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Cultura popular. El Grup Sardanista Tot Bellvitge organitza la 13a Festa de l’Arbre

Plantada d’arbres a ritme de cobla
Allò que va començar
com una reivindicació
veïnal per reclamar un
parc per al barri, avui
és la Festa de l’Arbre
del grup Tot Bellvitge
Plantar arbres i ballar sardanes és la
raó de ser de la diada que any rere
any organitza a les portes de la primavera el Grup Sardanista Tot Bellvitge. L’edició d’enguany, la tretzena, tindrà lloc el 13 de març al Parc
Metropolità de Bellvitge i servirà de
marc per a la segona trobada d’inter-

La Festa de l’Arbre del 2010, al Parc Metropolità de Bellvitge

canvi de plaques de cava. La jornada
començarà a les 10h amb un esmorzar de germanor, continuarà amb la
plantada d’arbres i finalitzarà amb
la tradicional ballada de sardanes a
càrrec de colles veteranes i de la cobla La Nova del Vallès.
El president de l’entitat, Emili
Sales, recorda que la idea de plantar
arbres per substituir els que han
mort durant l’any, la van iniciar els
veïns per reivindicar un gran espai
verd. Després de l’obertura del Parc
Metropolità, Tot Bellvitge ha continuat per donar la benvinguda a la
primavera, i com a preludi d’una altra
festa grossa: l’Aplec de l’Ermita. La
46a edició serà el 25 d’abril. y

Espai d’història. El Museu acull una exposició sobre el president de la Generalitat de 1933 a 1940

Lluís Companys, polític fins a la mort
El 15 d’octubre de 1940, Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de Catalunya des del 1933,
va ser afusellat a Montjuïc pel règim
franquista, després d’un judici sumaríssim sense garanties jurídiques.
Moria un home i naixia un mite.
La trajectòria personal, profes
sional i política de Lluís Companys
és l’eix central de l’exposició que
presenta el Museu de L’Hospitalet

a l’Espai d’història de la Casa Es
panya, i que es pot visitar fins al
pròxim 24 de març.
La mostra consta de 18 expositors, que relaten cronològicament la
vida de Lluís Companys i analitzen
el seu testament polític i la rellevància de la seva figura i de les seves
idees que va defensar fins a la mort.
L'exposició l’organitza la Fundació
Josep Irla. y

Breus
Reflexión sobre el
juego de pelota en
espacios públicos
Una liguilla de Korfball (deporte
parecido al basquet) ha servido
de reflexión en el Consell de
Nois i Noies sobre la posibilidad
de jugar a la pelota en los espacios públicos. Los consellers
propondrán dos posibles ubicaciones para instalar canastas. y

L’H Espai de Debat
ha discutido el Pacto
económico y social
Uno de los objetivos es mejorar
el sistema productivo y facilitar la recuperación económica
con bases sólidas, según Camil
Ros de UGT, Joan Carles Gallego de CCOO, y la catedrática de la UB, María Callejón,
que participaron en el debate. y

Vecinos de L’H se
manifiestan para pedir
más aparcamiento

Un visitant llegeix un dels expositors de la mostra

Unas 30 personas convocadas a través de las redes sociales por la Associació de Botiguers i Comerciants de L’H y el
Baix Llobregat solicitaron espacios para poder aparcar a precio asequible en barrios como la
Florida, la Torrassa y el Centre. y

