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Gegants, havaneres, ball i foc, a
la Festa Major de Santa Eulàlia
El parc de l’Alhambra i la plaça de Francesc Macià són els principals escenaris de les activitats
Els nens i nenes menors de
tres anys i les seves famílies
seran els privilegiats de poder gaudir de la primera activitat de la Festa Major de
Santa Eulàlia. Serà el 26 de
maig al centre cultural amb
un munt de jocs. A partir d’aquí i fins al dia 30 hi ha actes per a totes les edats i afinitats, la majoria dels quals
se celebren a la plaça de
Francesc Macià i al parc de l’Alhambra.
La música és l’estrella de qualsevol festa major i a Santa Eulàlia

26, a les 18h, i havaneres i rom
cremat amb el grup Mar Brava, el
dia 27, a les 22h, també al parc
de l’Alhambra.
Al llarg dels cinc dies de festa
es pot participar en un concurs
de truites, en la XXV Cursa Popular, la gimcana esportiva, el desè
concurs de pintura ràpida, el torneig d’escacs o el de tennis taula, fer ioga o anar a la caminada
popular. Per als que els agrada
celebrar-ho menjant, hi haurà
una sardinada i una xistorrada, a
més de poder tastar les truites
que participin al concurs.
Al marge d’aquests actes, el
programa ofereix una mica de tot:
teatre, pallassos, gegants, diables,
el XI Mercat d’Art, puntaires, castellers, sardanes o balls regionals.
El Casal de Gent Gran de Santa
Eulàlia també celebra la seva festa
major entre els dies 17 i 22 de
maig, amb moltes activitats que se
celebren en horari de matí i tarda.
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hi ha ball cada dia a partir de les
20h. Els més marxosos tenen un
festival de rock, el dia 28, a les
22.30h, que canvia d’escenari i
es fà a la pl. Francesc Macià, i per
als més clàssics, cant coral el dia

GABRIEL CAZADO

El concert de rock canvia
d’escenari i es fa a la
plaça de Francesc Macià

Grup d’havaneres a la Festa Major de Santa Eulàlia de l’any passat

Especial Festes Majors a
www.canal-h.net

Nou carnet per als casals
municipals de gent gran
L’Àrea de Benestar i Família unifica la imatge dels equipaments
Unificar la imatge dels casals
de gent gran municipals ha
estat l’objectiu de l’Àrea de
Benestar i Família de l’Ajuntament, la qual ha lliurat els
nous carnets de soci als presidents de cadascun dels vuit
casals que hi ha a la ciutat. Al
mateix temps s’han repartit
E
també els cartells per anunciar
D
les activitats que s’organitzen
A
a cada casal. “Així la imatge de
T
tots els casals municipals de
gent gran de L’Hospitalet serà
la mateixa”, ha explicat el regidor
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Sánchez i Muñoz a la presentació de la nova imatge

de l’Àrea de Benestar i Família,
José Vicente Muñoz.
En un acte celebrat al Centre
Cultural Barradas, Muñoz i la regidora de Relació amb la Gent
Gran, Fernanda Sánchez, van oferir als presidents dels casals més
de 3.000 carnets per distribuirlos entre els socis.
Sobre les relacions amb els casals de gent gran que depenen
d’entitats d’estalvi o de la Generalitat, Muñoz ha explicat que s’ha reunit amb les entitats d’estalvi perquè els casals participin al Consell

Municipal de la Gent Gran. “Els
que depenen de la Generalitat,
més tard o més d’hora, seran traspassats als municipis i també
s’hauria de fer el mateix amb les
oficines de Benestar Social i amb
els Centres Cívics”, ha dit el regidor. Segons Muñoz, “la gent gran
de la ciutat és molt participativa i
malgrat que n’hi ha que no es pot
moure de casa també mereix
l’atenció de l’Ajuntament”. A L’Hospitalet viuen unes 35.000 persones més grans de 65 anys.
# MARGA SOLÉ

