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Celebracions. Els veïns de Pubilla Cases, Centre, Granvia Sud, Sanfeliu, el Gornal i la Florida estan cridats a la gresca

L’H viu les festes majors
La ciutat dóna la benvinguda a l’estiu immersa
de ple en festes majors. Sis barris organitzen
pels volts del solstici les seves celebracions
Pubilla Cases
Del 12 al 19 juny

Colofó amb Marismas
del Guadalquivir
L’avinguda de Severo Ochoa, com
a escenari central, acollirà gran part
dels actes. En destaquen: el ball
per a la gent gran i la trobada de
ball infantil (dia 14, 18h i 19h); la
cercavila amb gegants i tabals i el
concert jove (dia 15, 20h i 21.20h);
l’animació infantil, amb xocolatada i correfoc i el ball de festa major
(dia 16, tarda i nit), i per últim, l’es
morzar popular, gegants (matí del
dia 19), balls regionals (17.30h) i
l’actuació de Marismas del Guadalquivir (22h). El programa també té
com a escenaris el CC la Bòbila,
el carrer de Marcel·lí Esquius i el
camp de futbol de Pubilla Cases.

El Centre
Del 15 al 24 de juny

La tradició de la flama
del Canigó
Atapeït programa, on els sopars de
veïns al carrer prenen protagonisme,
juntament amb la música i la cultura
catalana (correfocs, gegants, sardanes, cant coral, esbart dansaire...).
Un any més també es mantindran vives les tradicions del dia 23, revetlla
de Sant Joan: la foguera (muntatge
a partir de les 10h, pl. M. Déu Montserrat) i l’encesa amb la flama del
Canigó, rebuda amb honors. El programa inclou altres actes destacats:
la cinquena trobada d’intercanvi de
plaques de cava (dia 16, 10h, pl.
Mossèn Homar); el Cercabirres, un
recorregut per degustar cerveses
(dia 16, 18.30h, inscripció prèvia a
Monrós Fotografia); passejada en
bicicleta i sardinada (dia 17, 11h, pl.
Josep Bordonau); o el típic esmorzar
amb bacallà a la ‘recolloné’ (dia 24,
9h, pl. Ajuntament) on es recrea
l’ambient de L’H de principis del XIX.
Tancaran la festa les havaneres i els
focs (dia 24, 21h, pl. Ajuntament).

Granvia Sud
Del 16 al 24 de juny

La plaça dels Veïns
s’engalana
Amb la tradicional traca començarà
la festa de Granvia Sud (dia 16,
10h). Aquesta primera jornada continuarà amb cercavila de gegants,
botifarrada, sopar de germanor,
varietats i discoteca mòbil. Tot plegat a la plaça dels Veïns, l’escenari
principal. L’endemà és prevista una
paella popular al parc del Repòs;
i a la plaça dels Veïns, activitats
infantils a la tarda i un concert amb
Amics de la Música de Bellvitge, al
vespre. ‘Contacontes’, el dia 20, i la
nit dels artistes del barri, el dia 21,
seran alguns dels actes per als dies

laborables. El darrer cap de setmana començarà la nit del dia 22 amb
la cantant Pastora Reyes (21.30)
i balls de saló (22h). El dia 23, hi
haurà sopar de germanor i ball, i el
24, guerra d’aigua i escuma, aperitiu
popular al migdia i havaneres. A la
mitjanit, els focs posen el punt i final.

Sanfeliu
Del 22 al 24 de juny

Botifarrada solidària
contra l’Alzheimer
Sanfeliu tindrà novament com escenari central el passeig dels Cirerers.
La gresca començarà amb un intensiu de ball. Serà els dies 22 i 23
(23h) amb l’actuació de l’orquestra
Los Rogers Band. El 24, Sant Joan,
tindran lloc els plats forts: la festa
de l’escuma (12h); una botifarrada
solidària (13.30h), a favor de l’Associació de Malalts d’Alzheimer; el
festival de cases regionals (19.15h);
i en acabat, havaneres (21h). Altres
activitats són: petanca (dia 16, 9h,
poliesportiu); el sopar de fi de curs
de l’Associació Sanfeliu Multicultural
(dia 21, 21h, pl. de la Llosa), i el jocs
autòctons del Centro CastellanoLeonés (dia 23, 10h, pl. de la Llosa).

Gornal
Del 28 de juny a l’1 de juliol

Càsting d’artistes per
l’Estiu Jove
La festa comença a la rambla de
Carmen Amaya amb chupinazo, cercavila i la presentació de l’Estiu Jove
al Gornal amb el projecte Nos sobra arte i càsting d’artistes (19h). El
mateix dia hi haurà animació infantil,
el pregó i ball. El dia 29 per la tarda s’han programat tallers infantils,
exposició de treballs de les dones
del barri, sevillanes i balls de saló,
bingo i varietats (24h). El dia 30 hi
ha competicions esportives, mercat solidari (10h), festa de l’escuma
(12h) i sardinada popular (13h). Per
la tarda, exhibicions diverses, el cor
‘rociero’ Alhambra, i ball i xocolatada
(23h). El darrer dia comença amb
cursa popular (10h) puntaires, festa infantil i concurs de truites (13h).
La jornada es tanca amb havaneres
(19h) i ball amb orquestra.

La Florida
Del 3 al 8 juliol

Música per a tots
els gustos i edats
A la Florida diferents racons del barri es vestiran de festa. A l’escenari
de l’avinguda de la Primavera/Aigües del Llobregat hi haurà dansas
amb les associacions de pares i mares de les escoles del barri (dia
5, 18h); la nit de concerts per als
més joves (dia 6, 21h); ball amb or-
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questra (nit del dia 7), o una mostra
d’entitats (dia 8, 17.45h). L’oferta
musical continuarà amb una audició
de la Banda de Música de la Florida, al CC la Bòbila (dia 3, 20.30h);
el ball per a la gent gran seguit de
desfilada de vestits de paper a l’av.
de la Primavera/Enginyer Moncunill

(dia 6, 18.30h) i actuacions de hip
hop i rap a la pl. de la Llibertat (dia
7, 19h). Altres activitats són contes
i tallers infantils a la p. de la Llibertat
(dia 7, 18h); cinema familiar a la
biblioteca (dia 7, 19h) i cinema a
la fresca a la pl. de la Llibertat (dia
7, 22h). Els gegants, capgrossos,

diables i castells també tindran protagonisme amb una cercavila i exhibició (dia 7 al matí); correfoc (dia
7 al vespre) i batucada matinal (dia
8). El parc de la Pau serà l’escenari
de les 37 Hores en Solidaritat amb
el Poble Sahrauí (dia 7, a partir de
les 11h i fins a la nit). y

