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Tres barris de L’Hospitalet
viuen entre maig i
juny la seva festa major
El calendari festiu recorre la ciutat gràcies al treball del teixit associatiu
Sant Josep va iniciar
l’abril les festes majors
dels barris. Ara són
Santa Eulàlia, Collblancla Torrassa i Can Serra
els que agafen el relleu

Sortida de colònies 2009

Més de 4.000
infants faran
colònies i
campaments
aquest estiu

omplint carrers i places
d’activitats diverses

La ciutat ha preparat una àmplia
oferta d’activitats estiuenques
per a infants i joves, que arribaran a més de 4.000 ciutadans.
Les inscripcions van començar
el mes d’abril i les activitats es
faran a finals de juny. Tothom
hi té cabuda entre els 2 i els
18 anys, també amb necessitats
educatives específiques, com és el
cas dels discapacitats.
Hi ha casals d’estiu, amb activitats a la mateixa ciutat; colònies en
cases condicionades; campaments
en contacte amb la natura. Intercanvis per conèixer altres cultures;
rutes per seguir itineraris d’interès,
i camps de treball, amb activitats
educatives de servei a la comunitat. Tot organitzat per 13 esplais, i
subvencionat per l’Ajuntament, la
Generalitat i diverses fundacions.
També hi ha tallers de hip-hop de
l’Escola de Música i activitats de les
AMPA de les escoles.
També les entitats espor tives
i els clubs estan preparant l’oferta
de campus d’estiu, que inclouen
activitats lúdiques per als més petits i perfeccionament en diverses
disciplines. Es duen a terme als poliesportius municipals i als camps de
futbol. L’any passat van oferir unes
3.000 places. # r .
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GABRIEL CAZADO

Les entitats de L’Hospitalet afronten el període de treball més
intens, el calendari de les festes
majors de barri, que entre maig
i juny omplen d’animació San ta Eulàlia, Collblanc-la Torrassa i
Can Serra. Cada una té la seva
particularitat. Santa Eulàlia, les
guinguetes al parc de l’Alhambra; Collblanc-la Torrassa, la
Festa de la Diversitat, i Can Serra, la missa i el potaje rocieros.
Però totes atenen tots els gustos i
totes les edats. # R .
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Activitats de la Festa de la Diversitat a Collblanc-la Torrassa, l’any passat

DEL 26 AL 30 DE MAIG

DEL 10 AL 13 DE JUNY

DEL 10 AL 13 DE JUNY

SANTA EULÀLIA

COLLBLANC-LA TORRASSA

CAN SERRA

Revista i ‘xiringuitos’
al parc de l’Alhambra

Festa de la Diversitat
al parc de la Marquesa

Missa i ‘potaje rociero’
a la plaça de la Carpa

Santa Eulàlia presenta un farcit programa d’actes a diversos emplaçaments, tot i que el més
concorregut és el parc de l’Ahambra. El mercat
posa la nota gastronòmica amb el quinzè concurs de truites, ‘xistorrada’, sardinada i, fins i
tot, havaneres. Les botigues sortiran al carrer
dissabte. Al centre cultural hi haurà cant coral,
balls diversos, concerts i teatre, inclosa la Mostra de Teatre Comunitari del barri. El parc de
l’Alhambra, per la seva part, concentra els ‘xiringuitos’ d’entitats i partits polítics, i els actes
de gran format: la revista d’El Molino, que obrirà foc la primera nit, balls amb orquestra, balls
folklòrics, jocs infantils, puntaires, exhibicions
diverses, tallers, la trobada de gegants, concerts, balls regionals i, per acabar, correfoc.

De dijous a dissabte, diversos escenaris apleguen els actes ja tradicionals de la Festa Major,
com les havaneres i la nit de rock (pl. de Guernica), la botifarrada popular (pl. del Mercat),
ball amb orquestra, puntaires i sardanes (pl. Espanyola) o els jocs infantils i el fi de festa amb
Los Diablos (parc de la Marquesa). Però el plat
fort té lloc diumenge, quan se celebra la 16a
Festa de la Diversitat, en la qual participen més
de 60 ONG, entitats de solidaritat i col·lectius
d’immigrants de L’H i de tot Catalunya. Es faran
més d’un centenar d’activitats simultànies, actuacions musicals, activitats lúdiques, comerç
just i mostra gastronòmica, a més de debats.
Tancaran Señor Wilson amb Badalonians
Sound i Kase O Two Quartets Experience.

La plaça de la Carpa i la Casa de la Reconciliació són els principals escenaris de la festa
que comença amb cant coral, festa infantil,
cercavila amb el gegant de Can Serra, el Paco,
i altres companys, i havaneres. Divendres,
l’ambient continua amb exhibicions de ball i
karate, teatre, conferències i ball amb orquestra. I dissabte el mercat ofereix una botifarrada,
mentre les puntaires celebren la seva onzena
trobada i hi ha jocs infantils, sardanes, ball, sopar de germanor i el pregó del tinent d’alcalde
Mario Sanz. El darrer dia la festa s’acomiada
amb concert dels Amics de la Música de Bellvitge, castellers, missa i potaje rociero amb la
Hermandad Pastora Almonteña, actuacions
folkòriques i fi de festa amb correfoc.

Àrea d’Educació: 93 402 96 75
Consell de l’Esplai: 93 337 84 58

