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Entrevista

“No fem res que no connecti
amb la voluntat dels veïns”
Pere Meca Rodríguez, president de l’Associació de
Veïns de Sant Josep. Des del mes de maig presideix
la junta de la que va ser la primera associació de
veïns legalitzada a L’Hospitalet, l’any 1970

- Des de quan esteu vinculat a
l’Associació de Veïns?
- Fa un parell d’anys. Amb la preju·
bilació vaig oferir-me a col·laborar.
- Com afronta aquest nou repte?
- Amb molta il·lusió. La Junta és la
mateixa i compto amb l’experiència
d’un bon equip. Ens empeny la vin·
culació al barri i no fem res que no
connecti amb la voluntat dels veïns.
- Com s’organitza l’associació?
- Hi ha diversos grups que disposen
del local per fer activitats diverses:
ball, ioga, pilates... També acollim un
grup de suport a la drogodependèn·
cia i els Geganters de Sant Josep hi
tenen un espai. Estem oberts a les
entitats sempre que les seves pro·
postes siguin per l’interès del barri.
- A més de les activitats, quins
serveis s’ofereixen als veïns?
- Oferim als socis l’assegurança de
decessos de la cooperativa Sinera.
Fa anys es va posar en marxa la vo·

calia de la dona per atendre casos
de maltractaments i vam contribuir
a establir un protocol d’atenció a
les víctimes, llavors encara amb la
Policia Nacional i després en col·laboració amb els Mossos.
- Amb quines altres iniciatives
ha estat pionera l’associació?
- En la seva primera etapa va im·
pulsar una llar d’infants, una escola
d’adults i la primera festa major del
barri, que se celebra al voltant del
primer de maig.
- Quines són les principals
mancances del barri?
- Una reivindicació històrica és
la residència assistida per a gent
gran. Ja tenim un solar que ara és
un aparcament provisional i s’es·
tan valorant propostes de finança·
ment. Amb la construcció de nous
habitatges, com els de l’edifici Mis·
tral o la promoció que es farà als
terrenys de Cosme Toda, caldran
nous equipaments: una bressol
pública i el CAP propi per al barri,
que és una altra lluita històrica.
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Pere Meca, president l’Associació de Veïns, és veí de Sant Josep des de fa més de trenta anys

La residència per
a gent gran i el
CAP són les lluites
històriques del
veïnat de Sant Josep
n

- Com valoreu la reactivació
del projecte del soterrament
de les vies?
- És un projecte de ciutat que sens
dubte beneficarà el barri amb la
millora de la connexió amb Santa
Eulàlia i la Florida, i permetrà con·
solidar projectes com la cornisa
verda. Esperem veure moviments
de cara al 2020.

- Com participeu per la millora
global de la ciutat?
- A través de la Federació d’Asso·
ciacions de Veïns de L’Hospitalet
fem pinya per reclamar millores en
la salut pública amb les accions de
protesta dels dimecres a Bellvitge
i a l’Hospital General. També do·
nem suport a la Marea Pensionista
i a la PAH. y

Aniversari. L’entitat celebrarà el pròxim 29 de setembre l’acte central en què es lliuraran ensenyes d’argent als socis

El Casino del Centre, l’entitat dega·
na de L’Hospitalet, celebra enguany
el 145è aniversari de la seva fun·
dació sota el lema Fem futur, fem
centre.
Diversos actes commemoratius
celebrats des d’inicis d’any han
servit per festejar aquest especial
aniversari, com ara una calçotada o
l’estrena de l’obra Rumors per part

del grup de teatre del Casino, que
enguany també ha celebrat el desè
aniversari de la seva creació.
També la programació habitual
de sortides culturals i de natura
han tingut una significació especial
i, amb motiu dels 145 anys, està
previst realitzar un viatge a Londres
durant el mes d’octubre.
L’acte central de l’aniversari tin·

CEDIDA PEL CASINO DEL CENTRE

El Casino del Centre
festeja els 145 anys

El grup de teatre ha celebrat 10 anys amb l’estrena de l’obra ‘Rumors’

drà lloc el dissabte 29 de setembre
amb una gran festa de celebració.
La festa començarà a les 18h amb
l’espectacle de l’il·lusionista Magic
Raphael, seguit de l’acte protocol·
lari de l’entrega de les ensenyes
d’argent als socis i el brindis d’ani·
versari. Tot seguit l’actuació de la
Stromboli Jazz Band donarà pas al
sopar de germanor a la sala gran
del Casino.
Els tiquets es poden adquirir al
Casino del Centre els dies 19, 20
i 25 de setembre per a la festa, i el
dia 19 només per al sopar, en horari
de 19 a 20h. y
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Programació. El cicle Pessics de Ciència promou activitats dins la Setmana Mundial de l’Espai en equipaments públics

Els centres culturals de
Sant Josep i de Sanfeliu,
a punt per l’inici del curs

Sant Josep promou Let’s Talk, un
grup de conversa en anglès per a
adults que es reuneix els dijous. Per
la seva banda, l’Associació Catalana
d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF)
organitza tallers de musicoteràpia,
relaxació, memòria i taitxí, els dilluns i
els dijous. També destaquen els cur·
sos d’iniciació a la màgia per a infants
i de cartomàgia de l’escola MàgiaLH,
el curs de guitarra organitzat per la
Casa de la Música, l’escola d’escacs
del Club d’Escacs Torreblanca i les
activitats del grup GospeL’Hearts.

El cicle divulgatiu Pessics de Cièn·
cia arrenca el 3 d’octubre a les 19h
amb la conferència inaugural que im·
partirà Xavier Luri, doctor en física i
investigador de la Universitat de Bar·
celona, que porta per títol Què és la
matèria fosca?.
El 10 d’octubre a les 19h, Carme
Jordi Nebot, doctora en física i pro·
fessora de la Universitat de Barcelo·
na, parlarà del primer mapa 3D de la
Via Làctia.
Del 3 al 18 d’octubre es podrà
visitar l’exposició Viatge cap a l’univers fosc, i tots els dijous d’octubre
i de novembre, s’impartirà el curs
Astronomia: una immersió ràpida.
Aquestes activitats s’inclouen en
la Setmana Mundial de l’Espai. En
l’arrencada de la temporada de Pes·

AGÈNCIA ESPACIAL EUROPEA

Tardor atapeïda
d’activitats divulgatives
i formatives en els
centres culturals de St.
Josep i de Sanfeliu

Imatge de la Via Làctia, un dels temes del cicle Pessics de Ciència, que tindrà lloc al CC Sant Josep

sics de Ciència també s’imparteix un
taller d’iniciació a la impressió 3D del
2 d’octubre a l’11 de desembre.
En paral·lel, l’equip del CC Sant
Josep, juntament amb altres enti·

tats, programa diferents activitats
des d’inicis d’octubre. L’equipament
proposa un taller d’iniciació a l’ús
de l’ordinador i d’internet i un altre
d’iniciació a l’ús del mòbil i la tauleta.

També programa un taller de joieria
creativa, un curs bàsic de fotografia
digital i un taller de restauració i
‘customització’ de mobles. La Xarxa
d’Intercanvi de Coneixements de

Guitarra i castanyoles
Per la seva banda, el CC Sanfeliu
i les entitats del barri programen
activitats regulars que s’inicien entre
setembre i octubre.
A partir del 2 d’octubre l’equipa·
ment engega un curs d’iniciació al te·
atre per a adults que tindrà lloc els di·
marts. L’Associació de Veïns organitza
tallers de ioga els dilluns i dimecres a
la tarda, i els dimarts i dijous al matí.
També organitza un curs d’iniciació
i perfeccionament de guitarra, els
dilluns, dimecres i divendres a la tarda.
L’Associació Eurodona promou
activitats lúdiques i de creixement
personal dirigides a dones, com ara
tallers de ball, de català, de casta·
nyoles i de ioga, mentre que l’Asso·
ciació Sanfeliu Multicultural proposa
activitats al voltant del dibuix i la
pintura, el tall i la confecció.
Per últim, el cicle Música a escena, programa propostes variades de
música, teatre i dansa els divendres
a partir de les 20h. y
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Celebraciones. Actividades desde el viernes 21 al lunes 24 de septiembre, festividad de la Mercè

Llega la fiesta mayor a Ciutat Comtal
La plaza Sant Jordi
acogerá las actividades
del programa y será el
punto de encuentro de
vecinos y vecinas
El viernes 21 de septiembre se dará
inicio a la Fiesta Mayor de Ciutat
Comtal con el pregón y la presen·
tación de los actos. “En esta edición
mantenemos un formato de actos
similar al de años anteriores”, decla·
ra Lua Arnau miembro de la Comi·
sión de Fiestas.
Destacan las actividades des·
tinadas al público infantil, como la
gincana, la fiesta de la espuma y
una merienda que compartirán con
las personas mayores. El domingo
por la mañana será el turno del pa·
sacalles de gigantes y cabezudos
por las calles del barrio, con la par·
ticipación de los gegants de Sant
Fruitós de Bages y los caparrots
de Sant Cugat, además de la colla
anfitriona, los gegants de la ciudad
y de otros barrios de L’Hospitalet.
También se celebrarán concursos
de parchís y de dominó, además de
un torneo de petanca que tendrá
lugar en los jardines Blocs Ciutat
Comtal.
Las fiestas de Ciutat Comtal
cierran, como cada año, el ciclo de
fiestas de los barrios de L’H. y

L’AGENDA
Curs de teatre
educatiu
Taller de teatre per a infants i
joves, amb l’objectiu de conèi·
xer els aspectes bàsics de les
arts escèniques.
Del 5 d’octubre al 14 de juny del 2019
CC Sant Josep. Av. Isabel la Catòlica, 32
www.acteatreducatiu.com

Exposició de
dibuixos i pintures
Moments d’aigua mostra els
treballs realitzats pel grup Mo·
ments d’Art del Casal d’Enti·
tats de Sant Josep.

Los Capgrossos de Ciutat Comtal, en la fiesta mayor de 2017

EL PROGRAMA DE ACTOS
yyy Viernes, 21 de septiembre
• 21h. Presentación
de la fiesta mayor
• 23h. Disco móvil
yyy Sábado, 22 de septiembre
• De 11 a 13h. Matinal
infantil con fiesta de
espuma, espectáculo
de animación y taller de
tabalers a cargo
de Tabalers de la Florida

•
•
•
•

17h. Merienda infantil
y para la gente mayor
17.30h. Gincana
21h. Cena de Fiesta Mayor
23h. Baile con la Orquesta
Kramer

yyy Domingo, 23 de septiembre
• 10h. Cercavila de gigantes y
cabezudos
• 17h. Gincana para adultos y
talleres infantiles

• 22h. Disco móvil
yyy Lunes, 24 de septiembre
• 9h. Ofrenda a la Mercè.
Parroquia de Sant Josep
• 10h. Sardanas con la cobla
Terres de Marca
• 17.30. Concurso de
disfraces infantil y adulto
• 20h. Habaneras a cargo de
Port Vell
• 23h. Espectáculo de fuego
a cargo de Kabra

Fins al 27 de setembre
CC Sant Josep. Av. Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

Taller familiar
Una proposta lúdica per des·
cobrir a què jugaven els nens
i les nenes que vivien a L’Hos·
pitalet al segle XVIII.
7 d’octubre, 11h. Inscripció prèvia
Museu de L’Hospitalet
Pl. de Josep Bordonau, 6
www.museul-h.cat

