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Aniversari. L’objectiu de l’entitat és obrir-la a totes les generacions

Breus
La ACA Hijos de
Paradas en Catalunya
celebra 25 años
La entidad celebró el 5 de octubre
su 25 aniversario con un festival
de música, cante, guitarra, baile y
poesía, presentado por Antonio
Menchón, en el Centro Cultural
Bellvitge-el Gornal. El mismo día, el
alcalde de Paradas (Sevilla), Rafael
Cobano, pronunció una conferencia en el Centro Cultural Sanfeliu,
que también acogió una exposición fotográfica. y

Sopar del 140è aniversari de l’entitat celebrat el 28 de setembre a l’edifici del Casino

El Casino del Centre:
140 anys fent història
Una big band amb 20 músics, cant coral, ball
country, trobada de motos custom, excursions,
conferències i molt més, per celebrar l’aniversari
Va ser l’any 1873 quan un grup
d’hospitalencs, pagesos benestants
amb inquietuds cul
tu
rals i veïnals,
van unir els seus esforços per poder disposar d’un espai on familiars,
amics i veïns poguessin dur a terme
activitats culturals i d’esbarjo.
Aquesta iniciativa va ser l’embrió del que avui és el Casino del
Centre, amb 140 anys d’història
desenvolupant activitats culturals,
esportives i d’oci per als socis i
veïns de L’Hospitalet. L’actual edifici

es va aixecar el 1874 com es veu
en una llosa situada sobre la porta
principal.
Per commemorar aquest aniversari, l’entitat ha organitzat diverses
activitats del 7 de setembre al 5
d’octubre entre les quals cal destacar l’actuació de la Vizzentina Bing
Band, un concert de cant coral, una
trobada de motos custom amb ball
country i també una conferència
sobre la història dels càtars, acompanyada d’una sortida a la zona del

sud de França que van habitar. Un
sopar va reunir els socis com a acte
central de la celebracions.
Un cop les activitats de l’aniversari s’han acabat, ara toca continuar la tasca. Per al president, Josep
Miquel Goyta, l’objectiu és “seguir
mantenint-nos dins del barri i la
ciutat com una entitat activa, oferint a socis, amics i veïns diferents
opcions per aconseguir que petits i
grans tinguin cabuda al Casino i hi
puguin fer diferents activitats”. L’entitat té seccions d’esbart, cant coral,
bàsquet, teatre, cursets d’informàtica, balls de saló, pintura, ioga, etc. y

i

Més informació a:
http://www.casinodelcentre.org

XIII aniversari dels
castellers Colla Jove
de L’Hospitalet

Cambio de vara de
la Hermandad Andaluza
Pastorcillo Divino

L’entitat ho celebrarà amb una
ex
hibició castellera, el diumenge 20 d’octubre, a la pla
ça de
Lluís Companys, amb l’acompa
nyament dels Castellers de Castelldefels i dels Carallots de Sant
Vicenç dels Horts. La presidenta,
Reme Aragó, demana als hospitalencs que participin en l’entitat
per poder fer pinya. “Manca sobretot canalla”, diu. y

En la ceremonia, que se celebró el 6
de octubre en la parroquia Virgen de
los Desamparados y posteriormente, en el Centro Cultural Claveles, se
libró la vara de mando de la entidad
a Antonio López, que se responsabilizará durante el próximo año de todas las actividades relacionadas con
los actos marianos y guiará a la Hermandad Rociera Andaluza Pastorcillo Divino hasta el próximo Rocío. y

XXXIV Aplec de la
Sardana Ciutat de
L’H amb tres cobles
La coordinadora sardanista organitza la 34a edició de l’Aplec, que
se celebrarà el 20 d’octubre, a les
11.30h a la plaça de l’Ajuntament
amb la cobla Flama de Farners. A
les 15.30h la mateixa cobla oferirà un cafè-concert i, a les 16h, s’hi
afegiran la Maricel i la Reus Jove.
En cas de mal temps l’Aplec es
traslladarà als porxos de La Farga. y

Participació. Contra la pèrdua de drets

Presentació de l’Espai de Ciutadania, que han creat diverses entitats

Espai de Ciutadania de L’H
Un grup d’entitats de L’Hospitalet
s’han agrupat en l’Espai de Ciutadania, una plataforma per treballar
plegats en la defensa de l’Estat del
benestar i contra la pèrdua de drets
socials, donant suport a les accions
que es fan a la ciutat.
La primera activitat que han fet
ha estat recollir signatures –unes
400– a favor de la iniciativa legislativa popular per una renda bàsica
garantida.

Les entitats que s’hi han adherit
fins ara són el Centre d’Estudis, Tres
Quarts per Cinc Quarts, El Casalet,
Itaca, la Coordinadora d’Entitats de
Collblanc-la Torrassa, la Comissió
de Pensionistes de L’H, Plàudite,
MUCE L’H, l’Esplai de la Florida,
l’Associació d’Estudiants de L’H,
el TPK, la Creu Roja, Akwaba i
Tro-Entitats de foc de L’H però la
voluntat és sumar-ne moltes més,
com els sindicats majoritaris. y

