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Equipaments. Prytanis Plaça Europa tindrà places per a persones residents i també funcionarà com a centre de dia

Comencen les obres d’una
nova residència per a gent gran
Durant el mes d’agost s’han dut a terme els treballs previs per a la construcció del Centre Prytanis Plaça
Europa, una residència de gent gran
que també acollirà un centre de dia.
El solar on s’ha d’edificar l’equipament està situat entre els carrers
d’Amadeu Torner, de l’Aprestadora
i de Badalona, i durant els darrers
anys ha estat utilitzat pels veïns del
barri com aparcament. El passat 23
de juliol va deixar de tenir aquest ús
i es procedí al tancament del seu
perímetre per iniciar les tasques de
preparació del terreny.

PRODUCCIONES MIC

El nou centre s’ubicarà
en el número 48
del carrer d’Amadeu
Torner, cantonada amb
el de l’Aprestadora

Les obres de la nova residència Prytanis Plaça Europa es van iniciar a final del passat juliol

El nou centre Prytanis Plaça
Europa tindrà una capacitat per a
100 places concertades i 44 privades per a residents, i comptarà
amb servei de menjador, sales de
rehabilitació, serveis de perruqueria,
podologia i d’atenció sanitària i psicològica. També acollirà un centre
de dia per a 40 persones i està
prevista la construcció d’un aparcament soterrat amb una quarantena
de places de rotació.
Prytanis Centres Assistencials
és una empresa de serveis per a
persones grans amb gairebé 30
anys d’experiència. L’any 2000
Prytanis va construir a L’Hospitalet
el centre situat al carrer de l’Aprestadora, també al barri de Santa
Eulàlia, que té una capacitat per a
172 persones i ofereix serveis de
residència, centre sociosanitari i
hospital de dia. y

Consum. El Mercat de Santa Eulàlia farà dues xerrades cada mes, dimecres i dissabte de 17 a 19h, fins al desembre

L’Associació de Venedors del Mercat de Santa Eulàlia Interior impulsa
les jornades Aprèn a comprar, la primera de les accions de dinamització
previstes i que arriba després de celebrar els 85 anys del mercat.
L’objectiu de la iniciativa, que té
com a lema Menjar bé = Salut, és
informar sobre el que cal saber a
l’hora de comprar per reconèixer
quan un producte és fresc o no,
saber les diferents qualitats dels
aliments i si la relació amb el preu
és bona, o com treure profit als productes de temporada i de proximitat.
S’explicarà la importància d’aquests
elements en relació a l’alimentació
infantil, la nutrició i la higiene dental.
Els tallers aniran a càrrec de Mercè
Masmitjà i Esteve Masmitjà, para-

distes del mercat, que comptaran
amb la col·laboració d’especialistes
en pediatria infantil i nutrició, a més
de la clínica dental Vivanta i dels
CAP d’Amadeu Torner i de Jacint
Verdaguer. El dia 16 d’octubre de 9
a 14h, coincidint amb el Dia Mundial
de l’Alimentació, personal del CAP
informarà les persones usuàries del
mercat de la importància de tenir
una alimentació saludable en la prevenció de malalties i en la millora la
salut. Les jornades Aprèn a comprar
són gratuïtes i tindran lloc al mercat
de 17 a 19h, els dies 19 i 29 de
setembre, 17 i 27 d’octubre, 14 i 24
de novembre, i 5 i 15 de desembre,
en grups de 20 persones. Per assistir-hi cal inscripció prèvia a través de
WhatsApp al 650 30 95 67. y
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‘Aprèn a comprar’,
jornades per fomentar
l’alimentació saludable

Parades de producte fresc al Mercat Municipal de Santa Eulàlia
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Activitats. Tallers d’informàtica, gastronomia, gimnàstica i teatre se sumen a les propostes pròpies de les entitats del barri

El Centre Cultural Santa
Eulàlia presenta la seva
programació de tardor

divertides sessions dels tallers de
fitness dance, gimnàstica abdominal hipopressiva o flexibilitat i tonificació. Altres propostes del Centre
Cultural són els tallers de bijuteria
creativa i el de música en família.
Les diferents entitats culturals
del barri també proposen les seves
pròpies activitats al Casal d’Entitats
del carrer de Josep Anselm Clavé
número 24. És el cas del Grup de
Dones Santa Eulàlia, l’Associació
Catalana de Patchwork, el Centro
de Cultura Popular La Asunción,
el Centre Cultural Recreatiu Amics
de Santa Eulàlia o l’Associació de
Puntaires de Santa Eulàlia, entre
d’altres.

Les activitats es
reparteixen entre
la sala d’actes i les
vuit sales per a usos
múltiples del centre

PRODUCCIONES MIC

A inicis d’octubre el Centre Cultural
Santa Eulàlia inicia la seva programació de tardor amb noves propostes i activitats per als seus usuaris.
En l’àmbit de la tecnologia s’han
programat tallers d’iniciació a la
informàtica i sobre telèfons intel·
ligents per conèixer noves aplicacions i millorar les habilitats i competències.
També hi ha una variada programació de tallers per fomentar els
hàbits saludables. D’una banda,
propostes sobre gastronomia, com
ara tallers de cuina de tardor, de
tapes i pinxos, de tast i maridatge
de cerveses o de cuina en família.
Trobem també propostes per contribuir a la qualitat de vida a partir de
la cura del propi cos a través de les

L’oferta cultural,
lúdica i social de
l’equipament públic
començarà el pròxim
mes d’octubre

Façana del Centre Cultural Santa Eulàlia, a la plaça de Maria Artigal

Per últim, destaca la proposta
del grup Plàudite Teatre - Espai
d’Arts Escèniques que fomenta el
teatre con a eina creativa, lúdica,
social i pedagògica amb cursos i
tallers que es duen a terme d’octubre a juny al Centre Cultural Santa
Eulàlia. Oferten cursos de sensibilització teatral, d’iniciació al teatre i
de teatre juvenil, així com tallers per
a joves i adults. y

i

Més informació:
ccsantaeulalia.l-h.cat
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Movilidad. Castelao, Santa Eulàlia y Aprestadora mejoran la accesibilidad para los peatones

L’AGENDA

Finalizan las obras en varias calles

Durante los meses de verano se han
realizado obras de renovación y ampliación, así como de asfaltado, en
algunos tramos de las calles Santa
Eulàlia, Castelao y Aprestadora.
Durante el mes de agosto se han
llevado a cabo las últimas fases de
renovación y ampliación de las aceras de la calle Santa Eulàlia entre la
calle Martí i Codolar y la calle Jacint
Verdaguer.
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Tres de las vías más
transitadas de Santa
Eulàlia renuevan el
pavimento y amplían
sus aceras en verano

Aspecto del tramo de la calle Aprestadora una vez remodelada

Por su parte, en la calle Castelao, entre Natzaret y Aprestadora,
se han finalizado parte de las obras
de renovación del pavimento y ampliación de las aceras iniciadas a
finales de abril. En una próxima fase
se procederá a plantar nuevo arbolado. Mientras, siguen los trabajos
en el tramo entre Mestre Carbó y
Aprestadora. En esta calle, en el
tramo entre Alhambra y General
Prim, ya han finalizado los trabajos
de ampliación de las aceras y de
asfaltado de la calzada, dejando la
vía con un solo carril de circulación.
Al cierre de esta edición los trabajos
prosiguen en el tramo de la calle
Aprestadora entre, General Prim y
Rosell. y

Santa Eulàlia de Tapas reconoce al Restaurante La Paradeta y la Llesqueria Matagana
Los establecimientos ganadores
de la séptima edición de Santa
Eulàlia de Tapas han sido el Restaurante La Paradeta —tapa de
mejor calidad gastronómica—y
la Llesqueria Matagana —tapa
más popular—. El objetivo de las
rutas, promovidas por la Regidoria de Comerç, es impulsar la
restauración en la ciudad [foto:
el concejal del distrito, David
Quirós, entrega los diplomas].

Club de lectura
Luís Fernández Zaurín dinamitza aquest club de lectura
sobre la novel·la Joc brut, de
Manuel de Pedrolo
9 d’octubre, 19h. Inscripció prèvia
Biblioteca Plaça Europa.
C. d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

Grup de conversa
Grup setmanal adreçat a persones que vulguin iniciar-se
en la lectura i la conversa en
català
Inici el 4 d’octubre, de 16 a 17h.
Inscripció prèvia
Biblioteca Santa Eulàlia. C. Pareto, 22
www.bibliotequeslh.cat

De l’hort a la
biblioteca
Taller i presentació de llibres
per fer el propi planter i un hort
urbà. A partir de 10 anys
3 d’octubre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Plaça Europa.
C. d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

