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Activitats. L’antiga fàbrica s’omple d’activitats per a tota la família amb el programa estiuenc Summer Experience

Els Dijous a Can Trinxet
aterren de nou a Santa Eulàlia
Els quatre primers
dijous d’estiu, a partir
de les set de la
tarda, Nevenka Pavic
dinamitzarà l’espai i el
taller de hula hoop
El Summer Experience torna a Santa Eulàlia amb una nova edició d’Els
Dijous a Can Trinxet que omplirà l’antiga fàbrica tèxtil del carrer de Santa
Eulàlia, d’activitats adreçades al públic familiar. Es pretén així dinamitzar el barri durant l’estiu i convertir
Can Trinxet en un punt de trobada
on gaudir d’espectacles de circ,
teatre i música. També hi haurà food
trucks per poder degustar bones
propostes gastronòmiques.
Una mostra de peces curtes
de dansa i cultura urbana, el Hop
Cabaret, i la música de Konguito
DJ obriran l’oferta estiuenca de
Can Trinxet. El segon dijous del
cicle serà el torn de l’humor de Circ
vermut, seguit d’una sessió de ball
amb els ritmes de DJ Txarnego.
El dijous 12 de juliol, l’espectacle
de circ i humor de Zirkus Frak i els
temes del grup hospitalenc Falsa
Expresión de Hipocresía amenitzarà el final de la jornada. El darrer
dels dijous, Can Trinxet tornarà a
combinar un espectacle de circ i
una actuació musical, amb l’humor
de La bella tour i els estils ballables
d’Oli Comediscos DJ. y

AGENDA D’ACTES
yyy Dijous, 28 de juny

yyy Dijous, 5 de juliol

Dansa, cultura
urbana i la música
de Konguito DJ

Humor amb Circ
vermut i gresca
amb DJ Txarnego

•

20h. Hop Cabaret
Mostra de peces curtes d’street
dance i ball contemporani, que
s’emmarca en la 8a Trobada de dansa i cultura urbana. Compta amb
les actuacions de Guille Vidal-Ri
bas, mestre de cerimònies; One
(Break-Popping), a càrrec de Legacy Company; El Pulmón beatbox;
Anónimas Raíces, a càrrec de Pre-

moh’s Cru, i Ninja Breaks, a càrrec
de Desconekt-A2.
• 21h. Konguito DJ
Viatge musical arreu del món,
de Nova York a Kingston, de Rio
de Janeiro a Cali, de Lagos a Nova
Orleans, que repassa els millors
ritmes negres del planeta: funk,
reggae, soul, boogaloo, salsa, afro,
samba o cúmbia.

• 20h. Ni cap ni peus, a càrrec
de Circ vermut
Dos personatges en clau de circ
i humor intentaran sortir-se’n dels
entrebancs que ells mateixos es
busquen amb accions quotidianes
com seure en una cadira, penjar una
jaqueta o pintar un quadre. Com
que li donen la volta a tot objecte i el
fan servir a la seva manera, es veuen

yyy Dijous, 12 de juliol

yyy Dijous, 19 de juliol

Zirkus Frak i
Falsa Expresión
de Hipocresía

La bella tour i
música amb Oli
Comediscos DJ

• A les 20h. Zirkus Frak, greatest hits
Divertit? Excitant? Provocador?...
Potser graciós, qui sap! Però si haguessis de marxar a una illa deserta,
potser te l’enduries. Si fos la darrera
cosa que fessis a la vida, igual aniries a veure’l. Tots aquests anys de
circ i humor a la deriva no han estat
en va, i no deixaran indiferent ningú.

Després no diguis que no t’ho vam
avisar!
• 21h. Falsa Expresión de Hipocresía
Grup de L’Hospitalet que proposa temes de reggae i ska, amb
components de funky i rock, i lletres
compromeses i socials amb un to
festiu per moure consciències en
aquest món boig.

•

20h. La bella tour
Dos pallassos de la vella escola
intenten sobreviure al món modern.
De vegades, deixen que els seus
problemes personals surtin a la llum,
oblidant que el públic n’és testimoni
en tot moment. Sense sentit del
ridícul, intenten seguir amb el seu
propòsit: portar l’espectacle endavant i aconseguir el riure del públic.

immersos en un món d’incongruències impossible de desxifrar. Un
espectacle fresc de circ i pallassos
en què la comicitat és sempre present per fer passar una bona estona
a petits i grans.
• 21h. DJ Txarnego
Música per ballar a ritme de flamenc, wawancó, rumba, boogaloo
i funk.

• De 21 a 23h. Sessió de DJ
amb Oli Comediscos
El discjòquei resident a la sala
Salamandra de L’Hospitalet, té
com a lema “balla amb estil a la
jungla urbana”. Les seves sessions
ofereixen diferents estils: pop, funk,
rumba, rock, reggae, mestizo... i
aconsegueix així que el públic acabi
exhaust de tant ballar.

Celebracions. Les places dels Veïns i del Repòs són els escenaris principals de la programació del 22 al 24 de juny

Temps de Festa Major a Granvia Sud
EL PROGRAMA D’ACTES

Paella popular de la passada Festa Major de Granvia Sud

La Festa Major de Granvia Sud
d’aquest any concentra les activitats
en 3 dies i ofereix un programa farcit
d’actes per a totes les edats.
Ileana González, presidenta de la
Comissió de Festes de Granvia Sud,
explica que “el sopar de germanor,
que altres anys es feia el dissabte
anterior a la revetlla, coincidirà amb
la nit de Sant Joan i serà un dels
punts centrals de la Festa Major i

enguany també s’amenitzarà amb
espectacles musicals fins a ben entrada la matinada a la plaça dels Veïns”. Ileana González també destaca
que “una altra novetat d’aquest any
és la Mostra de Tallers d’Artesania
durant tot el diumenge dia 24, que
tindrà lloc al parc del Repòs”. y

i

Consulta el programa complet a:
www.l-h.cat

yyy Divendres, 22 de juny
• 18h. Mou el cul i no
siguis gandul, a càrrec
de la Cia. Tres per res.
Espectacle d’animació
amb música per a
tots els públics.
Amb la col·laboració
de la Biblioteca
Plaça Europa.
Plaça dels Veïns
• 19h. Xocolatada
popular. Plaça
dels Veïns
• 20h. Festa holi.
Plaça dels Veïns
yyy Dissabte, 23 de juny
• 11.30h. Cercavila amb
els Trabucaires de
L’Hospitalet, Colla d’en
Jaume Durán, Grup de

•
•

•
•
•

Tabalers de l’Skamot
Diabólic i colles de
gegants. Plaça dels Veïns
13.30h. Aperitiu popular.
Plaça dels Veïns
21.30h. Sopar de
germanor de la revetlla
de Sant Joan. Hi haurà
servei de food truck
amb sopar, refrescos i
combinats. Plaça dels
Veïns
22.30h. Actuació de Rosario
Mohedano. Plaça dels Veïns
23.30h. Ball amb Remember
Show. Plaça dels Veïns
1.30h. Discomòbil.
Plaça dels Veïns

yyy Diumenge, 24 de juny
• 11.30h. Festa de l’escuma.
Plaça dels Veïns

•
•
•

•
•
•

12h. Guerra d’aigua. Plaça
dels Veïns
13h. L’hora del vermut
amenitzat pel DJ Cosmin.
Parc del Repòs
18.30h. Exhibició
de ball infantil i de
parelles de les escoles
de ball de l’Associació
de Veïns. Plaça dels
Veïns
21.30h. Havaneres
amb el grup Ultramar
i rom cremat.
Plaça dels Veïns
23.45h. Piromusical
i final Festa Major.
Plaça dels Veïns
Durant tot el dia, Mostra
de Taller d’Artesania i
servei de food truck a la
plaça del Repòs.
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Equipaments. Veïns i abonats demanen serveis en una única instal·lació

yyy Calle Santa Eulàlia
Se realizan obras de remodelación
de las aceras en diversos tramos a
lo largo de toda la vía, que consisten
en sustituir las antiguas losetas rojas
por losetas grises. La primera fase
se inició a finales del mes de mayo y
tiene una duración prevista de unas
tres semanas. Las obras afectan al
lado de montaña, entre la calle Martí
Codolar y la avenida del Metro. Durante la realización de los trabajos
de reforma, el ancho de la calzada
se reducirá en el tramo afectado.
yyy Calle Castelao
Prosiguen las obras de reforma de
la calle Castelao, que contempla la
ampliación de las aceras y la renovación del asfalto entre la Granvia y
Santa Eulàlia. La vía pasará a tener
un sólo carril de circulación, que
cambiará su sentido actual, y mantendrá una línea de aparcamiento. Durante el periodo de obras se
prevén alteraciones de tránsito en la
zona.
yyy Calle Aprestadora
La reforma de la calle Aprestadora,
iniciada a mediados de abril, afecta
el tramo entre la calle Alhambra y
la calle Rosell. La intervención para
mejorar la movilidad comprende la
ampliación de las dos aceras y la
renovación del asfalto. Finalizada
la reforma, la vía pasará a tener un
solo carril de circulación en sentido
al municipio de Cornellà de Llobregat. El tránsito en la zona de obras
se verá afectado durante el periodo
de ejecución de las mismas.
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L’AGENDA

Teatre, dansa i circ
Taller d’estiu adreçat a infants
i joves, organitzat per Plàudite
Teatre-Espai d’Arts Escèniques
Pista del carrer del Gasòmetre on era previst fer el poliesportiu per a bàsquet i gimnàstica artística

El projecte del poliesportiu
de Santa Eulàlia, en revisió
El Govern municipal estudia una solució
consensuada amb veïns, esportistes i abonats per
al futur poliesportiu del carrer del Gasòmetre
Els tècnics municipals estan estudiant totes les propostes possibles
per renovar el Poliesportiu de Santa
Eulàlia i presentar-les a veïns i abonats abans de les vacances d’estiu.
El projecte per fer un nou edifici
al carrer del Gasòmetre per al bàsquet i la gimnàstica artística i, pos-

teriorment, reformar per als esports
d’aigua les instal·lacions del carrer
de Jacint Verdaguer no ha estat acceptat per tots els usuaris. Aquests
reclamen un únic edifici per a tots
els serveis, per la qual cosa han
posat en marxa una recollida de signatures al barri sota el lema Mulla’t

per Santa Eulàlia.
Així, l’alcaldessa Núria Marín va
decidir aturar l’execució del projecte
i plantejar als veïns i als usuaris totes les opcions tècniques per a una
solució consensuada. “Els serveis
tècnics treballen ara per fer avantprojectes de tots els escenaris possibles i poder presentar-los abans
del mes d’agost a l’AESE –entitat
que gestiona l’actual poliesportiu–,
l’AV 5 Carrers, veïns i abonats”, explica el tinent d’alcaldia d’Esports,
Cristian Alcázar. y

Del 26 de juny al 6 de juliol, de 9 a 14h
CC Santa Eulàlia. C. de Santa Eulàlia, 60
www.plaudite.org

Club de lectura
Club moderat per Ester Bueno, sobre l’obra de teatre Terra de ningú, d’Harold Pinter
18 de juny de 2018, 19h. Inscripció prèvia
Biblioteca Sta. Eulàlia. C. de Pareto, 22
www.bibliotequeslh.cat

Taitxí al parc
Dilluns i dimecres, de 9.30
a 11h, i dimarts i dijous, de
19.30 a 21h, sessions de tai
txí al parc de l’Alhambra
16, 17, 18 i 19 de juliol
Parc de l’Alhambra
www.l-h.cat/esports
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Entrevista
Domingo Garrido, president de l’Associació de Venedors del Mercat de
Santa Eulàlia Interior. Amb motiu del 85è aniversari del mercat, parlem amb
el cap visible de l’entitat i propietari de l’històric Bar Mingo

“En 10 anys el comerç de
proximitat tornarà a viure”
- Quan fa que esteu vinculat al
mercat?
- Vaig començar ajudant al bar dels
pares amb 12 anys, en fa més de
50. La meva família i el Bar Mingo
estem vinculats al mercat des dels
seus inicis.
- I a la Junta de l’associació?
- Fa tres anys que en soc el president i molts més que estic vinculat
a la Junta.
- Quins han estat els canvis més
significatius en aquests anys?
- El comerç ha patit canvis molt
profunds: horaris, competència....
Els horaris de la clientela són cada
vegada més amplis i l’oferta també.
Adaptar-se a aquesta dinàmica representa tot un repte.
- Com valoreu les darreres reformes de l’edifici del mercat?
- Eren esperades. Es van conservar
l’estructura de bigues de fusta i els
finestrals, i es va transformar total-

ment l’edifici pel que fa a les instal·
lacions, la climatització i els accessos. Ja han passat uns anys i cal
seguir amb millores, com el canvi de
la il·luminació.
- Quins projectes té previstos
l’Associació per al futur?
- El repte més important serà adaptar-se a les necessitats de la clientela i assumir nous horaris d’obertura, per exemple, algun dia més
a la tarda. També fomentar l’ús de
les xarxes socials, per realitzar comandes online, per exemple, i altres
propostes per arribar a més públic.
Altres millores no depenen de nosaltres. Per exemple, hi ha un dèficit
de places d’aparcament pròximes al

“El nou logotip
de l’Associació
ha estat dissenyat
per una clienta
del mercat”
n

mercat i les darreres reformes de la
zona de vianants no ens han satisfet.
- Diuen que la unió fa la força.
Col·laboreu amb altres iniciatives del barri?
- Com a associació hem d’estar
oberts a col·laborar amb altres entitats i col·lectius del barri. I així ho
fem dins les nostres possibilitats.
- Pots posar algun exemple?
- Per exemple, col·laborem amb el
torneig de waterpolo o la Milla Urbana de l’AESE. També hem participat
en el carnaval, a banda de guarnir
les parades del mercat, alguns anys
hem fet una comparsa i hem desfilat a la rua. Iniciatives com la Nit de
Tapes també les hem de seguir fent.
Vam ser el primer mercat de L’Hospitalet en organitzar aquesta activitat, una experiència que ha anat a
més. La valoració és positiva, des de
la primera edició s’ha anat millorant
la comunicació i l’organització.
- Com esteu celebrant el 85è
aniversari?

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

JAUME FERRÁNDEZ

Mingo Garrido, al bar que regenta al Mercat de Santa Eulàlia

- Els actes de celebració van començar el 2017 amb la Nit de Tapes
i finalitzaran amb l’edició d’aquest
any, el pròxim 16 de juny. El dissabte
26 de maig els membres de l’Associació vam celebrar un sopar a l’Hotel Porta Fira, que va aplegar un centenar de persones. També tenim nou
logotip dissenyat per una clienta.
- Què representa aquesta efemèride per encarar el futur?
- Santa Eulàlia és el segon mercat
més antic de L’Hospitalet, juntament amb el del Centre que va ser

el primer. El mercat ha arribat als 85
anys, com un avi que s’acosta al final de la vida, però a diferència de
les persones, encara transmet molta vida a fills i nets que som els que
hem de seguir i fer que arribi amb
bona salut als 100 anys i més enllà.
- Què el fa ser tan optimista?
- Fets com que el nostre és el mercat amb menys parades tancades
de la ciutat, només dues. Penso que
s’està fent molt bona feina i en deu
anys el comerç de proximitat tornarà
a viure. y

