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Del 12 al 15 de juny,
Festa Major de Can Serra
Teatre, ball, cercavila, conferències, sopar de germanor i activitats per als petits
Un any més, per aquestes
dates, la Comissió de Festes
de Can Serra ja ho té tot a
punt per tal de celebrar la
festa major del barri que, del
12 al 15 de juny, els veïns
viuran als seus carrers.
Les activitats comencen
dijous 12 a les 18h a l’IES
Torras i Bages amb l’obra de
teatre El convento de las
V
monjas i, a continuació, el
quart certamen literari, organitzat per l’escola d’adults. A
les 21.30h a la Casa de la Reconciliació s’han organitzat dues exposicions: una d’activitats a càr-
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rec de la Comissió de cultura i
del Grup de Dones i una altra de
pintura, a càrrec dels Amics de la
Pintura. A les 20 hores, el cercavila recorrerà tot el barri i, a
partir de les 22h, els veïns podran gaudir de les havaneres del
grup Barca de Mitjana a la Carpa.

Un grupo de vecinos
pide un plan integral
para el Casc Antic
El Colectivo de Defensa del
Casc Antic ha entregado al
Ayuntamiento 750 firmas ciudadanas para pedir que se
elabore un plan integral para
la conservación del núcleo
histórico de la ciudad. Esta
plataforma solicita también
que se detenga la construcción del Polidepor tivo del
Centre hasta que no se determine su impacto real.

UGT hace balance
del servicio para
inmigrantes en 2002
La oficina AMIC del sindicato
atendió 923 consultas de
592 personas, una cifra similar a la de 2001. Sin embargo, el servicio no ha podido
documentar a los solicitantes
aunque tuvieran un contrato
de trabajo a causa de la legislación vigente. La mayor parte de las consultas son de
ciudadanos latinoamericanos y marroquíes.
GABRIEL CAZADO

La plaça de la Carpa i la
Casa de la Reconciliació
seran els escenaris més
habituals que acolliran
les activitats que ha
organitzat la comissió
de festes del barri
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Recinte d’entitats a la Festa Major de Can Serra l’any 2002

Divendres 13, també a la plaça de la Carpa i a partir de les
10h, actuaran els alumnes d’infantil i primària del CEIP La Carpa. Ja a la tarda, el Grup de Dones representarà l’obra Comisaria especial para mujeres a la
Casa de la Reconciliació. A partir
de les 23h, la plaça de la Carpa
es convertirà en una sala de ball
amb l’orquestra Bossa Nova.

Dissabte, l’activitat començarà
a la plaça de la Carpa a les 11h
amb una festa d’estiu organitzada per l’esplai de Can Serra i, a
les 18.30h, actuació dels castellers de la Colla Jove de L’H i els
castellers de Mollet. I, a les 22h,
els veïns és reuniran per celebrar
un sopar de germanor seguit del
pregó i del ball amenitzat per l’orquestra Bambú.

L’últim dia, a les 11h, se celebrarà la missa solemne i, després, seguirà una ballada de sardanes, també a la plaça de la
Carpa. A les 14.30h, la festa
continuarà amb el tradicional potaje rociero. A la tarda, les actuacions folklòriques, que clou Tamara Flores, precediran el correfoc dels Diables de la Florida.
# EVA SERRANO

Pancartas contra el
sida en los centros
deportivos de L’H
El Plan de Acción sobre el Sida
ha colocado este mes pancartas con el mensaje El sida:
decidimos entre todos en los
cinco polideportivos municipales de la ciudad para sensibilizar a la población de la
necesidad de prevenir el contagio. La iniciativa se enmarca en la campaña de prevención impulsada por el Departament de Sanitat.

