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Activitats. Del 29 de maig al 2 de juny, gresca i animació amb activitats per a tots els públics

Santa Eulàlia s’omple de festa
La Comissió de Festes
proposa una programació
variada amb música,
mostres d’entitats,
gegants, correfoc i
activitats infantils
Del 29 de maig al 2 de juny
se celebrarà la Festa Major de
Santa Eulàlia que es presentarà
dimecres 29 al parc de l’Alhambra (21.30h). Toni Martorell,
president de la Comissió de
Festes, explica que “en general
es mantenen les activitats d’altres edicions amb petits canvis
de dia o ubicació”.
Entre les propostes més
destacades de cada dia trobem, dijous al parc de l’Alhambra, el berenar de pa amb
xocolata i festa de l’escuma
(17.30h), i les havaneres amb
el grup Mar Brava (22h). Divendres, al mateix parc, concert de
combos pop rock (18h), sessió
de DJ’s (21h) i concert de festa major amb la banda Hotel
Cochambre (23.30h), que en
paraules de Martorell “es perfila
com una de les actuacions més
destacades d’aquest any”.
Dissabte a les 9h, matinades gralleres amb l’Skamot

Exhibició de balls al parc de l’Alhambra durant la festa major de l’any passat

Diabòlik i Kony de Grallers. Durant tot el dia, de 10 a 20h, el
carrer de Santa Eulàlia s’omplirà amb les parades de l’onzena
edició de Comerç al Carrer del
grup de comerciants. A partir
de les 12h a la plaça de Pius
XII, cigronada popular, exposició de pintures i ballada de
sardanes.
A la tarda, a les 17h, XXXII
Trobada Gegantera del Drac

d’Or amb inici a la plaça de
Francesc Macià, i a partir de les
19.30h, al parc de l’Alhambra,
tabalada i cercavila amb les colles de percussió que participen
al correfoc, el qual s’iniciarà a les
21.30h a la plaça de l’Hortet.
Orquestres i Festa Laly
Al parc de l’Alhambra, a les
18h, exhibició d’street dance
júnior i 3r Campionat Lali Street

Dance. A la plaça Francesc
Macià a partir de les 22h, actuacions de Punksets i Marikarmen Free. La música també
serà present a partir de les
22.30h al parc de l’Alhambra
amb l’orquestra Swing Latino.
Diumenge a les 9, despertada trabucaire pels carrers
del barri amb inici a la plaça de
l’Unicef, i a les 10h, al parc de
l’Alhambra, XI Trobada de Pun-

taires amb exposició i mostra
d’artesania popular.
A la plaça de Francesc Macià (10h), exhibició de lluita
de braços, trobada de cotxes
i motos clàssiques, i música
en directe amb Diorama. A la
plaça de Pius XII (11h), exposició de pintures, concert vermut
amb els Amics de la Música de
Bellvitge i trobada castellera
(12h). A la plaça de les Palmeres (11h) tindrà lloc una exhibició d’agility que “l’any passat,
en la seva primera edició, va
tenir bona acollida i enguany es
complementarà amb una desfilada de gossos en adopció de
l’Associació Veu Animal Hospitalet”, explica Martorell.
Al parc de l’Alhambra (12h),
Festa Laly amb colors i danses
de l’Índia. A la tarda, a la plaça
de Francesc Macià (18h), espectacles infantils amb Noè Rivas, el circ del Professor Karoli i
la màgia de Pere Rafart. Al parc
de l’Alhambra (17.30h), mostra
folklòrica d’entitats i, en acabat,
l’orquestra Krater oferirà el ball
de fi de festa que donarà pas, a
les 23h, a l’espectacle final de
focs artificials. y
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Més informació:
www.l-h.cat

Celebraciones. La cena de vecinos, la Fiesta Holi y la verbena de San Juan serán los puntos fuertes

La comisión de fiestas de Granvia Sud
ultima su programa de actividades
Del 21 al 24 de junio, Granvia
Sud se viste de fiesta mayor.
“Las actividades infantiles del
viernes por la tarde marcarán el
inicio”, explica Ileana González,
presidenta de la Comisión de
Fiestas.
El sábado destaca el sopar
de germanor; el domingo por la

mañana la Fiesta Holi, la fiesta
de la espuma y la guerra de
agua, y por la noche la verbena
de San Juan. El lunes 24 por la
tarde, el concierto de habaneras y el piromusical pondrán el
colofón a las fiestas.
González destaca que “intentamos hacer una fiesta para

todos, apostamos por la integración y en contra de la
violencia sexista. Una muestra
es la eliminación en nuestras
actividades de canciones con
letras ofensivas para la mujer”. y
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Més informació:
www.l-h.cat

Fiesta de la espuma en la pasada edición de la fiesta mayor
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Gent gran. L’obra vol ser un reconeixement a totes les persones grans de L’H

Llibre d’homenatge a avis i àvies
La realització del llibre forma part del programa
d’acció social de la Fundació Santa Eulàlia per
valorar la contribució de la gent gran a la societat
En el marc d’un acte d’homenatge als voluntaris i beneficiaris de la Fundació Santa Eulàlia
i la Fundació Sant Roc, celebrat
a La Farga, es va presentar el
llibre L’H, una passejada per la
seva història, que recull les vivències de tres àvies i tres avis
hospitalencs i la seva mirada en
relació als canvis que ha viscut
la ciutat en paral·lel als seus recorreguts personals.

Equipaments

Lavabos a la pl.
de les Palmeres
La plaça de les Palmeres, al
barri de Santa Eulàlia, estrenarà
un mòdul prefabricat amb dos
lavabos –un adaptat per a persones amb discapacitat i problemes de mobilitat–, i un espai
per a usos ciutadans. y

El llibre ha estat realitzat dins
el programa d’acció social de
la Fundació Santa Eulàlia per
fomentar un model de comunitat
inclusiva amb la gent gran i valorar la seva contribució a la societat, i vol ser un reconeixement a
tota la gent gran i a la seva contribució per fer de L’Hospitalet
una ciutat millor. Durant el 2018,
les dues entitats van atendre
més de 1.600 persones. y
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L’AGENDA
La cuina a
Internet
Sessió per conèixer blogs i
pàgines web de referència
sobre receptes.
20 de juny, de 10 a 13h. Inscripció prèvia
Biblioteca Plaça Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

Mostra fotogràfica

Acte d’homenatge a la gent gran i als voluntaris d’entitats

Nueva iniciativa
solidaria de AEMA
La Cooperativa AEMA ha
creado un Banco de Ropa
con excedentes de empresas textiles. Ya se han
beneficiado de la iniciativa
unas mil familias usuarias de
entidades i de los servicios
sociales.

Exposició sobre La Santa
Estación, creació de Nevenka Pavic i La Gloria Factoría
de Arte.
Fins al 2 de juny. Entrada lliure
Centre Cultural Santa Eulàlia
Carrer de Santa Eulàlia, 60
www.ccsantaeulalia.l-h.cat

Cinefòrum
Projecció de ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
(1964), d’Stanley Kubrick,
dins el cicle Guerra freda.
15 de juny, 17h. Entrada lliure
Biblioteca Plaça Europa i Rvbicon
Carrer d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

