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Dies de disbauxa al Centre, Pubilla Casas, Granvia Sud, Sanfeliu, Gornal i la Florida

L’Hospitalet es guarneix de festa
PILAR GONZALO
La major part dels barris de la ciutat celebren les festes majors el
mes de juny, coincidint amb l’entrada de l’estiu i, per tant, amb la
revetlla de Sant Joan. Can Serra,
Centre, Pubilla Casas, Granvia
Sud, Sanfeliu i Gornal fan la festa
aquest mes, mentre que La Florida l’organitza per als primers dies
del juliol. Tots, però, presenten un
atapeït programa d’activitats.
S’han d’afegir també les festes organitzades pels veïns del carrer
Campoamor, a Bellvitge, i de l’Asociación Recreativa y Cultural Vell
Can Bori, al Centre. Can Serra ha
tancat amb èxit la seva festa, celebrada del 13 al 16 de juny.
Una part de l’activitats festiva
dels barris estarà centrada en la
nit del foc, el 23 de juny, i en especial, al Centre, on arribarà la flama del Canigó amb què s’encendran totes les fogueres.

A la pista del col·legi públic Can
Bori tindrà lloc la Festa Major que
cada any organitza l’Asociación
Recreativa y Cultural Vell Can Bori,
del 21 al 24 de juny. El programa
inclou festes infantils, actuacions
musicals, balls regionals a càrrec
de la Unión Extremeña i activitats
esportives, com un partit de futbol
sala entre casats i solters. La festa finalitzarà el dia de Sant Joan
amb una xocolatada per a tothom.
També els veïns del carrer
Campoamor celebren la seva pròpia Festa Major del 5 al 7 de juliol.
Entre les activitats previstes figuren l’actuació de la banda de música de Bellvitge, el 5 de juliol, una
gimcana infantil el dissabte dia 6,
i l’actuació de la vedette Maite
Carreras i el cantant Manel el diumenge dia 7 a les 22h.

IMACNA

Les festes arriben també
a Can Bori i Campoamor

Els focs d’artifici posaran punt i final a la major part de les festes majors dels barris
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El pregó, des de la nova regidoria

Revista musical i cases regionals

Del 20 al 24 de juny. Com és tradicional, la Festa Major començarà
amb el pregó, a càrrec de Josep Tubau, president dels concessionaris
de les parades interiors del mercat del barri. La lectura es farà des del
balcó del nou local de la regidoria del Centre, a la Rambla Just Oliveras.
La plaça de l’Ajuntament serà l’escenari central dels actes festius, tot i
que la major part dels carrers del Centre organitzen diverses activitats.
Una gimcana, la botifarrada popular i la concentració de gegants i capgrossos són alguns dels actes que tindran lloc el dissabte 22. El dia 23,
revetlla, serà molt intens. Començarà amb una despertada general amb
trabucaires a les 9 del matí i a les 8 del vespre arribarà la flama del Canigó amb què s’encendran les fogueres. La cloenda de la festa, amb els
focs d’artifici, tindrà lloc a les 12 de la nit el dia de Sant Joan.

Del 20 al 24 de juny. L’orquestra Combo animarà el primer dia de
Festa Major destinada als jubilats i pensionistes. També tindran el seu
protagonisme els nens i els joves, amb passis de moda, i se celebrarà
una marató d’aeròbic. Per al segon dia, divendres 21, es deixa la cercavila pel barri i la lectura del pregó per part del senador socialista Josep
Maria Sala. A les 23.30h, i a l’avinguda Severo Ochoa s’ha programat la
revista musical amb els germans Calatrava, entre d’altres. Dissabte i
diumenge el ball i una revetlla popular ocuparan les nits i es deixa el plat
fort per al dia 24, amb les actuacions de cases regionals: l’Esbart San
Martín, Centro Extremeño Muñoz Torrero, Tertulia Flamenca L’Hospitalet,
Rocieros de Carmona, Centro Gallego Rosalía de Castro, Centro Aragonès de L’Hospitalet i Casa Regional Castilla-La Mancha.
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La nit dels
artistes del barri

Festival de
grups folklòrics

Andreu Trias
obre els actes

Conèixer els
grups solidaris

El gegant del
barri es diu Paco

Del 21 al 24 de juny. Qui porti
un artista dins està cridant a triomfar en el concurs de play-back amb
cançons, acudits i imitacions pels
veïns de totes les edats organitzat
per a la primera nit de festa gran.
Dissabte 22, els gegants de Santa Eulàlia i de L’Hospitalet encapçalaran la cercavila. El sopar de
germanor i l’espectacle de varietats, amb l’actuació estel·lar de
Jordi LP, completaran la jornada.
El dia 23, com marca la tradició,
gran revetlla de Sant Joan i el 24,
aigua i fos, és a dir, guerra d’aigua
entre veïns, a les 12 del migdia, i
castell de focs d’artifici a les 11 de
la nit. La majoria dels actes es faran a la plaça dels Veïns.

Del 21 al 24 de juny. Les primeres passes de la Feta Major de
Sanfeliu aniran a càrrec de la banda de música de Bellvitge, teatre
a l’aula de cultura, havaneres i
rock. L’escenari central es situarà
al passeig del Cirerers on a les
19.30h de dissabte dia 22 es farà
el festival de grups folklòrics
amb el Centro Aragonés de Rubí,
el Grupo Extremeó Muñoz Torrero
i el Grupo Gallego Rosalia de Castro. L’arribada de la flama del Canigó, diumenge 23, marcarà
les hores prèvies a la revetlla. Dilluns 24 a les 19h tindrà lloc el
Gran Festival de Flamenco i tancarà les festes el grup de la ciutat
Amantes de Andalucía a les 21h.

Del 27 al 30 de juny. Els gegants i capgrossos iniciaran la
Festa Major el dia 27 a les 20h per
donar pas al pregó a càrrec d’Andreu Trias, president de la Coordinadora Sardanista. Divendres 28,
després dels jocs infantils i la desfilada de vestits de paper, tindrà
lloc el festival de flamenc i l’actuació del coro rociero, amb el grup
de rumbes Lachó-Bají-Cali i la collaboració del taller de Sevillanes
d’Àmbit Cultural Gornal. Dissabte
29 hi haurà teatre al Col·legi Públic Pla de Llobregat, a les 18h, a
més del sopar de germanor, ball i
xocolatada. L’últim dia de festa,
diumenge, l’acte central serà un
espectacle de varietats a les 22h.

Del 2 al 7 de juliol. La plaça
Eivissa acollirà a la Festa Major de
la Florida a grups solidaris, tant de
la ciutat com de fora, per donar a
conèixer les seves actuacions i
presentar els projectes de coope
ració. Serà el dia 5. Però al marge
d’això, tindrà lloc el dia 2 a les 22h
un espectacle de cabaret amb
Carmen Flores. Destaca també el
campionat de mus, que comen çarà el dia 3 i que finalitzarà el dia 6
amb el lliurament de premis, el cinquè campionat Integración de bàsquet en cadira de rodes, al poliesportiu de Les Planes, i ball amb orquestra totes les nits. L’escenari
central s’ubicarà a l’avinguda Severo Ochoa amb Claveles.

L’escenari central de la festa va
ser la plaça de La Carpa on es va
instal·lar la tercera Mostra d’entitats Can Serra fa poble. Els veïns
van batejar el nou gegant del barri, el Paco, sota els bons auspicis
dels seus padrins. La gent gran va
ser la protagonista de la festa, divendres 14, amb una desfilada de
vestits de paper, organitzada per
la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet. Pel que
fa als esports, es va celebrar el torneig de petanca i el cinquè trofeu
de futbol sala Integración. El sopar
germanor, el dia 15, l’ac tuació de
diversos grups folklòrics i els focs
d’artifici, el dia 16, va completar la
Festa Major d’enguany.

