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Cuina. Premis de la cinquena ruta gastronòmica de tardor de L’H

Solidaridad. Actividad a beneficio de Cruz Roja

Tast & Vins, Spiral Bar i Cal
Paco, els millors ‘platillos’

Exhibición de baile durante la recogida de alimentos del 2 de febrero

Els guanyadors de la cinquena edició durant el lliurament de premis

El jurat d’A la tardor, platillos! ha designat
guanyadors Tast & Vins, Spiral Bar i Cal Paco. El
Punt i Coma s’ha endut el premi Platillo de L’H
Sergio Cócera, xef del Casanova
Beach Club de Castelldefels, ha estat el padrí de la cinquena edició de
la ruta gastronòmica A la tardor, platillos! de L’Hospitalet i ha format part
del jurat que va designar a final de
gener els establiments guanyadors:
Tast & Vins (plat més saborós), Spiral Bar (plat més creatiu) i Braseria
Cal Paco (plat de millor qualitat).
El restaurant Punt i Coma de l’hotel SB Plaza Europa ha obtingut el

premi Platillo de L’H per votació popular.
La ruta gastronòmica de tardor va
oferir platillos i còctels que es van
poder assaborir del 3 al 25 de novembre de l’any passat. Es van servir 4.600 platillos i 250 persones
van participar en les votacions del
Platillo de L’H per optar als premis:
4 nits d’hotel amb esmorzar per a
dues persones als hotels Porta Fira,
SB Plaza Europa, Fira Congress

i Medanis. També dos menús degustació al restaurant Bouquet de
l’hotel NH Tower i al Centre Municipal de Formació d’Hostaleria, i
una visita i tast a la fàbrica Tibidabo
Brewing de L’Hospitalet per a dues
persones, una caixa de 12 cerveses
artesanes i dues samarretes.
A la tardor, platillos! és un projecte del Centre Municipal de Formació d’Hostaleria que vol donar
impuls a la gastronomia local, millorar la qualificació de les persones
que treballen en aquest sector, un
dels més rellevants en l’ocupació,
i fomentar l’activitat emprenedora.
Enguany hi han participat 23 restaurants i dues cocteleries. y

Sexta recogida de
alimentos del Foro de
las Culturas de L’H
El Foro de las Culturas Tradicionales
y Populares de L’Hospitalet celebró
en el Centro Comercial La Farga el
pasado 2 de febrero su tradicional
recogida de alimentos, este año a
favor de Cruz Roja. Durante toda la
jornada hubo exhibición de bailes y
expresiones culturales para animar
la recogida, que consiguió cerca de
mil kilos de alimentos no perecederos y productos de higiene personal.
El publico asistió a la actuación
de una decena de entidades de
L’Hospitalet que mostraron su cultu-

ra a través de bailes típicos de Catalunya, Andalucía, Galicia, Aragón,
Castilla-León, Extremadura, Perú,
Ecuador y Bolivia, además de la
exhibición de gegants y la actuación
de tabalers.
“Es una jornada festiva para que
la gente se anime y colabore en la
recogida. Además queremos dar a
conocer culturas y tradiciones para
que todos nos llevemos lo mejor
posible y facilitar la convivencia”,
explica Inma Martos, portavoz del
Foro de las Culturas de L’H. y

Primera edició de l’Urban Fest de
dansa urbana
El Centre Comercial La Farga va acollir aquesta trobada en la qual van
participar diferents grups d’street dance, amb tallers i exhibicions de
hip-hop, beat box i tipografia artística adreçats a infants, joves i adults.
Hi va actuar Pulmón, conegut per la seva gran actuació en el vuitè
campionat d’Espanya de beat box, i hi van participar l’escola Rookies
Dance Studio de L’H i l’associació Llobregat Block Party. y

