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Carnestoltes. Els dies 25 i 26 de febrer els barris celebren les rues de comparses i disfresses

La disbauxa arriba a L’H!
Festes. Dijous Gras
comença el Carnaval i
el cap de setmana els
carrers s’omplen de
gresca i música

15

Santa Eulàlia

El barri celebra
la seva patrona
amb la Festa
de les Olles

El Centre-Sant Josep

La Talaia del Centre i la Comissió
de Festes de Sant Josep celebren
conjuntament la festa de Carnestoltes el dissabte 25 de febrer. Faran
una rua des del parc de la Serp fins
a la plaça de l’Ajuntament. De 17h
a 17.30h tindran lloc les inscripcions i a les 18h començarà la rua. A
partir de les 19h, quan la rua arribi
a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà
la lectura del pregó i l’entrega de
premis a les disfresses i comparses més originals, més elaborades
i més divertides. La festa continuarà
amb música disco i ball.

Sanfeliu

Totes les activitats del Carnaval seran a la plaça de les Comunitats. El
dijous 23 de febrer, a les 17.30h,
tindrà lloc la lectura del pregó del
senyor Carnestoltes. El tradicional
concurs de truites se celebrarà al
Centre Cultural Sanfeliu. El dissabte 25 de febrer serà el torn de
la rua de comparses i el concurs de
disfresses. La festa clourà amb ball
i orquestra. El dimecres 1 de març
celebraran una petita cercavila infantil i l’enterrament de la sardina.

Collblanc-la Torrassa

El 25 de febrer, a les 17h, començarà la concentració de comparses
i disfresses a la plaça Espanyola. El
tret de sortida de la rua de Carnestoltes serà a les 17.30h i enguany
estrenarà recorregut. La rua passarà per Llobregat, la carretera de
Collblanc, Doctor Martí i Julià, Rafael de Campalans i Mare de Déu dels
Desemparats, des d’on tornarà al
punt d’inici. A les 19h es lliuraran els
premis a la comparsa més elabora-

Els personatges d’‘El mag d’Oz’ a la rua de Carnaval del Centre i Sant Josep el febrer passat

da, a la més marxosa i a la disfressa
més original.

Carnestoltes arribarà Dijous Gras i
hi haurà activitats tota la setmana.

13.30h tindrà lloc la crema del Carnestoltes.

Florida-Pubilla Cases

Santa Eulàlia

Bellvitge

A la Florida, el Carnestoltes començarà el dijous 23 de febrer, a les 18h,
amb una cercavila des de l’esplai del
barri. Després del recorregut hi haurà un acte a la plaça de la Llibertat,
amb xocolatada i activitats infantils,
on es presentarà el rei Carnestoltes.
El dissabte 25 de febrer, a partir
de les 11h, el Carnaval arribarà als
mercats del Torrent Gornal i la Florida amb animació musical. A la tarda
tindrà lloc una rua conjunta pels carrers de la Florida i de Pubilla Cases,
que s’acabarà a la plaça d’Eivissa
amb el pregó, el repartiment de premis i el gran ball de Carnaval. L’1 de
març, la Florida celebrarà una petita
rua a les 18.30h des de l’esplai fins
al parc de la Pau. Després hi haurà
el judici del Rei Carnestoltes i la crema del ninot a càrrec dels Diables i
Diablesses de la Florida. Per la seva
banda, a l’Esplai Pubilla Cases, el

La Comissió de Festes de Santa
Eulàlia ha organitzat la rua de Carnaval el dissabte 25 de febrer. A
les 17.30h està prevista l’arribada de les comparses a la plaça de
l’Escorça. La rua, encapçalada per
l’Skamot Diabòlik i el rei Carnestoltes, començarà a les 18h i recorrerà
els carrers del barri fins a la plaça de
l’Unicef. A partir de les 19h hi haurà el lliurament de trofeus, el judici i
cremada del Rei Carnestoltes i animació i música en directe.

Can Serra

La rua del Carnestoltes, organitzada
pel Grup de Festes de Can Serra,
tindrà lloc el 26 de febrer a partir
de les 12h. Després de recórrer els
carrers del barri, arribarà a la plaça
de la Carpa, on s’entregaran els
premis a les millors comparses i a
les disfresses més originals. A les

Enguany el barri celebrarà el Carnaval el diumenge 26 de febrer amb
dues rues. A les 11h sortirà la primera, formada per 15 comparses, des
del parc de Bellvitge. A les 11.30h
ho farà la segona des de la plaça
Lluís Companys. El punt de trobada
serà la plaça del Mercat, on se celebrarà una desfilada de disfresses.
Després tindrà lloc la crema del rei
Carnestoltes a càrrec dels Diables
de Bellvitge. També hi haurà una fira
artesanal a la mateixa plaça.

Gornal

La festa començarà el 25 de febrer
amb la rua de Carnaval, que es concentrarà a les 17h a la rotonda central. A les 19h hi haurà xocolatada
per a tots els veïns i a les 19.30h se
celebrarà el concurs de disfresses i
l’entrega de trofeus a l’avinguda de
Carmen Amaya. y

La festa d’hivern amb motiu de la diada de Santa Eulàlia es va consolidant.
La comissió de festes i diverses entitats van organitzar activitats populars
els dies 11 i 12 de febrer. El dia 11
va haver-hi ruta històrica per Santa
Eulàlia, tallers, teatre amb Plàudite,
gegants amb Drac d’Or i el correfoc
d’Skamot Diabòlik i Drakadables, i el
dia 12 es va estrenar la Festa de les
Olles a Can Trinxet, menjar de cullera i tast de vins amb matinades i els
castells de la Colla Jove. y

Collblanc-la Torrassa

Concurs de dibuix
de monuments
i edificis històrics
Fins al 24 de març la Coordinadora
d’AMPA de Collblanc-la Torrassa té
obert el període d’admissió per al
2n Concurs de Còmics i Dibuixos
de Monuments i Edificis Històrics.
Hi poden participar infants i joves
de 6 mesos a 25 anys amb dibuixos,
auques o còmics que tinguin com a
tema el patrimoni històric. Aquest any
com a actes paral·lels hi ha una exposició de llibres, una ruta històrica i el
1r Premi Antoni Bernal. Els dibuixos
es poden lliurar a les escoles i a la Biblioteca Josep Janés, entre d’altres. y

