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Del 21 al 30 de maig, la gresca i la xerinola ompliran els carrers del barri

La festa major de Sta. Eulàlia
combina tradició i modernitat
ROSA SALGUERO

S’ofereix
una àmplia i
variada oferta
durant els deu
dies de les
celebracions

ARXIU

La Comissió de Festes de Santa
Eulàlia i els veïns
del carrer General
Prim ho tenen tot a
punt per iniciar la
festa major. Del 21
al 30 d’abril, el barri gaudirà d’una
àmplia oferta d’activitats que combina les tradicions i les novetats.
Grans i petits, amants de la música, del teatre i de l’art, aficionats
als esports, als balls de festa major i, fins i tot, a la gastronomia popular tenen una cita obligada durant aquesta setmana a Santa
Eulàlia. L’escenari central de les
festes, com sempre, tornarà a ser
el parc de l’Alhambra.
El programa s’inicia amb música. El dia 21, a les 22.30h, és previst un concert per a joves a càrrec dels grups Smoke Rings i Skatobeat i l’endemà, a partir de les
17h, hi haurà un taller de música
electrònica i experimental al Centre Cultural Santa Eulàlia. També
com a activitats musicals en destaquen: la mostra de balls regionals (dia 23, 17h), un concert d’acordió a càrrec de músics alemanys (dia 24, 12h), el recital de
cant coral amb la gent gran del barri (dimecres, 26, 17h), les tradicionals havaneres amb Les Veus dels
Pescadors de l’Escala (dia 27,
22.30h) i els balls amb orquestra
les nits dels caps de setmana.
Per als més petits, la diversió

Els gegants no poden faltar a cap festa major
també és garantida. El dissabte
22, a partir de les 10h, aprendran
jocs d’arreu del món i, a la tarda,
gaudiran de contes i llegendes a
la biblioteca del barri. Durant la setmana tindran, entre d’altres activi-

tats, pallassos; el dilluns; concurs
de pintura infantil a les escoles, el
dimarts, i espectacle de titelles i la
tradicional pluja de caramels, el
divendres.
Les activitats tradicionals ocu-

pen també un important espai. El
certamen ocellaire (dia 22, a partir
de les 9h); la trobada gegantera
–que coincideix amb el desè aniversari de l’associació Drac d’Or–;
el concurs de pintura ràpida, el
mercat d’art, la fira del disc (el dia
29), i la cursa popular que celebrarà la seva vintena edició (30 de
maig, 10h), en són les principals.
Els veïns del carrer de General Prim, com cada any, també organitzen un programa d’actes paral·lel al de la Comissió de Festes
de Santa Eulàlia. Enguany l’han
concentrat en els caps de setmana. Començaran divendres, 21 de
maig, amb havaneres i continuaran la resta de jornades amb esmorzar popular, jocs i concurs de
dibuix infantil, pallassos, xocolatada, sopar de germanor, futbol infantil, exhibició de balls de saló,
balls amb orquestra i balls regionals amb la Casa de Extremadura.

FIESTA ROCIERA
4 entidades de la
ciudad asistirán a los
actos de Montmeló
Las hermandades rocieras Pastorcillo Divino, L’Hospitalet, Pastora Almonteña y Rocieros de Carmona participarán en la fiesta del
Rocío que se celebrará en Montmeló los días 22 y 23 de mayo. La
hermandad Pastorcillo Divino saldrá de L’Hospitalet el viernes 21
tras celebrar una misa rociera en
la plaza Espanyola. Esta entidad
completa sus actos con el pregón
celebrado el día 8.

FERIA DE ABRIL
La coordinadora
andaluza hace un
balance positivo
La Coordinadora de Entidades Andaluzas ha efectuado un balance
positivo de la Feria de Abril, que
se clausuró el pasado día 2, con
la única participación hospitalense
de los Rocieros de Carmona. Para
Paco Pegalajar, presidente de la
coordinadora, el resultado ha sido
bueno, a pesar de que se ha celebrado por primera vez en el recinto
de Sant Adrià del Besos.

VIRGEN DE LA CABEZA
La Cofradía celebró
su tradicional
romería a la ermita
La Cofradía Virgen de la Cabeza
en Catalunya celebró, los pasados
24 y 25 de abril, su tradicional romería a la ermita ubicada en Sant
Quirze del Vallés. Los cofrades
efectuaron la popular ofrenda floral. El rezo del rosario, la misa rociera, una chocolatada, y diversos
actos folclóricos completaron las
actividades convocados.

La Casa de Huelva celebra
su festival de sevillanas

PILAR GONZALO

P. G.

L’Ateneu Cultural Catalònia ha
complert 16 anys. L’aniversari el
commemoren al voltant dels dies
de Sant Jordi i van celebrar amb
diversos actes que van coincidir
amb les Festes de Primavera. Un
concert de corals, una conferència sobre la festivitat i la tradició
de Sant Jordi, una lectura teatral i
un sopar de germanor van ser alguns dels actes convocats per celebrar l’esdeveniment.
L’Ateneu Cultural Catalònia va
néixer amb la finalitat de defensar
i divulgar la cultura i la llengua catalana “tot mantenint una bona
convivència amb la resta de cultures i llengües presents a L’Hospitalet”, segons manifesta el vicepresident de l’entitat, Rafel Camarasa.
És obert a tothom “al marge de religions o conviccions polítiques”. Es
van establir al barri de Collblanc,
“que trobaven mancat d’una entitat
d’aquest tipus ”, diu Camarasa.
Setze anys després del seu
naixement tenen 170 socis i, tot i

Con el mes de mayo llega a la ciudad el tradicional festival de sevillanas organizado por la Casa de
Huelva. Las actuaciones se celebran durante dos fines de semana. Las primeras actuaciones tuvieron lugar el pasado día 8 y el
próximo día 15 se volverán a repetir en la sede de la entidad, ubica-
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L’Ateneu Cultural Catalònia compleix
setze anys de difusió de les tradicions

da en la av. Europa, número 176.
El cartel del festival está integrado por los grupos Voces de Romero, Alma Flamenca, los coros
Raices de Huelva, Añoranza del
sur y el coro de la entidad. Al baile, como ya es tradicional, se contará con la presencia de los grupos de la entidad, los cuadros
Nuestra Señora del Rocio y Nuestra Señora de la Cinta.

Sale la procesión de la
Fiesta de la Cruz de Mayo
L’Ateneu té una colla sardanista desde fa poc de temps

P. G.

que fan un balanç positiu quant a
actuacions, troben a faltar la participació de gent jove que vulgui
continuar la tasca endegada fa una
mica més de tres lustres. Com diu
Rafel Camarasa, “els joves participen a moltes activitats però no porten la tasca de l’entitat”.
Un dels puntals de l’Ateneu

La Cofradía 15+1 celebró el pasado día 1 la Fiesta de la Cruz de
Mayo. Las actividades se iniciaron
por la mañana con la exposición
de la cruz que fue colocada en la
plaza de la Bòbila. Ya por la tarde,
salió en procesión la Virgen de los
Remedios, recorriendo las principales calles de Pubilla Casas.

Cultural Catalònia és el seu grup
coral, el cor Creixent, creat al mateix temps que l’entitat i, pel qual
busquen ara veus joves, ja que la
mitjana d’edat és de 50 anys. L’ateneu té també un grup de teatre
que habitualment participa a L’Hospitalet fa teatre i una colla sardanista de creació recent .

La procesión de este año presentó algunas novedades respecto a ediciones anteriores. La Virgen de los Remedios estrenó un
manto de terciopelo azul bordado
en oro en Sevilla por el artesano
García Poo. La imagen de la virgen también incorporó la figura de
un niño realizado por el imaginero
y escultor de Morón de la Frontera, Manuel Martín Prieto.

