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L’Associació de Veïns
Ildefons Cerdà fa 35 anys

gabriel cazado

Homenatge als regidors que ha tingut el districte des de 1979

Moment de l’homenatge dedicat als regidors

L’Associació de Veïns Ildefons Cerdà
Granvia Sud va organitzar un acte
de reconeixement als regidors de
districte que s’han succeït des de la
constitució dels ajuntaments demo
cràtics: José Castellanos, Francisco
Pareja, José Conde, José Antonio Molina, Ana María Prados i Maria Àngels
Sariñena, així com als presidents de
l’entitat, Frederic Jassé i Adela Losa.
L’acte coincidia amb la celebració
del 35è aniversari de l’entitat i va
servir també com acomiadament

de l’anterior junta directiva presi
dida per Adela Losa. “Vam pensar
-diu- que, després de tot el que els
hem matxucat, estaria bé deixar
constància de la bona relació que
ha quedat”.
Ara és Paco del Río el nou presi
dent d’una associació que va nèixer
el 1971 per defensar els interesos
del llavors conegut com a Conjunto
Residencial Gran Vía. “Avui el nostre
repte és obrir-nos a nous veïns i
continuar participant en l’acabament

de la reforma urbanística del barri”.
Del Río recorda amb un somriure
que Granvia Sud porta 35 anys en
obres. “És un barri en transformació
permanent, però tenim l’esperança
de veure’l acabat”, diu.
Segons el nou líder veïnal, “ara
diuen que vivim en el ‘triangle d’or’,
però pel moment estem patint les
molèsties de les obres i haurem
d’estar alertes perquè el desenvolu
pament econòmic i d’infraestructu
res previst no ens colapsi”. # r .

Noces d’argent
dels Amics
del Ferrocarril
L’Associació Amics del Ferrocarril
està d’aniversari. En fa 25 anys. Amb
aquest motiu han preparat tot un se
guit d’activitats que es perllongaran
fins al 31 de desembre d’enguany.
Les primeres van tenir lloc els
dies 27 i 28 de maig amb una Tro
bada de Mòduls de la Federació Ca
talana d’Amics del Ferrocarril, al Po
liesportiu de l’IES Bisbe Berenguer,
al barri de Santa Eulàlia. El dia 18 de
juny tindrà lloc una trobada de vapo
ristes a la plaça de l’Ajuntament,
dins dels actes de la Festa Major del
Centre.
L’acte central commemoratiu de
l’efemèride tindrà lloc el 24 d’octu
bre al Centre Cultural Barradas. En
aquest equipament i aquest mateix
dia s’inaugurarà una exposició en re
cord de l’aniversari de l’entitat, amb
el títol Fem 25 anys. La mostra es
tancarà el 5 de novembre.
Posteriorment, del 16 de no
vembre a l’1 de desembre, una altra
exposició, Fent via a L’Hospitalet,
s’instal·larà en el Centre Cultural
Santa Eulàlia. # c . g .

El Muntanyenc
lliura els premis
de fotografia
El Club Muntanyenc de L’Hospitalet
inaugurarà el pròxim dia 20 de juny,
a les 20.30 hores, al Centre Cultural
Barradas, l’exposició dels treballs
presentats a la 50a edició del Con
curs de Fotografia Artística 19562006 Memorial Antoni Monrós i
Valls, que ha estat organitzat per
aquella entitat. En el mateix acte tin
drà lloc el lliurament de premis.
El concurs s’adreça a tots els
afeccionats a la fotografia residents
a Espanya i a tots els socis del Club
Muntanyenc. Els treballs presentats
han concursat dintre de les cate
gories lliure a color; lliure a blanc i
negre i Ciutat de L’Hospitalet (color
o blanc i negre) amb fotografies re
lacionades amb el municipi. # c . g .

