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El particular humor de Gila, encarregat de fer el pregó, marca l’inici de les celebracions

Bellvitge clou les festes dels barris
PILAR GONZALO

El mes de setembre posa fi a les festes majors dels barris de L’Hospitalet. L’últim gran esdeveniment festiu de la
ciutat ha començat a Bellvitge el dia 5 i acabarà el 13. L’estand sociocultural, la mostra d’entitats, les actuacions
musicals, el ball a la nit i les activitats esportives ja formen part de la tradició d’aquesta festa major. Aquest any, una
de les sorpreses ha estat l’actuació de l’humorista Gila i que també va fer el pregó. A més, la mostra Il·lusiona’t,
l’exposició monogràfica sobre la ciutat i la seva gent, s’acomiadarà en aquesta festa major

L’estand
sociocultural
acollirà la
mostra de
les entitats
del districte

La plaça
del Mercat
serà un dels
punts on
tindran lloc
les activitats

arribava precisament el primer dia
de la festa amb el pregó i l’actuació de l’humorista Gila, acompanyat del seu inseparable telèfon.
Especialment dedicada als joves és la nit del dia 10, amb l’actuació del grup Daniel i la Quartet
del Baño Band. El poliesportiu Sergio Manzano acollirà el jovent a
partir de les 22h.
Un caire totalment diferent tindrà la nit de dissabte, amb l’actuació del cor Palma y Olé, de Cerro
de Andévalo (Huelva), acompanyat del quadre de ball de la Casa
de Huelva de L’Hospitalet.
Entre altres activitats, avui dilluns tindrà lloc la festa per a la

gent gran (19h) amb l’actuació de
l’orquestra Los Cuenca. El dia 8
es farà a l’Ermita la missa i l’ofrena floral (19.30h) i a la plaça del
Mercat actuarà l’orquestra Swing
Latino (22h). El dimecres, el grup
de teatre Katre Kutre representarà
l’obra Miusi-Chou (21h). Francisco Rubio, del Taller Pubilla Kasas,
farà una actuació artística el dia 10
a les 18h sota el títol La Quinestasis (relat d’un viatge inacabat i encara sense començar). El divendres els veïns es reuniran en un
dinar de germanor (14h). La festa
finalitzarà el 13 amb l’actuació de
l’orquestra Diesel i els focs artificials des del parc de Bellvitge.

FOTO CEDIDA PER GILA

Els veïns de Bellvitge ja estan immersos a la seva festa major. Les
celebracions començaven puntualment el dia 5 amb una diana a
càrrec de la Banda de Tambors i
Trompetes del Gornal, la Banda de
l’Escola de Música de Bellvitge i
els diables del barri. Des d’aquell
dia els veïns estan ben desperts
per no perdre’s ni una de les activitats convocades.
La plaça del Mercat, on s’ha
instal·lat l’escenari central, i l’estand sociocultural, muntat amb la
col·laboració de l’Ajuntament i la
Conselleria de Benestar Social,
comparteixen el protagonisme de
la festa, ja que la major part dels
actes tenen lloc en aquests dos
punts. Dins l’estand hi ha la Mostra d’Entitats, amb exposicions
d’allò que durant aquest any han
fet unes 40 entitats del barri.
Els veïns també podran visitar
l’envelat que l’Ajuntament està instal·lant a les festes majors i que
conté l’exposició Il·lusiona’t. Es
tracta d’una mostra monogràfica
sobre la ciutat i la seva gent en què
es convida els visitants a respondre una petita enquesta sobre la
ciutat.
La Comissió de Festes ha preparat un atapeït programa que esperen que satisfaci a tothom i pensat amb un únic objectiu: que els
veïns gaudeixin plenament de la
seva festa major. Un dels plats
forts de les activitats organitzades

L’humorista Gila és un dels protagonistes de la Festa Major

La foto

Els Blocs Ciutat
Comtal preparen
la festivitat
de la Mercè

JUAN VALGAÑÓN

ARQUITECTES SENSE FRONTERES I DEFENSEM CUBA
L’H col·labora amb la ciutat cubana d’Holguín
L’alcalde Celestino Corbacho ha rebut una representació de la ciutat
cubana d’Holguín que ha visitat Catalunya. Coincidint amb aquesta visita, l’Ajuntament ha anunciat que aportarà 1.800.000 pessetes al projecte de rehabilitació d’habitatges que fa l’ONG Arquitectes sense Fronteres. També col·laborarà en l’enviament de material divers organitzat per
l’entitat Defensem Cuba.

DAVID PUIG

El Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet ha obert les preinscripcions pels cursos de català que comencen a l’octubre. A partir del
7 de setembre, de 9 a 13.30 hores, ja es poden formalitzar trucant al 93
440 65 70. El local del centre està al parc de la Marquesa, a la carretera
de Collblanc, 69. A més, a partir del 21 de setembre és obert el Centre
d’Autoaprenentatge de Català Fina Baró, de 9 a 21 hores.

P. G.
Quan els barris recuperen la tranquil·litat després de les respectives
festes majors, els veïns dels Blocs
Ciutat Comtal, a Sant Josep, s’engresquen amb quatre dies de festes, del 24 al 27 de setembre, coincidint amb la Mercè.
Les activitats s’inicien el dijous
24 a les 10h amb la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu, a l’església de Sant Josep i continuaran amb una recollida d’aliments
per a persones necessitades. El
pregó i les havaneres posaran el
punt i final al primer dia de festa.
La jornada més destacada serà el dissabte, amb una cercavila
(9h), la banda de música municipal i els capgrossos de la Comissió de Festes. La resta del matí estarà dedicada als nens, amb pallasos, titelles i joc d’escuma. A la
nit, sopar de germanor. El diumenge és previst un concurs d’allioli
(13h) i que els Diables de Sant Josep Alpí acabin la festa a la mitjanit. Els actes es faran a la plaça
de Sant Jordi.

notícia

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Oberta la preinscripció pels cursos de català

Fiesta del copatrón de la parroquia
La parroquia Mare de Déu dels Desemparats celebró los días, 25 y 26
de julio la festividad de Sant Jaume, copatrón de la parroquia. Entre los
actos celebrados, organizados por la comisión de actos culturales y recreativos de la iglesia, destaca la participación de la Hermandad Rociera
El Pastorcillo Divino y el grupo de danza del Centro Aragonés.

