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Celebració. Una jornada de portes obertes i activitats musicals serviran per commemorar aquest quart de segle

El CC Santa Eulàlia prepara
la festa del seu 25è aniversari
Els dies 15 i 16 de
novembre s’inauguraran
les creacions d’Andrea
Leria i de Nevenka
Pavic, artistes visuals
de l’Edifici Freixas

yyy Dijous, 15
de novembre
19h. Inauguració de l’expo
si
ció L’esquiva forma del record,
d’Andrea Leria. CC Sta. Eulàlia.
yyy Divendres, 16
de novembre
18h. Inauguració del mosaic
La santa estació, de Nevenka
Pavic. Av. del Metro.
CEDIDA PER CENTRE CULTURAL SANTA EULÀLIA

El Centre Cultural Santa Eulàlia
celebra aquest 2018 el seu 25è
aniversari amb una festa popular el
dissabte 17 de novembre.
Durant tot el dia, el centre oferirà
una jornada de portes obertes amb
activitats, tallers i espectacles per a
tota la família. També es projectarà
un audiovisual sobre els 25 anys
del centre cultural. Per acabar la
festa, els assistents podran degus·
tar el còctel Santa Eulàlia, creat pel
bar Tirsa (ara ubicat a Barcelona), i
ballar amb Los Shupitos.
Prèviament, els dies 15 i 16
de novembre, s’inauguraran dues
creacions d’artistes de l’Edifici Frei·
xas (c. de la Glòria, 5).
El dijous 15, al Centre Cultural
s’inaugurarà L’esquiva forma del record, una exposició de l’artista visu·
al Andrea Leria, que consta d’àudi·
os i imatges que donen veu al relat

PROGRAMACIÓ 25 ANYS

El Centre Cultural acollirà l’espectacle d’humor ‘Cris-is’, a càrrec de Cristina Soler

d’una dona que va treballar 50 anys
a Can Trinxet i que pretén “provocar
i convidar a altres dones a aixecar la
seva veu, perquè siguin les dones
les que teixeixin la història”, explica
Andrea Leria. L’exposició es podrà
visitar fins al 14 de desembre.

L’endemà, divendres 16, s’inau·
gurarà La santa estació, una instal·
lació artística que té el propòsit de
fer més amable l’espai de les 15
columnes que dona accés a l’es·
tació del metro de Santa Eulàlia. El
projecte ha anat a càrrec de l’artista

visual Nevenka Pavic, qui explica
que “l’obra té un caràcter universal
que reprodueix els quatre elements
–aigua, foc, terra i aire–, a més de
referències al barri i a Gaudí, amb
una tècnica de trencadís contem·
porani”. y

yyy Dissabte, 17 de
novembre al centre cultural
11.30h. Portes obertes i tallers
11.30h. Taller de circ amb
Skacircus
13h. Balkan Paradise Orques·
tra
17h. Espai participatiu de les
entitats del centre cultural
18h. Titelles amb Can Ninot
18.45h. Clown i música, amb
Fugireli Teatre i Diorama Jazz
19.15h. Espectacle d’humor
amb Cristina Soler
20h. Projecció sobre el 25è
aniversari i acte institucional
20.30h. Ball amb Los Shupitos.

Iniciativas. La Cooperativa De la terra favorece la inserción laboral de personas con problemas de salud mental

Desde hace más de 20 años la
Asociación de Familiares de Enfer·
mos Mentales de L’Hospitalet (AFE·
MHOS) trabaja en la ciudad para
la integración de las personas con
problemas de salud mental, además
de ofrecer soporte a sus familias.
Entre sus proyectos destaca el
impulso de la Cooperativa De la te·
rra para gestionar puestos de venta
de fruta en los mercados.

Elisa Benítez, presidenta de AFE·
MHOS, explica que “la iniciativa tie·
ne como principal objetivo contribuir
a la inserción laboral de las perso·
nas afectadas por enfermedades
mentales”. La primera de las tiendas
levantó la persiana en Merca2, en el
barrio de Bellvitge, el pasado mes
de septiembre, y al cierre de esta
edición se estaban realizando los
últimos preparativos para abrir la

segunda tienda de la cadena en el
Mercat de Santa Eulàlia.
“Además de las tareas relaciona·
das con la venta directa, está previs·
to ofrecer el servicio de entrega de la
compra a domicilio”, comenta Elisa
Benítez, que subraya que “las frutas
y verduras que comercializamos en
nuestras tiendas provienen del mer·
cado nacional y son productos de
temporada y Km 0”. y

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

Nuevo puesto de frutas de
AFEMHOS en la ciudad

Preparación de la parada de AFEMHOS en el Mercat de Santa Eulàlia
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Comerç. La plaça de Francesc Macià acollirà un any més una desfilada de moda promoguda pels botiguers del barri

La passarel·la, a punt a Santa Eulàlia
Una quinzena de
comerços presentaran
les seves propostes per
aquesta temporada de
tardor i hivern
El dissabte 20 d’octubre a les
19.30h se celebrarà a la plaça de
Francesc Macià la Desfilada de
Moda que organitza el grup de co·
merciants de Santa Eulàlia. “És la
quarta edició que muntem l’escenari
a la plaça de Francesc Macià, abans
s’havia fet la desfilada al centre cul·
tural”, recorda Mireia López, presi·
denta de Santa Eulàlia Comerç.

Cultura popular

La Nit de
Bruixes del
Drac d’Or
arriba a la
vuitena edició
El dissabte 3 de novembre la colla
Drakadables del Drac d’Or organit·
za la Nit de Bruixes, que aquest any
comptarà amb les colles de l’Ska·
mot Diabòlik, els Diables de la Flori·
da i els Diables Infantils de Bellvitge,
a més del Mussolet de Gavà que és
la bèstia de foc convidada pel Pe·
gàs, la bèstia amfitriona.
A les vuit del vespre hi haurà la
plantada de bèsties a la plaça de
l’Hortet, on a les nou s’iniciarà el
correfoc pels carrers del barri que fi·
nalitzarà a la plaça de Francesc Ma·
cià on tindrà lloc l’habitual esclatada
final amb les colles participants. y

Xarxes socials

Nou canal
d’informació
del Districte IIl
a través de
Facebook
El Districte III de L’Hospitalet ha posat
en marxa el seu perfil de Facebook
per agilitzar la comunicació amb la
ciutadania. A més de compartir infor·
mació d’activitats promogudes des
dels serveis de districte, també s’hi
recullen consultes i inquietuds de ve·
ïns i veïnes.
Durant els primers mesos s’hi
han publicat informacions relaciona·
des amb les festes majors del dis·
tricte, a més d’informació de servei
sobre les intervencions i obres que
es realitzen als barris. y

i

Perfil de Facebook:
@LHDistricte3

Aquest any hi participaran una
quinzena de comerços, principal·
ment de roba, però “la passarel·la
està oberta a totes les botigues
i hi veurem desfilar models que
promocionaran altres productes, un
fet que sempre té reservada alguna
sorpresa al públic assistent”, su·
bratlla Mireia López, i destaca que
“la majoria de models que veurem
són professionals, però també hi
participen models voluntaris que
acostumen a ser clientes dels co·
merços del barri”.
Mireia López subratlla que “és
una bona ocasió per donar conèixer
les novetats de la temporada de tar·
dor i hivern, i apropar comerciants i
clients”. y

Models a la passarel·la en la darrera edició de la Desfilada de Moda de Santa Eulàlia
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L’AGENDA

Gent del barri

Club de lectura
de Santa Eulàlia

“Som el barri més petit de L’H,
però sempre ens hem fet sentir”

Sobre la novel·la Muerte de
una heroina roja, de Xiaolong
Qiu
29 d’octubre, 19h. Inscripció prèvia
Biblioteca Santa Eulàlia. C. Pareto, 22
www.bibliotequeslh.cat

Bartomeu Fité Colomar, president de l’Associació
de Veïns de Granvia Sud. És coautor del llibre ‘50
anys de Granvia Sud’, publicat el 2017 amb motiu
de la celebració del mig segle de vida del barri

- Des de quan esteu vinculat a
l’associació de veïns?
- Soc membre de la junta des del
2006 i el 2014 vaig ser escollit pre·
sident.
- El barri va néixer el 1967. I l’associació?
- L’associació es va legalitzar uns
anys després, el 1971, tot i que ja
feia temps que hi havia una comis·
sió de veïns que es mobilitzava per
demanar millores pel barri, com ara
un semàfor per creuar la Gran Via.
Aquell any vam tallar la Gran Via en
la que va ser la primera manifestació
documentada a L’Hospitalet des·
prés de la Guerra Civil.
- Quines altres millores es reclamaven?
- El barri va estar aïllat durant molts
anys, sense serveis ni equipaments
i els accessos eren molt precaris.
Tampoc hi havia zones verdes i els

veïns es van mobilitzar per evitar
l’edificació del solar que actualment
és la plaça dels Veïns.
- Després de 50 anys, quina és
la situació actual del barri?
- Som el barri més petit de L’Hospi·
talet, però des de sempre ens hem
fet sentir. Gràcies a això, hem acon·
seguit reformes i nous serveis, i el
barri ha millorat molt.
- Quines reivindicacions demanen actualment?
- Falta executar la segona fase del
pla integral aprovat el 2008 i que
reclamava la renovació del sistema
d’enllumenat, entre altres millores.
També cal buscar una solució als
problemes de soroll que provoca
el trànsit de la Gran Via. Per últim,
estem pendents de la renovació del
sistema de clavegueram i la instal·
lació de màquines d’exercicis per a
la gent gran que vam demanar a tra·
vés dels pressupostos participatius
del districte.

Taller de teatre
infantil
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JAUME FERRÁNDEZ

- A banda de defensar millores
pel barri, quines altres funcions
té l’associació?
- Programem tallers per als socis i
xerrades obertes a tothom. També
tenim grups de teatre i de sardanes.
Organitzem activitats amb motiu de
la Marató de TV3, un caga tió per

a la canalla, celebrem Sant Jordi i
altres festes populars, a més de les
activitats pròpies de les festes del
barri. Juntament amb el club de pe·
tanca i la comissió de festes gestio·
nem el local de la plaça dels Veïns
que fa funció de punt de trobada i
de centre cívic. y

Sessió pràctica de teatre
amb jocs en grup, a càrrec de
Plàudite Teatre. Espai d’Arts
Escèniques
26 d’octubre, 18h. Inscripció prèvia
Biblioteca Plaça Europa
C. d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

L’hora del conte
per a nadons
Mercè Rubí presenta Ralet,
ralet, per experimentar el pas
de cantar a contar un conte
30 d’octubre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Plaça Europa
C. d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

