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11 de juny del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Celebracions. Dos barris del Districte I donen la benvinguda a l’estiu amb les seves respectives festes majors

Toni Bové, pregoner del Centre
Deu dies amb activitats diverses, del 15 al 24
de juny, conviden tothom a gaudir en els seus
diferents escenaris de la Festa Major del Centre
L’inici de la Festa Major tindrà lloc el
divendres 15 de juny a la plaça de
l’Ajuntament, amb la presentació del
programa i el pregó. Enguany el pregoner serà l’hospitalenc Toni Bové,
fisioterapeuta de l’equip de bàsquet
del Barça fins al 2016 i també del
Comitè Olímpic Internacional, que
fou reconegut per la seva trajectòria
amb motiu de la Nit de l’Esport de
L’Hospitalet del 2009 i amb la medalla Pierre de Coubertain del COI
l’any 2011.
Ricard Monrós, president de la
Talaia-Associació per les Festes
del Centre, explica que “una de les

novetats d’aquest any és el Drumstrong, una activitat de percussió
solidària oberta a tothom i que tindrà lloc als jardins de la Biblioteca
de Can Sumarro el diumenge 17
al vespre”. Can Sumarro també
acollirà una jornada de jazz manouche, amb els músics i alumnes
de l’Escola Municipal de Música i
Centre de les Arts de L’Hospitalet,
i el concert de la Coral Xalesta, a
més de recitals de poesia i activitats
organitzades per la biblioteca.
Monrós també destaca que “el
dilluns dia 18 a la tarda, a la rambla
de Just Oliveras, tindrà lloc Ramble-

jant, una visita guiada per aquest vial
emblemàtic de la ciutat organitzada
conjuntament pel Centre Catòlic i el
Centre d’Estudis de L’Hospitalet. El
dimarts dia 19, a la plaça de l’Ajuntament, gaudirem amb el Route 66
Show, un espectacle de dansa que
recorre les músiques més icòniques
de la cultura nord-americana”.
Activitats com la tabalada, el
correfoc, la cercavila de gegants o
la bicicletada popular conviden a
tothom a la participació. Com cada
any alguns carrers, com Príncep de
Bergara o Xipreret, es guarniran per
acollir els vermuts populars per als
veïns i els sopars de revetlla de Sant
Joan. y

i

Bicicletada popular pels carrers del Centre el 2017

Més informació:
www.l-h.cat

EL PROGRAMA D’ACTES DEL 15 AL 24 DE JUNY
yyy Divendres, 15 de juny
• 20h. Presentació de la festa i pregó
amb Toni Bové. Pl. de l’Ajuntament
• 21.15h. Degustació, tast de vins i
actuació musical. Pl. de l’Ajuntament
• 22h. Cant coral i havaneres.
Casino del Centre

•

yyy Dissabte, 16 de juny
• 10h. 12a Trobada d’intercanvi de
plaques de cava. Pl. Mossèn Homar
• 11h. Jazz manouche. Jardins de Can
Sumarro.
• De 11 a 14h. Tallers. Pl. de l’Ajuntament
• 17.30h. Cercabirres. Carrers del barri
• 19h. Rock espanyol dels anys 60.
Casino del Centre
• 22h. Akelarre hortera. Pl. de l’Ajuntament

•

yyy Diumenge, 17 de juny
• 9h. Trobada de cotxes i motos clàssics.
Rambla de la Marina
• 9.30h. Despertar sorollós. C. del
Príncep de Bergara

•
•
•
•
•
•
•
•
•

11h. Bicicletada. Sortida de la
pl. de Josep Bordonau
D’11 a 14h. Circuit de trens tripulats.
Pl. de Mossèn Homar
11.30h. Ballada de sardanes.
Pl. de l’Ajuntament
12h. Cercavila de gegants. Pl. de
l’Ajuntament
18.30h. Tarda infantil i xocolatada.
Pl. de Lluís Companys
18.30h. Teatre infantil. Ateneu de
Cultura Popular
19h. Drumstrong, percussió
participativa solidària. Jardins de Can
Sumarro
19h. Festival de line dance. Casino del
Centre
19.30h. Tabalada infantil. Pl. Repartidor
20.15h. Correfoc. Pl. del Repartidor
22h. Show de varietats. Pl. de
l’Ajuntament

yyy Dilluns, 18 de juny
• 18.30h. Zumba. Pl. de l’Ajuntament

•
•

•
•

19h. Ramblejant. Rambla Just Oliveras
20.30h. Concurs L’H té Talent.
Pl. de l’Ajuntament

yyy Dimarts, 19 de juny
• 19h. Recital de poesia. Jardins de Can
Sumarro
• 20h. Route 66. Pl. de l’Ajuntament
• 20h. Recital de poesia. Regidoria del
Districte I
yyy Dimecres, 20 de juny
• 18h. Festa infantil i animació.
Havaneres. Casino del Centre
• 18.30h. Taitxi. Pl. de l’Ajuntament
• 19h. Bibliojardí. Jardins Can Sumarro
• 20.30h. Concert Coral Xalesta.
Jardins de Can Sumarro
• 21h. Sopar de carmanyola. C. del
Príncep de Bergara
yyy Dijous, 21 de juny
• De 18 a 23h. Parc party.
Pl. de Lluís Companys

19.30h. Concert. Pl. de l’Ajuntament
20.30h. Teatre. Centre Catòlic

yyy Divendres, 22 de juny
• 20.30h. Concert de Festa Major.
Auditori Barradas
• 20.30h. Correfoc i tabalada. Al barri
• 22.30h. Concert de Festa Major.
Pl. de l’Ajuntament
yyy Dissabte, 23 de juny
• 10h. Foguera de Sant Joan. Pl. de la
Mare de Déu de Montserrat
• 20h. Cercavila de la Flama del Canigó.
Carrers del barri
• 23.30h. Ball de revetlla de Sant Joan.
Pl. de l’Ajuntament
yyy Diumenge, 24 de juny
• 11.30h. Sardanes i balls. Pl. de
l’Ajuntament
• 21h. Cloenda i havaneres. Pl. de
l’Ajuntament.
• 23h. Focs d’artifici. Pl. de l’Ajuntament

Can Buxeres, escenari principal de Sanfeliu
EL PROGRAMA D’ACTES DEL 21 AL 24 DE JUNY

Festa de l’escuma en l’edició 2017 de la festa

La plaça de les Comunitats acollirà,
el dijous 21 de juny, l’inici de la Festa
Major de Sanfeliu amb un acte que
també servirà de colofó a les activitats del Centre Cultural Sanfeliu.
Antonio Gil, president de la Comissió de Festes, explica que “el
programa manté un esquema similar
a altres anys amb havaneres, balls
regionals, activitats infantils, botifarrada popular i la revetlla. Com a

principal novetat, divendres a la nit
incorporem un espectacle d’humor,
amb monologuistes del Club de la
Comèdia i el mag Selvin”.
Aquest any, i de manera provisional, l’espai central de la festa serà el
parc de Can Buxeres, amb accés pel
carrer de l’Estronci. y

i

Més informació:
www.l-h.cat

yyy Dijous, 21 de juny
• 19.30h. Música a la fresca
per tancar les activitats
anuals del Centre Cultural
Sanfeliu i inici de la Festa
Major amb degustació
gratuïta de còctels
Plaça de les Comunitats
• 21h. Sopar de veïns.
Parc de Can Buxeres
• 21h. Festa de fi de curs
de l’Escola d’Adults
Sanfeliu. Parc de
Can Buxeres
• 22.30h. Ball. Parc
de Can Buxeres
yyy Divendres, 22 de juny
• 22h. Espectacle d’humor:
monòlegs, màgia,
ventrilòquia i música.
Parc de Can Buxeres

yyy Dissabte, 23 de juny
• 10h. Masterclass
de ciclo outdoor.
Poliesportiu
Municipal Sanfeliu
• 23h. Ball de revetlla.
Parc de Can Buxeres

ALTRES ACTIVITATS

yyy Diumenge, 24 de juny
• 12.15h. Festa de
l’escuma. Parc
de Can Buxeres
• 14h. Botifarrada solidària.
Parc de Can Buxeres
• 19.30h. Festival de
cases regionals.
Parc de Can Buxeres
• 21.30h. Havaneres
i cremat de rom.
Parc de Can Buxeres
• 23h. Fi de festa.
Parc de Can Buxeres

yyy Dimecres, 20 de juny
• 9.30h. Festa de fi de curs
amb activitats i concert.
Institut Apel·les Mestres

yyy Del 15 de juny
al 31 de juliol
• Exposició del XIIIè Concurs
Foto-viva. Hotel d’Entitats.
Pl. dels Cirerers

yyy Dissabte, 23 de juny
• 9h. II Pedalada Popular
Barri Sanfeliu. 25 a 30 km
per Collserola. Sortida:
Parc de Can Buxeres
• 17h. Cacera de la
guineu amb el Grup de
Radioaficionats. Poliesportiu
Municipal Sanfeliu
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L’AGENDA

Vía pública. Se reponen los elementos dañados por vandalismo

Actuaciones de
urgencia en el
antiguo edificio
de la Òpera
Exposició
fotogràfica
PRODUCCIONES MIC

Al cierre de esta edición, la propiedad, a instancias del Ayuntamiento,
había iniciado los trabajos para retirar el fibrocemento caído de uno de
los tejados del edificio de la Òpera
en la calle Francesc Moragas.
Parte de la cubierta del antiguo
teatro se desplomó días atrás, lo
que provocó la alarma de los vecinos ya que está formada por placas
de uralita. Ante el incidente, el Ayuntamiento ha abierto tres expedientes
a la propiedad, el primero para
retirar de forma urgente los trozos
caídos de fibrocemento. El segundo
una sanción a los propietarios por
falta de mantenimiento y, el tercero,
para declarar en ruinas el edificio.
La propiedad debe ahora presentar
un proyecto a la Generalitat para
que le autorice a que una empresa
especializada retire toda la uralita
existente.
Por su parte, los vecinos de
Francesc Moragas se han organizado para exigir que se actúe en
el edificio que lleva abandonado
muchos años en pleno núcleo urbano del barrio del Centre. Se han
constituido en comisión y se reunirán con el concejal del distrito cada
semana para seguir los avances. y

Durante la última semana de mayo se sustituyeron los elementos dañados del Skate Park

Remodelación del Skate
Park de la Cabana
El Skate Park de la Cabana ha sido remodelado
después de que las piezas metálicas de sus
estructuras fueran sustraídas en sucesivas ocasiones
Los elementos del único Skate Park
de la ciudad, situado en el parque
de la Cabana, fueron remodelados
durante la última semana del mes
de mayo. Las piezas metálicas sustituidas habían sido arrancadas en
diversos y sucesivos actos vandálicos, supuestamente para venderlas
a peso como chatarra. Los autores

también causaron desperfectos
en las rampas de hormigón y en
las vallas de las estructuras de la
instalación.
Los trabajos de reforma han
consistido en la reposición de las
piezas metálicas sustraídas de las
bases de hormigón, y que sirven
para deslizarse, así como la repa-

ración del conjunto de elementos
dañados: rampas de hormigón y
vallas metálicas. Igualmente, y para
evitar que las piezas metálicas vuelvan a ser arrancadas de su lugar,
se ha utilizado un nuevo sistema
de sujeción para fijar con mayor
firmeza y seguridad las planchas a
las rampas de hormigón.
La pista de la Cabana es la única
instalación que existe, por ahora,
en la ciudad para practicar skate,
a la espera de que se construya el
Skate Park proyectado en el barrio
de Gornal. y

Exposició del 62è Concurs de
Fotografia Artística i de Muntanya del Club Muntanyenc
L’Hospitalet.
Del 20 de juny al 2 de juliol
Auditori Barradas. Rbla. Just Oliveras, 56
www.auditoribarradas.cat

Cuina per a
principiants
Casal per a nens i nenes de
8 a 14 anys on aprendran a
elaborar i presentar els seus
propis plats.
Del 25 de juny al 13 de juliol, de 10 a 14 h
CC S. Josep. Av. d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

Bibliojardí
Màgia i lectura, llibres i fantasia a càrrec de la cia. Magiadiver perquè els petits descobreixin la màgia dels llibres.
20 de juny, 19 h
Bibl. Can Sumarro. C. R. de l’Escorxador, 2
www.bibliotequeslh.cat
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Entitats. Més de 200 sòcies formen el col·lectiu, que vol crear un espai de trobada intergeneracional i fer noves activitats

L’Associació de Dones de
Sant Josep celebra 25 anys
amb una renovada junta

que fa de monitora d’un grup de
sòcies i les motiva a sortir a córrer
o caminar. També hem impulsat
el grup de dones ‘De tot i de res’.
En aquest cas, Rita, una monitora
voluntària de 88 anys, dinamitza
el grup, que es troba per fomentar
l’escolta activa i l’ajut mutu, mentre
cadascuna desenvolupa la seva
afició”.
“Altres activitats que seguirem
fent és la venda de roses solidàries per recollir fons i fomentar accions d’ajuda a les dones, i també
comptarem amb una assistenta
social pròpia”, conclou Arroyo.
El passat 12 de maig, en el marc
de la Festa Major de Sant Josep,

Remodelar el local
social i celebrar el
25è aniversari, les
primeres fites que ha
superat la nova junta

CEDIDA PER L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE SANT JOSEP

L’Associació de Dones de Sant
Josep afronta una etapa amb noves
cares, i té el repte de marcar un nou
rumb per als projectes de l’entitat.
La nova junta té com a objectiu
“donar un nou impuls a moltes de
les activitats que ja feia l’associació,
proposar-ne de noves i fomentar un
espai de trobada intergeneracional
amb la col·laboració de totes les
sòcies”, afirma Montserrat Arroyo,
presidenta de l’entitat.
“A l’associació –continua Montserrat Arroyo–, hi tenen cabuda totes les dones, des de la sòcia més
jove, que té 21 anys, fins a la de
més edat, que en té 88. Comptem
amb la col·laboració de voluntàries,
com per exemple la Rosa, un corredora de maratons molt entusiasta

La remodelació
del local era una
millora necessària
per afrontar aquesta
nova etapa

Sopar de germanor commemoratiu dels 25 anys de l’Associació de Dones de Sant Josep

l’associació va organitzar una jornada de portes obertes per apropar el
nou projecte a les veïnes i mostrar
la remodelació del local, una actuació necessària per emprendre nous
reptes. A la nit es va celebrar un sopar de germanor per commemorar
els 25 anys, que va aplegar més de
130 persones.
L’Associació de Dones de Sant
Josep també va dinamitzar el punt
violeta de la Festa Major per informar les dones sobre la prevenció
de les agressions sexistes. y

