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Participació. Sant Josep, Santa Eulàlia, Can Serra i Collblanc-la Torrassa obren la temporada festiva als barris de la ciutat

La cultura popular i la música
omplen les festes majors de L’H
Exhibicions, comerç
al carrer, tallers per a
infants i concerts són
algunes de les activitats
que hi ha programades
Sant Josep

La festa major se celebrarà del 18
al 21 de maig. Dijous hi haurà la
presentació, i divendres, el correfoc
i la tabalada recorreran els carrers
del barri. Al parc de la Serp, escenari principal de la festa, hi haurà
una master class de zumba i a la nit,
disco mòbil. Dissabte els infants seran els protagonistes amb activitats
i tallers. Els adults podran gaudir de
l’11a Mostra de Vins i Caves (c. de
l’Estrella) i de la Ruta Sant Josep de
Tapes (2,5€ tapa i beguda) o passejar per les botigues al carrer. A la
tarda, tindrà lloc la 19a Trobada de
Diables Infantils de L’H, i a la nit, el
pregó i el gran ball de festa major.
Diumenge, la Cercavila de trabucs i
la Trobada de Gegants i Capgrossos. També hi haurà petanca, un
concurs de dibuix i l’exhibició de
puntaires. A la tarda, balls de saló i,
per acomiadar la festa, havaneres i
espectacle de llum i color.

Representants de les comissions de festes de barri amb regidors de l’Ajuntament durant l’acte de presentació dels cartells, obra d’Enric Llopis

Festa de la diversitat

Santa Eulàlia

El barri està de festa major del 24 al
28 de maig. Dimecres i dijous a la
tarda ja hi ha les primeres activitats
com el Circ de contes, la Trobada
de Corals, la festa de l’escuma o
havaneres. Divendres i dissabte diferents espais del barri oferiran espectacles en el marc del XV Festival
d’Arts Escèniques de Santa Eulàlia
i l’Espai Jove ha organitzat tallers i
activitats esportives. Divendres a la
tarda, s’estrenarà el Campionat Lali
Street Dance, i al vespre, hi haurà
el Gran concert amb la banda Hotel
Cochambre i disco mòbil (parc de
l’Alhambra). Dissabte, el barri s’omplirà d’activitats amb grallers, trabucaires, escacs, ioga i tai-txi, exhibicions de balls, l’arrossada popular (pl.
de Pius XII), la ballada de sardanes,
el Santa Eulàlia Juga o la Trobada

de Gegants. A més, el comerç sortirà al carrer. El correfoc i el ball amb
l’orquestra Taxman clouran la jornada (parc de l’Alhambra). Diumenge
serà el torn de la Trobada de Puntaires, el concert vermut, la Cursa dels
Barrufets, la Festa Laly (festa Holi, al
parc de l’Alhambra), la Trobada de
Cotxes Clàssics i exhibicions d’entitats (pl. de Francesc Macià). Els pallassos, l’orquestra Slalom Express
i un espectacle de focs clouran la
festa (parc de l’Alhambra).

Can Serra

El parc de la Marquesa serà l’escenari el diumenge 11 de juny de la
XXIII Festa de la Diversitat, que comptarà amb més de 60 entitats i
ONG. Des de les 10.30 h del matí i fins a mitjanit hi haurà més de
100 activitats simultànies com tallers de dansa o de pintura, jocs
d’arreu del món, actuacions i mostres de cuina de diversos països i
el tradicional concurs de menjadors de síndries. Torre Barrina acollirà
un espai de reflexió amb projeccions de documentals, campanyes de
sensibilització i taules rodones. A més, hi haurà espectacles i circ amb
Ska Circus, Karoli l’home roda i Reggae per Xics, a càrrec de The
Penguins. Els concerts de Balkumbia i Auxili tancaran la festa.

El barri de Can Serra, que enguany
celebra 50 anys, estarà de festa major del 7 a l’11 de juny. Dimecres es
farà el pregó. Durant totes les festes,
les entitats, associacions, grups esportius i escoles de dansa del barri
han organitzat diferents exhibicions
i master class. L’Esplai Can Serra
també ha preparat contes i animació per a infants i adults. A més, hi
haurà una ruta de tapes pels establiments del barri. Dissabte, al voltant del mercat i la plaça de la Font,
el comerç sortirà al carrer, hi haurà

migas, jocs infantils i actuacions. A
la plaça de la Carpa, en canvi, s’hi
farà la 17a Trobada de Puntaires, el
Sopar de germanor i el ball de festa
major. Diumenge, 11 de juny, hi haurà concert i poesia a la Casa de la
Reconciliació, i la plaça de la Carpa
serà l’escenari de la missa, el potaje
rociero, actuacions folklòriques i el
final de festa amb el grup Sur d’Aki.

Collblanc-la Torrassa

Els dies 9 i 10 de juny, el parc de
la Marquesa, la plaça Espanyola i la
plaça de Guernica acolliran la festa.
Divendres hi haurà activitats i titelles
per als menuts, i a la nit, havaneres,
l’orquestra Taxman i la XXIV Nit de
Rock. Dissabte hi haurà comerç al
carrer i, al matí, trobada de puntaires, ballada de sardanes, concert
dels Amics de la Música de Bellvitge i una cercavila pel barri. La Tarda
de Poti-Poti comptarà amb actuacions de l’EMMCA i L’Hospitalet té
talent i activitats amb joves a càrrec
del projecte Oci al Barri d’Itaca. A
les 22h, hi haurà l’actuació de Los
Diablos al parc de la Marquesa. y

