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L’Associació d’Amics del
Ferrocarril de L’H fa 25 anys
El 24 d’octubre, a les 19.30h, al
Centre Cultural Barradas s’inaugurarà l’exposició Fem 25 anys, una
retrospectiva dels primers vint-icinc anys de l’Associació d’Amics
del Ferrocarril de L’Hospitalet, que
estarà oberta fins al 5 de novembre. Coincidint amb la inauguració
se celebrarà, al mateix lloc, un acte
de commemoració, amb l’assistència del tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, i del president
de l’Associació Catalana d’Amics
del Ferrocarril, Ildefons Argemí.
“Es lliuraran records commemoratius a les institucions, entitats
i persones que, a criteri de l’as
sociació, en són mereixedores per
haver-nos ajudat a arribar a aquests
vint-i-cinc anys”, ha explicat el se-

cretari de l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de L’Hospitalet, Àlex
Mitjans. També s’emetrà un petit
repor tatge en vídeo del primer
tren d’Olot, el primer de via estreta
patrocinat pels pagesos.
A l’exposició, retrospectiva d’a
quests 25 anys, es mostraran foto
grafies de les primeres activitats
de l’entitat, imatges de la primera
locomotora de vapor que es va
construir a L’Hospitalet i de l’última
que es va estrenar per Sant Joan
d’aquest any a la plaça de Mossèn
Homar. “Es podran veure també
imatges dels Firajocs, unes fires
infantils que es feien a La Farga
on es van estrenar les primeres
locomotores fetes per l’Associació
i que avui encara rutllen”, diu Àlex

Mitjans. L’exposició s’inclou dins de
la II Setmana del Tren a Catalunya.
Una de les fites més importants
de l’entitat va ser la commemoració del 150è aniversari de l’arribada del ferrocarril a L’Hospitalet.
“Vam fer la festa del tren des de
L’H fins a Molins de Rei amb parada i rauxa a totes les estacions,
on ens rebien personatges vestits
d’època. Va ser una activitat molt
entranyable”, recorda Mitjans.
Els actes del 25è aniversari
es clouran el 20 de novembre, al
Centre Cultural Santa Eulàlia, amb la
exposició Fent Via a L’H, que recull
els 150 anys de ferrocarril a la ciutat
i un homenatge a Pau Sans, “hospi
talenc, ferroviari, poeta i polític”, se
gons Mitjans. # marga solé

XXIII aniversari de la Coordinadora
Sardanista, amb una missa i ballada
El 5 de novembre, a les 12h, a la plaça de l’Ajuntament
Els actes de celebració del X XIII
aniversari de la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet començaran
el 5 de novembre, a les 10 del matí
a la parròquia de Santa Eulàlia de
Mèrida, amb una missa en record
de tots els sardanistes i presidents
de la coordinadora difunts. “L’acte
coincideix amb el desè aniversari de
la defunció del primer president de
la Coordinadora Sardanista, Andreu
Trias, que va morir el dia 6 del mateix mes”, explica la presidenta de
l’entitat, Mercè Tubau.
Després d’un esmorzar de germanor, a les 12h, la cobla Vila d’Ole

sa oferirà una ballada de sardanes a
la plaça de l’Ajuntament. “Esperem
que els ciutadans i les ciutadanes
gaudeixin, juntament amb nosaltres,
de l’esperit d’unió que representa la
sardana, avui en dia més vigent que
mai. Així és L’Hospitalet, una rotllana
oberta a tothom”, diu Mercè Tubau.
En tancar aquesta edició, l’entitat
tenia previst celebrar el XXXII Aplec
de la Sardana Ciutat de L’Hospitalet
i la VII Trobada de Puntaires. A partir
del mes de gener, com cada any,
també ensenyaran a ballar sardanes
a nois i noies, a les escoles, i a la
gent gran dels casals. # m . solé
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Organitzen exposicions retrospectives i un homenatge a Pau Sans

El tren en miniatura és una diversió per als nens

El JIS ha organizado
cursos y talleres para
prevenir el sida
Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) ha organizado cursos
y talleres para sensibilizar y pre
venir contra el contagio del sida,
dirigidos a los más jóvenes y al
público en general. También ha
organizado un taller para favorecer una relación positiva, profundizar en el mundo de las relaciones personales y la sexualidad y
potenciar la autoestima.

Collblanc-la Torrassa
celebra una jornada de
tiendas en la calle
En el marco del Plan de dinamización comercial del distrito,
el Ayuntamiento y la asociación
de comerciantes de Collblancla Torrassa han realizado una
muestra de tiendas en la calle
con actuaciones lúdicas. En las
calles de Martí i Julià, de Vaquer
y la plaza del Mercado se han
instalado carpas y se han repartido obsequios y regalos.

El Club Muntanyenc celebra la 23 edición del premio
de fotografía de montaña y el cuarto premio social

Detall sardanista

La entidad mostrará, entre el 2 y el 10 de noviembre, en su sede (calle
de la Reforma, 5) todas las fotografías presentadas. La entrega de trofeos
de los premiados se celebrará el día 9 a las 21h, en la sala de actos de
la entidad. El tema de las obras debía estar relacionado con la montaña
en todos sus aspectos, deportes, naturaleza, fauna y flora.

