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L’H celebra la Diada amb la
tradicional ofrena floral
L’Ajuntament i la societat civil
de L’Hospitalet han celebrat un
any més l’Onze de Setembre
amb una ofrena floral al monu·
ment a Rafael Casanova, obra
de l’escultora local Montserrat
Garcia Rius que un cop ubi·
cada a la rambla de la Marina
torna a ser l’eix dels actes de la
Diada a la ciutat. Més de 200
associacions i entitats, els por·
taveus dels grups municipals i
l’alcalde, Celestino Corbacho,
van fer la seva ofrena en una
jornada amenitzada amb castellers
i sardanes.
La Diada, que marca la represa
de l’activitat a L’Hospitalet després
del període de vacances estivals, és
el punt de trobada del moviment
associatiu, les formacions polítiques
i la institució municipal que comme·
moren l’Onze de Setembre plegats
amb un acte de marcat to social. La
festa va començar poc abans del
migdia, amb l’actuació dels caste·
llers i grallers de la Colla Jove de
L’Hospitalet i, tot seguit, de la Coral
Elisard Sala del Casino del Centre.
El moment central de la cele·
bració va ser l’ofrena floral al monu·
ment a Rafael Casanova instal·lat a
la rambla de la Marina, en el barri
del Centre. Hi van participar més
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El Festival
Internacional de
Cinema Eròtic, del
3 al 7 d’octubre
El Centre d’Activitats La Farga

l
acollirà per última vegada el
a

Festival Internacional de Cine·
ma Eròtic de Barcelona (FICEB
f
2007), del 3 al 7 d’octubre.
a
En el marc de FICEB se cele·
r
brarà per segon any consecutiu
g
el festival de cinema gai que
a
tindrà el seu propi palmarès en
el marc dels premis del festival
i un jurat presidit per Cayetana Gui·
llén Cuervo. En aquesta 15a edició,
el convidat d’honor del festival serà el disenyador valencià Francis
Montesinos.
Una de les novetats d’enguany
serà una àrea destinada al públic fe
mení. Segons els organitzadors, més
de 100.000 dones han vistat el fes·
tival en els útims 14 anys. L’escenari
inclourà espectacles i desfilades,
propostes de maquillatge, sessions
de tuppersex i sessions pràctiques
d’streaptease, presentacions de lli
bres i taules rodones.
FICEB homenatjarà Nacho Vidal,
actor, director i productor de cinema
eròtic amb més de 1.500 pel·lícules
a la seva filmografia. Completaran el
festival l’estrena de Furious Fucker,
l’últim llargmetratge de Rocco Siffre·
di, i el setè Congrès de Websmasters
X, fòrum professional de referència
sobre noves tecnologies, que tracta·
rà estratègies per individualitzar un
producte a la xarxa. # p. g .

de 200 associacions, entitats, col·
lectius ciutadans, sindicats, partits
polítics, els portaveus dels 4 grups
municipals i l’alcalde de la ciutat, en
nom del consistori. En una jornada
en què es barregen la celebració de
la festa nacional de Catalunya i la
reivindicació de la identitat catala·
na, Celestino Corbacho va demanar
més recursos per al municipalisme.
“Si em pregunten quina ha de ser la
reivindicació en una dia com avui,
diria que, en aquesta legislatura
que ara comença, els ajuntaments
siguin més forts. Això vol dir –va
manifestar Corbacho– que tant el

Govern central com el Govern de
la Generalitat posin més mitjans,
recursos i competències a l’abast
dels governs locals i, entre ells, el
de L’Hospitalet”.
Després del tradicional cant d’Els
Segadors, la Cobla la Nova del Vallès
va amenitzar la ballada de sardanes
popular que tanca els actes de ce·
lebració de la Diada a la ciutat. Els
assistents es van poder endur de
record un CD amb la gravació del
cant d’Els Segadors segons la versió
composta pel director d’orquestra
Antoni Ros Marbà, fill predilecte de
L’Hospitalet. # redacció

gabriel cazado

Davant el monument a Rafael Casanova s’apleguen 200 entitats

L’alcalde i els portaveus, davant el monument a Casanova

