participado
8 de los 10 principales joteros del

foto cedida pel centro aragonés de L’Hospitalet

Será los días 1 y 2 de julio, organizado por el Centro Aragonés de L’H

Pareja de joteros participando en una edición anterior

mundo, como Vicente Olivares y
Nacho del Río, y que el 80% del
jurado a la vez participa como juez
del principal certamen de jotas de
Zaragoza. Para Gascón es un herma
namiento entre las culturas catalana
y aragonesa. “Aunque entendemos

que el baile regional catalán es la
sardana, la jota forma parte del pa
trimonio cultural de Catalunya y se
canta y se baila en zonas de Lleida
y la Franja”. La entidad cuenta con
unos 500 socios y tiene su sede en
la plaza Guernica, 11. # r .

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de L’Hospi
talet s’ha traslladat provisionalment a un local situat a l’av. de
Pau Casals, 13. La presidenta de l’entitat, Pepa Izquierdo, ha
dit que el nou local permetrà
desenvolupar en millors con
dicions les activitats quotidi
anes: oferir informació i acollida, xerrades sobre la malaltia,
grups d’autoajuda, tallers d’estimulació, assessorament jurídic
i teràpies psicològiques. L’Associació està a l’espera de tras
lladar-se a uns nous locals ubicats a Bellvitge.
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