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Les comissions de festes han preparat gresca des del Dijous Gras fins al Dimecres de Cendra

Els barris posen a punt les disfresses
per celebrar el Carnestoltes de L’H
amb el lliurament de premis del
concurs de disfresses a les 22h al
centre cultural.

MARGA SOLÉ
Les comissions de festes ja ho
tenen tot a punt per celebrar
el Carnestoltes que comença el Dijous Gras fent la volta
a la truita i s’acaba el Dimecres de Cendra amb l’enterrament de la sardina. El dia
de festa grossa és el dissabte dia 9, que els hospitalencs, petits i grans, sortiran
al carrer per participar a les
rues de Carnaval. Tot plegat,
ben amanit amb música i ballaruga fins a la matinada.

PUBILLA CASAS

Trobada a la
pl. Eivissa
La rua de Carnaval sortirà el dia 9 a les 17h de
l’av. Severo Ochoa i arribarà a la plaça Eivissa a les 19h. per participar a la festa de Carnestoltes que organitzen
junt amb la Florida.

CENTRE

Pregó a la rbla.
Just Oliveras

CAN SERRA

Desfilada fins
a la Carpa

La Comissió de Festes de L’Hospitalet-Centre ha convocat les
comparses i disfresses individuals
el dia 9 a les 17h al carrer Major,
entre Príncep de Bergara i plaça
de la Remunta. A les 17.30h, cercavila fins a la rambla de Just Oliveras. A les 19h, lectura del pregó
i ball i a les 19.30h, lliurament dels
premis del concurs de comparses
i disfresses individuals. Després,
més ball fins la matinada.

La festa comença a la Casa de la
Reconciliació el dia 9 a les 22.30h
amb el ball d’enamorats i cafè concert. El dia 10 a les 12h, desfilada
de disfresses pels carrers del barri amb arribada a la plaça de la
Carpa on a les 13.30h hi haurà el
repartiment de premis, pregó i cremada del Carnestoltes.

COLLBLANC-LA TORRASSA
SANTA EULÀLIA

Rua a la plaça
Espanyola

Ritmo Latino
per ballar bé

A Collblanc-la Torrassa, la gresca
és el dia 9. A les 17h a la plaça
Espanyola sortida i arribada de la
rua. A les 19.45h lectura del pregó. A les 20h lliurament dels premis a les millors disfresses i ball.
A les 22.30h al Centre Cultural, ball
de Carnaval.

GRAN VIA SUD

Festa i ball al
local de l’AVV

GABRIEL CAZADO

Les comparses es concentraran a
Santa Eulàlia-2 el dia 9 a les 17.15h
i a les 18h començarà la rua fins
l’aparcament del Gasòmetre on el
grup de diables l’Escamot Diabòlik cremarà Sa Majestat Carnestoltes. A les 19.30h, lliurament dels
premis del concurs de disfresses i
ball amb Ritmo Latino. Per participar en el concurs de comparses
s’ha d’anar a la Comissió de Festes, (c. de Santa Eulàlia, 60) o trucar al telèfon 93 298 85 88.

BELLVITGE

Les rues i disfresses van desfilar pels carrers de L’Hospitalet l’any passat

Judici al
Carnestoltes

SANFELIU

La festa del Carnestoltes a Bellvitge comença el dia 9 amb un ball
de disfresses a les 22.30h al poliesportiu Sergio Manzano. Les millors disfresses tindran premis individuals i per a grups. El diumenge dia 10 a les 10.30h continua el
Carnaval al parc de Bellvitge amb
concentració de comparses. A les
12h a la plaça del Mercat hi haurà
concurs infantil de disfresses. El
judici i cremada del Carnestoltes
el faran els Diables de Bellvitge a
les 20.30h a la plaça del Mercat.

vila i enterrament de la sardina.

El Dijous Gras, la LA FLORIDA
truita a concurs Els mercats es
El dia 7, Dijous Gras, concurs de disfressen
truites al Centre Cultural. A les
18.30h inici del Carnaval, lliurament de premis del concurs de truites i degustació. El dia 8 a les 18h
festa jove de disfresses i el dia 9,
a les 17h, a la plaça de les Comunitats, trobada de comparses i inici
de la rua. A les 19.30h, al mateix
lloc, concurs de disfresses i ball.
El Dimecres de Cendra, a les 17h
a la pl. de les Comunitats, cerca-

La rua infantil el dia 7 a les 17.15h
obre els actes del Carnaval a la
Florida. Dia 9 a les 9.30h, concurs
de disfresses als mercats Torrent
Gornal i la Florida, i a les 11.30h,
lliurament de premis. A les 17.30h,
sortida de la rua des del c. Sevilla
fins la plaça Eivissa on hi haurà
ball de Carnaval. Dia 13, 18.45h,
Dimecres de Cendra, concentració

de diables al c. Primavera fins al
parc del Sepu. A les 19.15h, judici
del Carnestoltes i focs pirotècnics.

La Comissió de Festes de Gran
Via Sud ha organitzat un ball de
disfresses el dia 9 a les 22.30h al
local de l’Associació de Veïns amb
premis a la millor comparsa i a disfresses infantils i d’adults.

SANT JOSEP
EL GORNAL

Un sermó amb
molta ‘llenya’
A Sant Josep la festa comença el
dia 9 a les 18h al Parc de la Serp
amb concentració de comparses.
A les 18.30h arriba el Rei Carnestoltes amb els tabalers d’Esjep
i sermó amb ‘llenya’ per a tothom.
A les 18.45h rua de Carnaval i arribada al parc de la Serp. Fi de festa

Al Casal Cívic
es fa la gresca
Per al Gornal, la Comissió de Festes ha preparat un dissabte de Carnaval el dia 9. Des de les 16.30h
fins a les 22h concentració de
comparses, concurs de disfresses,
xocolatada i ball per a totes les
edats.

