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Els barris de L’H estan a punt
per l’arribada del Carnestoltes
Tots els districtes de la ciutat ultimen els preparatius per la festa de Carnaval d’enguany
La celebració
del Carnestoltes
arriba aquest any a
L’Hospitalet el cap de
setmana del 2 i 3 de
febrer ple de disfresses,
comparses, rues i balls
de màscares
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La festa de Carnestoltes arriba enguany sense deixar-nos
temps per digerir els torrons
nadalencs. Ara toca menjar truita amb botifarra d’ou, després
ja arribarà l’abstinència amb
la Quaresma. Entre torrons i
truites, les entitats de la ciutat
estan fent els darrers preparatius per celebrar l’arribada del
Carnestoltes.

Als barris del Centre, Sant Josep i
Sanfeliu, la frenètica disbauxa que
caracteritza aquests dies començarà
el 2 de febrer, a les 17h amb la concentració de comparses a la plaça de
l’Ajuntament, on es farà la presentació del Carnestoltes. El recorregut de
la rua s’iniciarà a les 18h des de la
mateixa plaça i passarà pels carrers
Major i d’Enric Prat de la Riba, fins arribar a la pista poliesportiva del carrer
de Sant Pius X. A les 19.30h es farà la
crema del Carnestoltes, el lliurament
de premis i el ball al poliesportiu. A
Sanfeliu es farà un concurs de truites
el Dijous Gras. La rua serà dissabte i
l’enterrament de la sardina, el Dimecres de Cendra, dia 6.
DISTRICTE II
Collblanc i la Torrassa celebrarà el
Carnestoltes a la Plaça Espanyola a
les 17h. El trajecte de la rua s’inicia
rà a la mateixa plaça i passarà pels
carrers del Progrés, d’Occident, els
jardins de la Sénia, els carrers de
Llançà, de Pujós, de Llobregat, de
la Mare de Déu dels Desemparats i
finalitzarà al mateix emplaçament de

gabriel cazado

DISTRICTE I

sortida. El ball popular amb orquestra s’iniciarà a les 18.30h, seguit del
pregó i el lliurament de premis a la
comparsa més marxosa, a la més
elaborada i a la disfressa individual
més original.
DISTRICTE III
S’iniciarà la rua a les 18h del 2 de
febrer al carrer de Santa Eulàlia i
finalitzarà al carrer del Gasòmetre.
Quan arribin les comparses, es realitzarà el ritu per cremar el Carnestoltes, a càrrec del grup de diables
Skamot Diabòlik. A continuació es
lliuraran els premis i hi haurà ball
amb el trio Milenium, a l’aparcament

del carrer del Gasòmetre. A Granvia
Sud es farà un ball de disfresses a
partir de les 22h al local del barri i
el lliurament de premis a les millors
disfresses i a les més originals.
DISTRICTES IV I V
A la Florida s’iniciarà l’activitat el 31
de gener, a la tarda, amb un Carnestoltes infantil, al carrer del Pedraforca seguit d’un espectacle amb titelles a l’esplai La Florida. Al matí de
dissabte es farà un Carnestoltes als
mercats amb animació musical. A la
tarda, hi haurà una concentració de
comparses a l’avinguda del Torrent
del Gornal i un espectacle infantil

a la plaça d’Eivissa. El lliurament de
premis i el ball de disfresses es farà
conjuntament amb Pubilla Cases. El
dia 6, a la tarda, es farà una concentració de comparses que començarà a l’esplai La Florida i finalitzarà al
parc de la Pau, on després es farà la
crema del Carnestoltes.
A Can Serra se celebrarà la rua
diumenge 3 de febrer. El trajecte
començarà a la casa de la Reconcilia
ció i finalitzarà a la plaça de la Carpa. Després del pregó i el lliurament
de premis a la millor comparsa, a la
disfressa més original i a la millor
disfressa infantil és farà la crema del
Carnestoltes.

DISTRICTE VI
Bellvitge iniciarà la festa diumenge
a les 11 del matí amb una concen
tració de comparses, també hi haurà
animació infantil a la plaça del Mercat
de Bellvitge, on també es farà el lliu
rament de premis a les 13.30h, a
les millors disfresses i comparses. A
les 20.30h, tindrà lloc la crema del
Carnestoltes, a càrrec dels diables
de Bellvitge, a la plaça del Mercat. Al
Gornal es farà el Carnestoltes el dissabte amb una concentració al centre
cívic del barri, a les 17h s’iniciarà la rua
i finalment una xocolatada i el lliurament de premis. # vanessa teixidor

