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Actividades. Una exposición conmemorativa repasará las veinticinco ediciones

Celebracions

La Festa de la Diversitat
celebra el 25 aniversario
Collblancla Torrassa es
prepara per a
la festa major

El parque de la Marquesa
acogerá actividades,
talleres, actuaciones
musicales y debates de
entidades y ONG a lo
largo de todo el día
Domingo 16 de junio, en el
parque de la Marquesa, se
celebrará la XXV Festa de la
Diversitat. “La iniciativa surgió
de la Comissió de Festes de
Collblanc-la Torrassa en 1994
como proyecto enmarcado en
la fiesta mayor para sensibilizar
a la ciudadanía sobre la diversidad y, tras un rápido crecimiento, se ha consolidado como
un evento de ciudad”, explica
Pepa Gásquez, de la comisión
de fiestas.
Con motivo del vigésimoquinto aniversario, el 13 de
junio se inaugurará en Torre
Barrina la exposición 25 anys
de la Festa de la Diversitat de
L’H, que “repasa los inicios y
evolución, y la etapa de 1999 a
2007 que se ubicó en el parque
de la Torrassa por la reforma

Ambiente en un puesto de degustación en la pasada edición de la Festa de la Diversitat

del parque de la Marquesa”,
comenta Gásquez. Una muestra de fotografías recordará
las ediciones pasadas y las
actuaciones de Maite Martín,
Marina Rosell, Maria del Mar
Bonet, José Antonio Labordeta,
Moncho, Manu Chao o Tortell
Poltrona, entre otros. También
se expondrá el cartel de cada

edición con las reivindicaciones
que marcaron cada momento.
“En estos años han participado muchas ONG y entidades, unas que nunca han
faltado a la cita y otras que
acumulan más de quince participaciones”, destaca Gásquez.
“Este año habrá 70 asociaciones y ONG con 60 talleres,

documentales, debates, actuaciones, gastronomía, circo...”. Entre los espectáculos
destacan Charalt58 feat Matah, Josep Blanes, Paula Bu &
Belén Natali y Joan Garriga y
el Mariatxi Galàctic, un espacio
de circo con Ska Circus y Júlia
Campistany, y el concierto familiar de Xics’N’Roll. y

Del 14 al 16 de juny arriba la
Festa Major de Collblanc-la
Torrassa, que dedicarà la darrera jornada a la Festa de la Diversitat. “Convidem a tothom a
sortir al carrer, amb el comerç o
la cercavila”, explica Pepa Gásquez, de la comissió de festes,
i destaca que “una de les novetats és la Vedella al carrer, a la
plaça del Mercat”.
Divendres a la tarda al parc
de la Marquesa, activitats de
lleure amb Vine a jugar amb
el barri. A la nit, havaneres a
la plaça Espanyola i Nit Jove
amb concerts a la de Guernica.
Dissabte al matí, al parc de la
Marquesa, trobada de puntaires i escacs, i a la nit, concert
d’Agustín Aspa, i ball amb l’orquestra Versión Imposible. y
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Més informació: www.l-h.cat

Premis. El certamen, impulsat per la Coordinadora d’AMPA, vol fer valer el patrimoni del districte

Més de set-centes propostes participen
al IV Concurs de Còmic i Dibuix
A inicis de maig es va celebrar
el lliurament de premis del IV
Concurs de Còmic i Dibuix, un
certamen impulsat per la Coordinadora d’AMPA del Districte II
i el Centre Cultural Collblanc-la
Torrassa, que compta amb la
implicació d’entitats, comerços
i veïns.

L’objectiu de la iniciativa,
a més de cohesionar el teixit
social, és promoure el coneixement del patrimoni arquitectònic del barri entre infants i joves, fomentar el seu arrelament
i afavorir l’estima per l’entorn.
En aquesta edició han participat més de 700 dibuixos en

les diferents modalitats, com
plantilles per acolorir i dibuixos,
auques i còmics. També podien
presentar-se obres col·lectives
de famílies o amics, categoria
en la qual va guanyar un còmic
sobre la història del castell de
Bellvís realitzat per alumnes de
l’Escola Arts and Crafts. y

Alguns del premiats de la quarta edició del concurs
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L’AGENDA

Entitats. El col·lectiu vol aglutinar persones amb interès per la fotografia a L’H

Neix la Cia. General de Fotos

Cinema familiar
Projecció de La niñera mágica (2006), dirigida per Kirk
Jones, amb Emma Thompson i Colin Firth.

El grup es troba els dimecres al vespre al Centre
Cultural Collblanc-la Torrassa i organitza trobades
fotogràfiques en actes que es fan a la ciutat

Equipamientos

Nuevo ‘skatepark’
en la Torrassa
El Ayuntamiento ha aprobado la
construcción de un skatepark en
el parque de la Torrassa, una demanda de aficionados al skate y
otras modalidades sobre ruedas.
La instalación será el resultado
de un proceso participativo. y

quinzena, es troben els dimecres de 19 a 20h al Centre
Cultural Collblanc-la Torrassa
per compartir experiències i trajectòria, projectar documentals,
realitzar petits tallers i promoure
iniciatives relacionades amb
la ciutat: “Hem estat presents
a les Festes de Primavera, la
Milla Urbana de Santa Eulàlia i
la Festa Major de Sant Josep”,
conclou Canturri. y

21 de juny, 17.30h. Entrada lliure
Biblioteca Josep Janés
Carrer de Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

CEDIDA PER COMPANYIA GENERAL DE FOTOS

A inicis d’any es va formar la
Companyia General de Fotos,
un col·lectiu que “vol fomentar
l’interès per la fotografia, aglutinar iniciatives i arribar a ser un
referent a L’Hospitalet”, explica
Teresa Canturri, fotògrafa i impulsora del grup, que afegeix
que “calia un punt de trobada a
la ciutat per a les persones amb
inquietud per la fotografia”.
Els membres del grup, una
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Membres de la Companyia durant una sortida fotogràfica

Juegos cívicos en
la plaza Espanyola
Los fines de semana, de 17
a 20h, agentes cívicos dinamizan actividades en la plaza Espanyola para fomentar
el civismo y el buen uso del
espacio público, dentro de la
campaña A l’espai públic, el
civisme és el millor joc.

Exposició ‘Mira’m’
Mostra de fotos sobre l’experiència de set joves que
han viscut sota el sistema de
protecció a la infància.
Fins al 10 de juny. Entrada lliure
Biblioteca Josep Janés
Carrer de Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

‘Barris en
miniatura’
Exposició de maquetes
d’edificis del districte construïdes per Antoni Valero.
Del 5 al 28 de juny. Entrada lliure
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
www.ccct.cat

