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La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago prepara el Jacobeo
desde L’Hospitalet para el año 2004
L’Hospitalet fue en el siglo
XI lugar de hospitalidad de
las personas que acudían
en barco a Barcelona para
realizar la peregrinación a
Santiago. Ahora ha nacido
la asociación de Amigos
del Camino de Santiago
que quiere recuperar esta
tradición. “El tramo de CataII
lunya del Camino de Santiago se ha perdido con los
años, se sale de Roncesvalles
y lo queremos recuperar para
hacer el Año Santo Jacobeo en
2004”, explica el presidente, José Luis Muñoz.
Como prólogo, en junio hi-
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El Camino de Santiago
se realiza en etapas y
L’Hospitalet recuperará
la salida desde
Catalunya para llegar a
lo largo del año 2004 a
Santiago de Compostela

cieron el primer tramo hasta
Montserrat desde la parroquia
de Santiago Apóstol de la plaza
Española, lugar del inicio de la
peregrinación. La asociación
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Recuperan la
tradición de
hospitalidad
de la ciudad

Peregrinos en la puerta de la iglesia Santiago Apóstol de la Torrassa

piensa iniciar el Camino de Santiago el 30 de marzo de 2003 y
espera que muchos hospitalenses se apunten. “El Camino de
Santiago se puede hacer en distintas épocas, que es lo que nosotros haremos para llegar a lo
largo de 2004 a Santiago de
Compostela”, señala el presidente.
Para calentar motores la aso-

ciación ha convocado el I Concurso de narrativa y poesía del
Camino de Santiago cuyos trabajos pueden enviarse hasta
el 30 de noviembre. La entrega
de premios será el 14 de diciembre.
Para llevar a cabo el camino
no es necesario contar con mucha preparación. “Todas las personas que lo deseen pueden

hacerlo con tranquilidad y tiempo”, ha dicho el presidente. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago tiene su sede
en la c. Montseny, 105, teléfono 93 449 45 55. # MARGA SOLÉ

La entidad tiene su sitio
en la red en la dirección
www.peregrinos.es.vg

A la recerca de la història
dels gegants Els Romans
L’entitat de Sant Josep vol recuperar la trajectòria de
les figures de Jaume I i la seva esposa
El Grup de Cultura del barri
de Sant Josep vol retre un
homenatge als primers gegants que va tenir L’Hospitalet i que el juny de 2003
compliran 75 anys, es tracta d’Els Romans, en Jaume
I i la seva esposa.
El Grup de Cultura de
Sant Josep treballa per la
cultura tradicional i popuI
lar, sobretot en el món
dels gegants i és la responsable de la sortida de les dues
parelles de gegants de la ciutat:
Els Romans Jaume I i la seva
esposa, i els que representen
els patrons de la ciutat, l’Eulàlia i
el Roc, construïts més tard.
“Se sap que la parella de gegants Jaume I i la seva esposa
van ser fets a Olot entre els
anys 1927 i 1928, i es van inaugurar per la festivitat del Corpus de 1928”, ha explicat el geganter de la colla de Sant Josep
i membre del Grup de Cultura,
Eusebi Baras. Aquesta data, no
obstant, no se sap del cert perquè en aquells anys era tradicional que els gegants només
sortissin al carrer el dijous de
Corpus Christi.

GABRIEL CAZADO
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A la inauguració van assistir molts veïns

Nou local de l’Associació
de Veïns de L’H-Centre
FOTO CEDIDA PER EUSEBI BARAS

Volen participar en la vida associativa

Jaume I i la seva esposa, els primers gegants

Segons ha explicat el geganter, per retre un testimoniatge
a la parella de gegants l’entitat
s’ha trobat que quasi no hi ha
documentació de la seva història. És per això que l’associació
demana la col·laboració dels
hospitalencs perquè qualsevol
persona que tingui informació
escrita, fotogràfica o verbal d’a-

questa parella de gegants es
posi en contacte amb la Colla
de Geganters. # M . S.

Tel. del CC Sant Josep
93 337 06 12 i d’Eusebi
Baras 652 861 903

L’Associació de Veïns de
L’Hospitalet-Centre ha inaugurat un nou local al passatge de Xerricó, 12-14, en
un acte que va comptar
amb l’assistència de l’alcalde, Celestino Corbacho, del
tinent d’alcalde del Districte I, Alfons Bonals, i de més
de 250 veïns i veïnes.
El local té 130 metres quadrats amb una sala d’actes de
90 metres quadrats amb capacitat per a més d’un centenar
de persones, despatxos, sala de
juntes i magatzem.
Segons el vicepresident de
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l’entitat, Antoni Bisbal, “aquesta
seu representa molt per a l’associació des que vam començar
fa 8 o 9 anys en els vestidors
de l’antic camp de futbol de
l’Hospitalense”.
El nou local els permetrà poder ampliar les activitats per a
les més de mil famílies que en
són sòcies. Canalitzar i gestionar iniciatives per millorar la
qualitat de vida a la ciutat són
alguns dels objectius de l’entitat. A més fan classes de tai-txi,
els dilluns i dimecres de 21 a
22h, i de ioga, els divendres de
19.30 a 20.30h. # M . S .

