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Equipaments. L’Ajuntament farà una consulta per triar entre el parc de l’Alhambra i la pista del Gasòmetre

El veïnat decidirà a la tardor
la ubicació del nou poliesportiu
La consulta per
desencallar la situació de
la instal·lació esportiva
tindrà lloc un dissabte
i serà presencial
L’Ajuntament preveu convocar a
la tardor, un dissabte dels mesos de novembre o desembre,
una consulta entre el veïnat de
Santa Eulàlia i Granvia Sud per
decidir l’emplaçament del nou
poliesportiu per al Districte III.
Així ho ha anunciat el regidor
d’Esports, Cris Plaza, en declaracions a Televisió de L’Hospitalet.
Les dues ubicacions que
s’han comunicat fins al moment
són la pista esportiva del Gasòmetre i la part sud del parc
de l’Alhambra, entre les quals
haurà de triar el veïnat. “Seran
els veïns els que decideixin quina proposta consideren millor
en una consulta presencial. I,
un cop aclarit, començarem la
construcció al més aviat possible. L’Ajuntament vol mantenir-se neutral”, ha dit Cris Plaza.

Som Santa Eulàlia,
en contra de
l’emplaçament
al parc, i l’AV de
Granvia Sud, a favor

Dos espais candidats a acollir el poliesportiu: la pista Gasòmetre i el sud del parc de l’Alhambra

I és que la ubicació del poliesportiu que ha de substituir
les instal·lacions obsoletes del
carrer de Jacint Verdaguer ha
aixecat ampolles. La primera
proposta municipal per fer-lo
al carrer del Gasòmetre no in-

cloïa la piscina però finalment,
a proposta dels veïns, es va
incorporar. Una segona opció
és convertir una part del parc
de l’Alhambra en poliesportiu,
també amb piscina.
L’associació veïnal Som

Santa Euàlia s’hi ha manifestat
en contra “perquè és un parc
històric i una de les poques
zones verdes del barri”, diu el
president Adrià Vidal.
En paral·lel s’ha creat la Plataforma Salvem el Parc de

l’Alhambra, que recull signatures en contra d’aquesta opció.
La plataforma demana als partidaris de mantenir tot el parc
que pengin el seu eslògan a
les façanes dels seus edificis.
Com si del time line d’una xarxa
social es tractés, els cartells
amb aquesta proposta penjats
per Santa Eulàlia han rebut una
resposta anònima que pregunta “si no és a l’Alhambra, on es
posa?”.
Per la seva part, l’AV de
Granvia Sud s’ha manifestat
partidària de la ubicació al parc
sempre que “es reformi la resta de la zona, es traslladi al
Gasòmetre la zona verda que
es perd a l’Alhambra i que el
nou poliesportiu tingui piscina”,
apunta el president, Bartomeu
Fité. y

Artesanía. Hace un año instaló su taller en La TonaLH y en julio expuso sus diseños en el CC la Bòbila

Fernando Setién es de origen uruguayo y se instaló en
L’Hospitalet en 2002. Después
de más de veinte años dedicado
a la fabricación, reforma y restauración de muebles, en 2012
inició un nuevo proyecto como
artesano de muebles en miniatura, afición que ya cultivaba en
paralelo al oficio de carpintero.
Tras un tiempo investigando

las posibilidades de ganarse la
vida en este sector, descubrió
la existencia de un circuito de
ferias dedicadas al coleccionismo de mobiliario en miniatura.
“Las ferias son el canal fundamental, donde los coleccionistas
pueden ver, tocar y adquirir sus
piezas, entrar en contacto con
artesanos de todo el mundo y
hacer encargos. Las principales

son las de Chicago y Londres.
Internet ayuda, pero si no acudes a dichas ferias, no existes”,
explica Setién.
Sus diseños reproducen mobiliario contemporáneo, hecho
que le distingue de otros artistas. “El coleccionismo está muy
orientado al estilo clásico, victoriano y barroco francés, aunque
empieza a haber un cambio de

tendencia hacia el mueble contemporáneo”, comenta. Desde
hace un año está vinculado a
La TonaL’H, en cuya nave tiene
su taller y ha participado en una
exposición conjunta con otros
artistas de dicho colectivo. “El
pasado julio expuse en el CC la
Bòbila, aunque no sea habitual,
es una manera de darse a conocer”, concluye Setién. y
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Fernando Setién, artista del mueble en miniatura

Fernando Setién en su taller
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Restauració. Quatre locals del barri obtenen premi en les rutes ‘gastro’ de l’any

Les millors tapes de Santa Eulàlia
Els establiments Can
Joan, Matagana, La
Paradeta i l’Spiral Bar
de l’Hotel Porta Fira són
els premiats de les rutes
gastronòmiques 2019
El passat mes de juliol l’auditori
del CCM Tecla Sala va acollir
l’entrega de premis de les rutes
gastronòmiques que promou
l’Ajuntament en col·laboració
amb el Gremi d’Hostaleria i Alimentació de L’Hospitalet. Quatre dels locals premiats eren del
barri de Santa Eulàlia, els dos
de la ruta de tapes celebrada
durant la festa major i que va
comptar amb la participació
d’onze locals, i dos de la Primavera de Tapes, la ruta de les
Festes de Primavera en que van
prendre part 37 establiments
de tota la ciutat.
Santa Eulàlia de Tapes
El restaurant Can Joan (c.
Comerç, 87), que el setembre
de 2018 va iniciar una nova
etapa amb nous propietaris, va

rebre el premi a la millor qualitat gastronòmica pel seu calamar farcit de botifarra negra
amb salsa de mango i menta, i
xips de carxofa. Joan Garcia, el
seu propietari, explicà que “és
el primer any que participem en
la ruta i ha estat un reconeixement inesperat”.
La tapa més popular, per
tercer any consecutiu, va ser
per la Llesqueria Matagana (c.
General Prim, 53), en aquesta
ocasió pel seu sandvitx de truita, formatge i sobrassada. “És
un premi important perquè l’ha
triat la clientela”, declara Tomás
Mata, responsable de l’establiment, que enguany fa 30 anys
que va obrir les portes.

L’AGENDA
Ioga a Can Trinxet
Vine amb la teva màrfega i
gaudeix d’una sessió de ioga
conduïda per Marta Gallart
al recinte de Can Trinxet.
17 de setembre, 19.30h
Can Trinxet Viu
Carrer de Santa Eulàlia, 212
Twitter: @CanTrinxetViu

L’hora del conte
Elisabet Ulibarri presenta
Gotim de contes, un viatge
d’emocions a través de contes inspirats en la verema.

Guanyadors de la ruta Santa Eulàlia de Tapes

Primavera de Tapes
La Paradeta (c. Carrasco i
Formiguera, 2-4) va ser la tapa
de millor qualitat gastronòmica
amb una proposta anomenada
Dr. Jekyll i Mr. Hyde: molletes
d’espatlla de porc condimentats de maneres diferents, formatge DO Cadí i chutney de
ceba, poma i panses (Dr. Jekyll)
i ceba encurtida amb llima i
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coriandre (Mr. Hyde). “Cuinem
per despertar sentiments; el
premi suposa un reconeixement a l’ofici i ens marca que
anem pel camí correcte”, declarà Xavi Colell, responsable
del local, que va afegir que “ens
trobem allunyats del centre del
barri i ara ens coneix més gent,
de fet el cap de setmana se-

güent a rebre el premi vam tenir
més clients”.
Per la seva banda, la tapa
més creativa va ser pel globus
de tomàquet i alfàbrega amb
tàrtar de tonyina, guacamole,
niu de blat de moro violeta i llet
de tigre, elaborada a la cuina
de l’Spiral Bar de l’Hotel Porta
Fira (pl. d’Europa, 45). y

7 d’octubre, 18h. Entrada lliure
Biblioteca Plaça Europa
Avinguda d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

Taller familiar
Crea punts de llibre sobre
els personatges d’El mag
d’Oz amb Pau Gutiérrez. Per
a infants a partir de 4 anys.
2 d’octubre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Santa Eulàlia
Carrer de Pareto, 22
www.bibliotequeslh.cat

