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Solidaritat. 200 parades col·laboren amb el sorteig de l’or

13

Festa Major. Del 8 al 16 de setembre

Els mercats s’aboquen
amb la Creu Roja
El projecte Parades
solidàries de la Creu
Roja de L’H ha implicat
200 parades dels 8
mercats municipals en
la venda de butlletes
del sorteig de l’or

Bellvitge tancarà el calendari
festiu dels barris de L’Hospitalet

FOTO CEDIDA PER LA CREU ROJA

La Creu Roja de L’Hospitalet i els 8
mercats municipals han impulsat la
campanya Parades solidàries gràci·
es a la qual unes 200 parades col·
laboren en la distribució de butlletes
del sorteig de l’or que tindrà lloc el
pròxim 19 de juliol.
Aquest sorteig anual de la Creu
Roja es convoca per aconseguir
fons per a projectes socials i huma·
nitaris. En aquest cas, l’Assemblea
de L’Hospitalet dedicarà els fons
obtinguts al programa Aliments per
a la solidaritat. Creu Roja comprarà
aliments i paquets de suport social
(higiene, nadons...) que distribuirà
entre famílies sense recursos de
la ciutat que es deriven des dels
Serveis Socials. Aliments per la so·
lidaritat ha permès ajudar de gener
a maig 1.800 hospitalencs. Aquesta
campanya continua oberta tot l’any
i atén unes 400 famílies cada mes.
Les persones que hi vulguin col·
laborar han de trucar a l’Assemblea
de Creu Roja de L’H per informar-se
sobre els productes que es neces·
siten.
En el programa Parades soli·
dàries hi han participat venedors

Un moment de la festa major 2011

Voluntaris de Creu Roja amb Aliments per a la solidaritat

Els fons recollits a
L’H es destinaran a
la compra d’aliments
per a famílies sense
recursos

dels mercats del Centre, la Florida,
Collblanc, Santa Eulàlia, Torrent
Gornal, Bellvitge, Merca 2 Bellvitge
i Can Serra. Cada parada ha tingut
una desena de butlletes del sorteig
de l’or per distribuir entre els clients.
Un cop fet el sorteig, Creu Roja els
farà un acte de reconeixement per la
seva col·laboració desinteressada. y
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Més informació: 93 334 97 55

El cantant Dani Flaco i “la nit infernal”
donaran el tret de sortida a la Festa
Major de Bellvitge, el 8 de setem·
bre. Fins al dia 16 hi haurà la Mostra
d’Entitats, on els socis exposaran els
treballs de tot el curs, de 18 a 21h, i
també el XIII Festival de Teatre Ama·
teur de Bellvitge, ambdós al Centre
Cultural. També hi haurà la matina·

da de grallers i la nit jove, el dia 8; la
Festa de la Gent Gran, el dia 12; el
concert de música folk a l’Ermita de
Bellvitge, el 14, a les 20h, i l’actua·
ció de la cantant Mireia Pozo, el 14,
a l’envelat de l’estand sociocultural.
El recinte firal estarà ubicat a les
places del Mercat i de la Cultura i als
carrer dels voltants. y

Pl. Espanyola. Activitats del 20 al 25 de juliol

Festa de Sant Jaume a
Collblanc-la Torrassa
La Comissió d’Actes Culturals Mare
de Déu dels Desemparats organitza
un any més la Festa de Sant Jaume,
que comença el 20 de juliol amb el
pregó de la presidenta de l’Ateneu,
Matilde Marcè, a l’Auditori de la Tor·
rassa (20.45h). Entre els dies 21 i
24, la plaça Espanyola acollirà sar·
danes (21, 18h), ball amb orquestra

(21, 22.30h), balls regionals i vari·
etats (22, 18h), jocs infantils (23,
10.30 i 16h), ball per a la gent gran
(23, 20h) i revetlla amb havaneres i
rom cremat (24, 20h). El dia 22, els
Amics del Camí de Sant Jaume faran
una ofrena a l’apòstol, i el 25, actes
religiosos per al copatró de la Parrò·
quia de la Torrassa (10h i 20h). y

