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El vell Molino reviurà en un espectacle de
music-hall a la Festa Major de Santa Eulàlia
Lídia Moreno, Diomny, Los Fabigan, Sussi Liberty i el Ballet Molino portaran al parc de l’Alhambra l’essència, el glamour i l’espectacle de revista del vell Molino, la sala mítica del Paral·lel
tancada des de fa uns anys. Serà el dia d’inici de la Festa Major
de Santa Eulàlia, el dimecres
24, a les 22h, i és una de les
moltes propostes del programa
d’enguany organitzat per la Comissió de Festes.
Fins al diumenge 28 de maig
se celebraran activitats per a
tothom on la gastronomia ocupa un bon espai. Així, al mercat
de Santa Eulàlia, el dia 24, a les
13h, hi haurà concurs de truites;
el dia 25, a les 10h, una xistorrada i el dia 27, a les 11h, una
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El parc de l’Alhambra acollirà la majoria d’actes entre el 24 i el 28 de maig

Com l’any passat, la música amenitzarà la festa major

sardinada. Els àpats s’acabaran
diumenge, a les 12h, amb un
concert vermut amb la Banda
Municipal de L’H al parc de l’Alhambra.
Dissabte al matí, els gegants i
les sardanes seran els protagonistes i el diumenge ho seran els
castellers, els balls regionals i la
cursa popular. Tots els dies hi
haurà diverses activitats esportives, balls amb orquestra, representacions teatrals, jocs i tallers
infantils, espectacles musicals,
havaneres, cant coral, etc.
Del 22 al 27 de maig, el Casal de Gent Gran de Santa Eulàlia també organitzarà activitats. Un correfoc amb l’Skamot
Diabòlic posarà el punt i final a
la festa major. # MARGA SOLÉ

Catratxhos, una ONG solidària
amb una escola d’Hondures

El Grup Botigues del
Centre-Sant Josep ha
elegit nou president
Miquel González i Pardo ha estat
elegit nou president a l’assemblea general de socis que es va
celebrar fa poques setmanes.
González substitueix Dionís Unanue, que ha presidit l’entitat durant deu anys. El nou president
vol continuar la tasca endegada
de dinamització comercial als
barris del seu àmbit, amb l’ajut
de l’Ajuntament i la Generalitat.

El JIS rep 2.000 euros
per desenvolupar
el programa ‘Parlem?’
Joves per la Igualtat i la Solidaritat
ha rebut 2.000 euros del tercer
Programa Immigració de l’Obra
Social de la Caixa de Sabadell. La
quantitat és per desenvolupar el
programa Parlem? destinat a ensenyar català als infants immigrants, especialment d’origen
magribí, que són majoritaris en el
col·lectiu d’immigrants de la Torrassa, on és la seu del JIS.

Amics de la Música
de Bellvitge ha obert
el període d’inscripció

L’entitat Catratxhos ha aprofitat la
festa de Sant Jordi per organitzar,
amb els alumnes de l’IES Mercè
Rodoreda, una venda de roses i llibres solidària per recollir fons destinats a l’escola Santa Teresa de
Tegucigalpa (Hondures). Els llibres
eren usats, procedents de donacions, i es venien a un euro, i les
roses a 2,10 euros. En total, van re-

collir 360 euros que es destinaran
a les beques escolars de dos nens
al país centreamericà.
L’entitat fa tres anys que treballa
a L’Hospitalet i a més de la venda
de llibres i roses per Sant Jordi també organitza esmorzars solidaris,
xerrades i altres activitats encaminades a sensibilitzar els alumnes
en temes de solidaritat. # M. S.
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Recull 360 euros venent roses i llibres

Els llibres per Sant Jordi es venien a un euro

L’entitat musical ha obert la matrícula per a les classes de solfeig i banda de música pels cursos dels graus elemental, mitjà
i harmonia, d’acord amb el programa del Conservatori Municipal de Barcelona. Per fer la matrícula s’ha d’anar a la seu d’Amics de la Música de Bellvitge,
rambla de la Marina, 232, o trucar al 93 335 85 52.

