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IX Mostra d’Entitats dels barris
del Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Cinquanta entitat s dels barris
del Centre, Sant Josep i Sanfeliu
participaran els dies 16 i 17 de
desembre a la novena edició de la
Mostra d’Entitats. L’exposició ocu
parà 46 estands que s’instal·laran
a la rambla de Just Oliveras.
Les activitats al llarg d’aquests
dos dies seran diverses. D’elles
destaquen els actes de col·labo
ració amb la Marató de TV3 or
ganitzats per l’Associació Catalana
d’Afectats de Fibromiàlgia i Gent
de Pau.
També cal fer una menció es
pecial del pessebre vivent que el
Centre d’Esplai Xixell organitza a
la plaça de l’Ajuntament. Cada dia,
se’n faran dues representacions,
una a les 18h i l’altra a les 19h.
Els estands es podran visitar
al llarg de les dues jornades d’11
a 14.30 hores i de 16.30 a 20
hores.
Les activitats se succeiran cada dia. Hi haurà actuacions di
verses a l’escenari instal·lat a la
rambla: danses populars, a càrrec
dels Dansaires de L’Hospitalet;
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Hi participen 50 entitats del districte amb la instal·lació de 46 estands

Els estands podran ser visitats d’11 a 14.30 i de 16.30 a 20 hores

sardanes amb la Coordinadora
Sardanista, i recital poètic orga
nitzat pel col·lectiu Verba. També
es podrà gaudir de l’ac tuació
d’Edugenio (acudits), organitzada

pel grup Margarida Xirgu, de l’Ate
neu. Pel que fa a les activitats
d’altres entitat s, destaquen la
xerrada sobre el futur de la sanitat
pública i la xocolatada, organitza

des per les associacions de veïns
dels tres barris; el rocòdrom, del
Club Muntanyenc, o la recollida
d’aliments per a la parròquia de
Sta. Eulàlia de Mèrida. # c . g .

Nova edició
de la marató
de sang a
l’Hospital de
Bellvitge
El dijous, 14 de desembre, el Servei
de Banc de Sang de l’Hospital Uni
versitari de Bellvitge organitza, per
tercera vegada, la Marató del Banc
de Sang de Bellvitge, entre les 9 i
les 21 hores. L’objectiu d’aquesta
campanya es assegurar el subminis
trament de sang necessari per a les
festes de Nadal i Cap d’Any i també
per als mesos d’hivern, i conscienciar
tothom de la necessitat de donar
sang tot l’any.
La voluntat és que sigui un dia
lúdic i per tant hi haurà xocolata
amb melindros i s’han preparat
diversos regals i sorteigs entre les
persones que vagin a donar sang
aquest dia, com un Ipod (MP3) o
una panera de Nadal.
Poden donar sang totes les per
sones d’entre 18 i 65 anys que no
tinguin cap malaltia greu. Fins i tot
en poden donar les persones que
hagin patit hepatitis abans dels 12
anys, que tinguin el colesterol elevat
o que prenguin molts medicaments.
En el cas de les donacions de sang no
cal estar en dejú. Cal saber que cada
persona que dóna sang ajuda a tres
persones. # redacció

