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Activitats. La regidoria ha instal·lat arbres de Nadal a la plaça de les Germanes Ocaña i a la plaça Espanyola

‘Nadàlia’ porta música, dansa
i circ a Collblanc i la Torrassa

FACEBOOK GUERASSIM I ALA VORONKOVA

EL SENYOR DE LES BALDUFES

El Centre Cultural Collblanc-la Torrassa i la Regidoria del Districte II
han programat Nadàlia, una agenda
nadalenca amb actuacions en diferents punts dels barris de Collblanc
i la Torrassa.
Sota el nom de Katifa es presenten petites mostres de música,
circ i dansa. El 12 de desembre actuaran Mari Carmen López (dansa
burlesque) i Chantal Tahou (dansa
africana) a la plaça de les Germanes Ocaña (17.30h), a la plaça del
Mercat (18.15h) i a la plaça Espanyola (19.15h). El dia 13 El senyor
de les baldufes (circ) i el Trio Arjé
(música) oferiran els seus espectacles a la plaça del Mercat (18.15h) i
a la plaça Espanyola (19.15h).
Dues rues de la Katifa itinerant
recorreran el dia 14, a partir de les
17.30h, diferents punts del districte.
La rua musical, amb Rolling Vibes,
enllaçarà la plaça de la Sénia amb
la plaça de les Germanes Ocaña
i el parc de la Marquesa. Per la
seva banda, la rua de teatre de la
Família Enrenou recorrerà el carrer
del Progrés, la plaça del Mercat i el
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Els espectacles de
carrer i les tradicions
conformen una àmplia
i variada agenda
d’activitats per al
període nadalenc

A dalt, espectacle ‘El senyor de les baldufes’. A la dreta, a dalt, músics de la Collblanc-Torrassa Band; a baix, Guerassim Voronkov i Ala Voronkova

carrer de Francesc Layret. El darrer
espectacle de la Katifa serà el dia
19 amb el circ i la música de Casi
el mejor trio & Mim Chispa, i els malabars de Toto, Luis Niño, amb tres
representacions a les places Germanes Ocaña (17.30h), del Mercat
(18.15h) i Espanyola (19.15h).
El dia 20 la plaça Espanyola
acollirà a partir de les 17.30h l’es-

pectacle AVUA de Cia Bool, amb
poesia visual, dansa, acrobàcies i
música en directe. A continuació, a
les 19.30h, tindrà lloc el concert de
Guerassim (piano), Ala Voronkova
(violí) i Shine Jazz. El divendres 21,
a les 17.30h, Cat & Dogs Brass
Band iniciaran una rua per la plaça
Espanyola, el carrer del Progrés i la
plaça del Mercat, mentre que a la

plaça de la Sénia, a les 19.30h, la
Collblanc-Torrassa Band oferirà un
Concert de Nadal.
La plaça Espanyola acollirà el
Pare Noel (22 de desembre de
18 a 20h) i el Patge Reial (3 i 4 de
gener de 18 a 20h), mentre que
del 17 al 22 de desembre el Pare
Noel visitarà els comerços de Collblanc. La Regidoria del Districte II,

Solidaritat. Es recolliran aliments bàsics per a famílies sense recursos

per la seva banda, instal·larà arbres
de Nadal a les places Germanes
Ocaña i Espanyola, on els dies 19 i
20 de desembre, respectivament, hi
haurà un servei de fotografia de 18
a 19.30h (limitat a 100 retrats) com
a record de les festes. y

i

Més informació:
https://ccct.l-h.cat

Tradicions. L’activitat començarà a les 17.30h

CEDIDA PER GRACIA FLAMENCA

La Comissió d’Actes Culturals Mare
de Déu dels Desemparats organitza el seu XVII Festival Benèfic amb
l’objectiu de recollir aliments per als
serveis socials de la parròquia. El
festival tindrà lloc el dissabte 15 de
desembre a l’Auditori de la Torrassa
(carrer de Santiago Apòstol, 40) a
partir de les 17.30h i hi participaran
una desena de grups que oferiran
actuacions musicals, cançons i representacions.
Entre els grups que prendran
part en l’edició d’enguany hi ha el
Taller de Música i Dansa de l’Escola
Sant Jaume, el grup de catequesi
de la Parròquia Mare de Déu dels
Desemparats, el Casal de la Gent
Gran de la Torrassa, que hi participarà amb tres dels seus grups
–taller de sevillanes, coro rociero i
coral–, i el grup del Centro Aragonés de L’Hospitalet.
També hi actuarà el grup de
l’escola Gracia Flamenca, que torna al festival després de dos anys
d’absència, els grups de danses
bolivianes Asociación Cultural Bol
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Festival benèfic a l’Auditori

Cagatió a la plaça del Mercat de Collblanc el 2017

Actuació de Gracia Flamenca en una edició anterior del festival

El tió gegant de la plaça del
Mercat de Collblanc es
prepara per a les bastonades

Yachay Folk i Mi Viejo San SimónBarcelona, el Ballet Folklórico Hondureño Amantes del Folklor i la
cantant Carmen Carrasco.
L’entrada al festival és gratuïta
però es demana als assistents
que facin una aportació voluntària
d’aliments que seran destinats als

El divendres 21 de desembre, a
partir de les 17.30h, s’instal·larà a la
plaça del Mercat de Collblanc el tradicional tió gegant que organitza la
Comissió de Festes de Collblanc-la
Torrassa, en col·laboració amb el
Mercat de Collblanc.
La presidenta de la comissió,

serveis socials de la Parròquia Mare
de Déu dels Desemparats que atenen persones i famílies amb pocs
recursos. Els aliments que més
es necessiten són, preferentment,
llegums, arròs, pasta, oli, sucre o
llaunes de conserva, i que siguin de
llarga durada. y

Pepa Gásquez, destaca que “és
una activitat molt consolidada i celebrada pels infants”. Monitors de
l’Associació Educativa Itaca, entitat
membre de la comissió, s’encarregaran de dinamitzar l’activitat, i
la xurreria de la plaça del Mercat
oferirà xocolata amb xurros. y

24

DISTRICTE I

16 de desembre del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

Civismo. En dos meses, la Guardia Urbana impone 44 denuncias en Collblanc-la Torrassa

Campaña intensiva para
evitar que se deje basura
fuera de los contenedores
Durante los meses de septiembre y
octubre, la Guardia Urbana ha realizado en toda la ciudad una campaña intensiva de vigilancia sobre el
mal uso de contenedores y papeleras, que se ha saldado con la apertura de 134 expedientes sancionadores, 44 de ellos en los barrios de
Collblanc-la Torrassa.
Del 6 de septiembre al 31 de
octubre, los agentes han vigilado
55 grupos de contenedores y papeleras en el Distrito II en los que
se había detectado un mal uso de
forma recurrente a través de quejas
vecinales y del servicio de limpieza. Esto es depositar basura fuera
de los contenedores, utilizar las
papeleras como contenedor o tirar
desperdicios fuera de las papeleras.
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Los agentes han
vigilado 55 puntos
conflictivos en el
Distrito II en función de
las quejas recurrentes

Actuación intensiva de limpieza en Ronda de la Torrassa en octubre

De enero a octubre,
los agentes han
realizado unas 500
actuaciones por
incivismo en el distrito

Estas acciones incívicas suponen
una infracción de la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia,
con multas en torno a los 100 euros,
750 en caso de que se produzca
reincidencia.
La vigilancia de la Guardia urbana ha constatado que las zonas

donde se producen más incidencias
–como en las calles Doctor Martí
Julià, Progrés y Creu Roja– son las
de mayor actividad comercial.
Al margen de esta campaña de
control que se ha llevado a cabo
en la ciudad, de enero a octubre la
policía municipal ha realizado 486
intervenciones en Collblanc-la Torrassa por vulnerar la ordenanza del
civismo y la convivencia: 122 por
situaciones relacionadas con la tenencia de perros (llevarlos sueltos,
dejar defecaciones en la calle...),
120 por consumo de alcohol en la
vía pública, 108 por ocupar indebidamente el espacio público, 74 por
emisión de ruidos, 50 por ensuciar
el espacio público y 17 por orinar
en la calle.
Los agentes cívicos también han
incidido en estos aspectos y de
mayo a octubre han hecho 1.159
intervenciones en el Distrito II para
apercibir a vecinos por hechos similares, así como por jugar a pelota
o circular en bici y patines en espacios no habilitados. y

L’AGENDA
Taller de màgia
‘Bocabadat’
MagiaDiver acosta la màgia
amb objectes quotidians a infants a partir de 5 anys.
20 de desembre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

Exposició
fotogràfica
Mostra sobre l’activitat de la
ONG Fallou a la comunitat rural de Dialakoto, Senegal.
Del 12 de desembre a l’11 de gener
Centre Cutural Collblanc-la Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
https://ccct.l-h.cat

Taller de creació de
postals de Nadal
Activitat per a infants de 4 a
12 anys per crear postals de
Nadal úniques i originals.
14 de desembre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

