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14 de setembre del 2009

Ciutat Comtal tanca
el cicle festiu de
l’any a L’Hospitalet
vocatòries: exhibició i concurs de
gossos, taller d’aeromodelisme, berenar i ball per a la gent gran, sopar
de festa major i ball amb l’orquestra
Acuario. El dia 27, la festa s’acomiada amb inflables per als infants, parades de fira, concursos, lliurament
dels premis dels tornejos de parxís,
dòmino i guarniment de balcons, i
espectacle de foc i so amb el grup
Kabra com a últim acte de la celebració 2009.� # c . sánchez

Gegants i capgrossos a l’edició 2008 de la Festa de Ciutat Comtal

La Festa Major de Bellvitge
ha celebrat el seu 30è aniver
sari, el 20è de l’Estand Socio

Vist a L’H

gabriel cazado

Els Blocs Ciutat Comtal del barri
de Sant Josep celebren la seva
Festa Major coincidint amb la
diada de la Mercè. És la darrera
celebració de l’any després
que els barris de L’Hospitalet,
l’últim Bellvitge, hagin gaudit
de la seva festa al llarg de la
primavera i de l’estiu. Aquesta zona
residencial celebrarà l’esdeveniment
del 23 al 27 de setembre i l’escenari
principal serà la plaça de Sant Jordi,
al voltant de la qual es troben els
habitatges de la zona.
La nit del 23 de setembre tindrà lloc l’acte de presentació de les
festes, amb l’elecció de les pubilles
i les dames, el pregó i cava i coca
per a tothom. El dia de la Mercè,
‘patrona’ dels Blocs, la jornada s’iniciarà amb una missa a la parròquia
de Sant Josep i amb una ofrena a la
Mare de Déu de la Mercè. Tot seguit,
plantada de gegants i capgrossos i
cercavila, amb 10 colles de la ciutat
i les pubilles i les dames de la festa��.
Al mateix temps s’obrirà la mostra
d’artesania, amb puntaires i maquetisme naval, entre altres activitats,
juntament amb un estand informatiu de la junta local de l’Associació
Espanyola contra el Càncer. El dia
central de la Festa es tanca amb ballada de sardanes, berenar i jocs per
a joves i cantada d’havaneres.
El dia 25, la festa descansa amb
una activitat relaxada, cinema a la
fresca per als veïns i, el dissabte 26,
torna un programa farcit de con-
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Activitats del 23 al 27 de setembre

cultural i el 10è del Festival
de Teatre Amateur. A banda
de les múltiples activitats lú
diques i culturals i dels popu
lars ‘xiringuitos’, la festa va
estrenar la primera Fira Co
mercial i Artesanal prevista al
tancament d’aquesta edició.
L’alcaldessa, Núria Marín,
va inaugurar l’Estand Socio
cultural amb el regidor del
Districte, José María García
Mompel, i el president de la
comissió de festes, Vicente
Jorge, amb els quals va salu
dar les entitats del barri que
hi van participar.

