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Breus

Gastronomía. Restaurantes ambulantes y comida de calidad

La comissió de jubilats i pensiones es constitueix en
entitat autònoma per defensar millor el col·lectiu
Fins ara era una plataforma lligada a les associacions veïnals però ha
decidit convertir-se en entitat per defensar de forma directa davant les
administracions els interessos del col·lectiu de gent gran. La Comissió
de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet es va presentar el 25 de maig.
La presideix Carlos Borromeo i es reuneix a la seu de l’AVV del Centre
(c. de Vigo, 3). Allà ha obert un servei d’assessoria jurídica. Els seus
objectius per als 52.000 jubilats de L’H és lluitar contra el copagament
sanitari, recuperar l’IPC de l’any 2012 i que l’edat de jubilació torni a ser
als 65 anys. y

Ambiente del primer Eat Street en el Distrito Cultural, que se repetirá el próximo 23 de julio

cedida per l’ajuntament

La fiesta ‘food’ Eat Street
se suma al Distrito Cultural
Chefs, cocteleros, cerveceros y especialistas en
café han participado en la fiesta gastronómica
Eat Street en la calle Rosalía de Castro
La gastronomía ambulante de Eat
Street ha elegido el Distrito Cultural
de L’H para dar a conocer su amplia
oferta de restauración y bebida. Las
food truck (fugonetas restaurante)
se instalaron el pasado 4 de junio en

la calle Rosalía de Castro, junto a la
calle Cobalto, y atrajeron numeroso
público. El 23 de julio repiten en el
mismo lugar pero de 19 a 05h.
De 12 del mediodía a tres de la
madrugada, el público degustó una

decena de especialidades a un precio máximo de cinco euros por plato
–con la participación de establecimientos de L’H como Gelateria Artesana la Provençana, Gastro Burguer y This & That; y cocina griega,
israelí y catalana– y de DJs, música
en vivo y buen ambiente, en el marco del nuevo Distrito Cultural de la
ciudad e incluida en el programa
del Estiu Jove que impulsa la Oficina Jove d’Emancipació. y

Àmplia i diversa oferta de casals, colònies i campus
esportius per als infants i joves de L’Hospitalet
L’última setmana de juny comencen casals, colònies i campus esportius
d’estiu. Els clàssics, els que organitzen el Consell de l’Esplai (amb més de
4.800 places) i la Fundació Catalana de l’Esplai. També hi ha les propostes de les AMPA i les de temàtica específica, com les de teatre de Plàudite i l’Associació Catalana de Teatre Educatiu i la de cuina que fa KUBS
al Centre Cultural Sant Josep. En esports, la major part de les entitats
fan campus (CB L’H i Centre Catòlic, Club Natació, Club de Twirling, L’H
Racket Club) i esportistes destacats com el futbolista Jordi Alba –foto– i
l’exjugador de bàsquet Audie Norris. y

