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14 d’octubre del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Mostra d’Entitats del Gornal

que finalitza aquest any un cop ja
estan pràcticament executats els
projectes previstos. Així, la construcció de l’edifici de l’equipament
Gornal Activa i del centre poliesportiu finalitzarà l’any vinent i quan
estiguin acabats dinamitzaran la
vida del barri.

L’avinguda de Carmen Amaya ha
estat l’escenari, un any més, de la
Mostra d’Entitats del barri del Gornal celebrada el passat 5 d’octubre.
La mostra permet a les persones
del barri conèixer millor les activitats
que desenvolupen les diferents entitats i col·lectius del Gornal.
Enguany, més de 30 entitats
han format part de la mostra amb
diversos tallers: d’oficis, artesania,
activitats lúdiques, dibuix, reci-

clatge, maquillatge, sensibilització,
cooperativisme i emprenedoria,
cistelleria, etcètera. També, han
desenvolupat activitats com ball,
jocs, teatre, poemes, sevillanes i
actuacions, tot plegat en un clima
festiu i de participació.
Aquesta mostra va sorgir emparada per la Iniciativa Urbana del
Gornal (URBAN), un pla de millora
finançat al 50% per fons europeus
Feder i l’Ajuntament de L’Hospitalet,
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Dictricte VI. Divulgar els treballs que desenvolupen
les entitats del barri és l’objectiu d’aquesta fira
que va sorgir emparada pel projecte URBAN

Representació teatral de Dones del Gornal durant la mostra

El Centre Cultural celebra 30 anys
Sant Josep. Ara incorpora
la ciència i la tècnica al
treball de base
Ara fa 30 anys naixia al barri de Sant
Josep l’Aula de Cultura, un equipament de proximitat que va sorgir de
la reivindicació veïnal i de l’impuls
dels primers ajuntaments democràtics per la cultura.
Amb els anys, el seu paper ha
canviat i ara el Centre Cultural
Sant Josep ha fet una aposta per
l’especialització i per incorporar la
ciència i la tècnica al treball cultural
de base. Així han nascut cicles com
Pessics de Ciència o el Festival
CL’Hips, entre d’altres projectes.
Per commemorar l’aniversari,
fins el dia 26 es pot veure la mostra

Continuïtat
Ara, després de l’URBAN, s’obre
una nova etapa per continuar fent
la Mostra d’Entitats del Gornal. “Si
les entitats hem de fer un esforç, el
farem, ja fa molts anys fèiem una
mostra gastronòmica organitzada
pel Pla comunitari i més tard ho hem
fet amb l’URBAN, no tenim perquè
perdre la mostra”, ha manifestat
Teresa Jiménez Villarejo, membre
de la Coordinadora d’Entitats del
Gornal. y

Santa Eulàlia
La comunitat islàmica compra una nova nau
yyy La mesquita El Fatah, provisionalment ubicada en uns terrenys de
l’Incasòl, ha adquirit una nau per al centre definitiu a l’àrea de l’av. de
Vilanova i del carrer de Narcís Monturiol, segons la nova ordenança
de centres de culte. El trasllat trigarà perquè han d’adequar la nau. y

Al centre es pot veure una mostra de les activitats d’aquests 30 anys

Sant Josep, d’Aula de Cultura a
Centre Cultural. 30 anys d’un equipament, un recull de materials recopilats, cedits per l’Arxiu Municipal,
per particulars i pel propi centre.

Com a acte de cloenda el dia 25
se celebrarà un cafè concert amb
grups de música i teatre vinculats al
Centre Cultural i es farà un concurs
de pastissos amb 30 espelmes. y

Pubilla Cases-la Torrassa
Usuarios indignados por
el cierre de dos ‘casals’

Granvia Sud
Els veïns reivindiquen
ser un barri propi

yyy Por problemas económicos la
Caixa del Penedès han cerrado
dos casals d’avis de Pubilla
Cases y la Torrassa fundados
por esta entidad. Los usuarios
denuncian que se han quedado
sin su espacio de reunión y de
actividades. El Ayuntamiento les
facilitará la reubicación en otros
locales municipales. y

yyy La zona està adscrita
administrativament al barri de
Santa Eulàlia i està ubicada a
l’altra banda de la Granvia. Des
de fa més de 40 anys els veïns
reivindiquen ser un barri amb
equipaments i serveis propis. Ara
ho han demanat formalment a
l’Ajuntament, que ja ha anunciat
que accedirà a la seva petició. y

