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Participació. Amb el bon temps, s’obre la temporada festiva als barris de la ciutat que es perllongarà fins al setembre

Rutes de tapes i comerç al carrer
a gran part de les festes majors
Des del 14 de maig al
24 de juny, vuit barris
de L’Hospitalet estaran
de celebració amb
activitats diverses

sant josep
El vídeo del comerç
Si escaneges el QR
veuràs a YouTube la
cançó dels botiguers
de Sant Josep

Santa Eulàlia

Del 3 al 7 de juny se celebra la Festa Major que comença amb el 20è
Concurs de truites. La presentació
del programa tindrà lloc el dia 3 al
parc de l’Alhambra amb un espectacle de varietés. El dia 4, hi haurà
xistorrada al Mercat i ball al Casal
Provençana; el Centro La Asunción
oferirà No hay ladrón que por bien
no venga, de Dario Fo, i a les 22h,
al parc de l’Alhambra, hi haurà havaneres. El Mercat organitza la ruta
Santa Eulàlia de Tapes i el dia 13,
Nit de Tapes.
El dia 5, la plaça de Pius XII acollirà el Mercat de les cooperatives
de diverses escoles i se celebrarà el
XIII Festival d’Arts Escèniques i ball
al parc de l’Alhambra.
El dissabte, de 10 a 21h, hi
haurà la Festa del Comerç. També s’exposaran els nous gegants
de Drac d’Or, que participaran a
la XXVIII Trobada de Gegants. El
mateix dia hi haurà teatre, correfoc,
tabalada i ball al parc de l’Alhambra,
on diumenge es faran exposicions,
un concert d’Amics de la Música
de Bellvitge, festa infantil, la XXXVI
Cursa dels Barrufets i fi de festa.

Can Serra

El 3 de juny pronunciarà el pregó
Severiano Acero i actuaran alumnes
de l’Escola Municipal de MúsicaCentre de les Arts. Dijous, dia 11,
a la plaça de la Carpa, hi haurà country, castanyoles, sevillanes i exhibicions de tai-txi i gimnàstica; una
cercavila de gegants i capgrossos i
havaneres. El dia 12, hip hop, karate infantil, king boxing, teatre, balls

Diumenge 21 es farà la 1a Trobada de cotxes clàssics de L’H,
una passejada amb bicicleta, el
XXI Memorial Jaume Reventós de
sardanes, una cercavila de gegants
i activitats infantils, i al vespre, a la
plaça de l’Ajuntament, l’espectacle
Sarsuela t’estimo! El dia 22, el teatre i la poesia seran protagonistes i
el 23, la revetlla de Sant Joan, amb
l’arribada de la Flama del Canigó i fi
de festa a la plaça de l’Ajuntament.

Pubilla Casas

La Mostra de Vins i Caves va ser, un any més, una de les activitats més multitudinàries de la festa

El barri de Sant Josep ha celebrat la Festa Major
del 14 al 17 de maig. Durant quatre dies els veïns
i veïnes han pogut gaudir de la ruta Sant Josep de
Tapes, de la Mostra de Vins i Caves, de correfocs,
tallers, diables, balls, cercaviles de trabucs,
gegants i capgrossos, concursos, havaneres i

com a final de festa un espectacle de llum i color.
També s’ha celebrat la Festa del Comerç, un
concurs d’aparadors i una exposició del Casal de
Gent Gran. El president de la Comissió de Festes,
Antonio Gata, va presentar les festes, i en va ser el
pregoner el cantautor Toni Albors.

bollywood i el dia 13, la Festa del
Comerç i botifarrada popular, jocs
infantils, festival de dansa i sopar de
germanor. Diumenge 14, a la plaça
de la Carpa, es farà la 15a Trobada de puntaires, actuaran la Unión
Extremeña i grups folklòrics. De l’11
al 14 de juny, hi haurà la ruta Can
Serra de Tapes, i el dia 20, Nit de
Tapes al Mercat.

i de la Festa de la Diversitat i, a la
plaça Guernica, la XII Nit de Rock
amb el Mosquito del Garito. Dissabte, 13, és fa la Festa del comerç; a
la plaça Espanyola hi haurà trobada
de puntaires, concert dels Amics de
la Música de Bellvitge, ballada de
sardanes i cercavila, i, al parc de la
Marquesa, poti-poti d’actuacions i
ball amb l’orquestra Taxman (22h).

Collblanc-la Torrassa

Centre

La festa se celebrarà del 12 al 14 de
juny. El dia 12, el parc de la Marquesa acollirà activitats per a infants; a
la plaça Espanyola hi haurà havaneres i la presentació del programa

Els actes començaran el dia 16, al
Barradas, amb l’exposició del 59è
Concurs de Fotografia Artística i de
Muntanya i s’acabaran el 24 de juny
amb esmorzar popular, sardanes i

balls vuitcentistes, cantada d’havaneres i un castell de focs a la plaça
de l’Ajuntament.
El doctor en antropologia i historiador Jaume Botey pronunciarà
el pregó el 18 de juny, a les 20.30h
a la plaça de l’Ajuntament. Aquests
dies estaran plens d’activitats, com
la Fira Tapa a la plaça de Lluís
Companys, el correfoc i la tabalada, l’aquelarre i l’actuació de Kike
Ubieto el dia 19; la 9a Trobada d’intercanvi de plaques de cava, tallers
infantils, el recorregut del Cercabirres, un concert de l’Associació
musical Flotats al Barradas i dansa
amb l’Escola Laura Mestres.

El 17 de juny es presentarà el cartell
i es farà el pregó de la festa major.
Del 18 al 21 al barri hi haurà Pubilla
de Tapes 2015 i una fira artesanal;
el dia 18, una cercavila de gegants
i tabals amb l’Hereu i la Pubilla, i el
concurs L’H té talent. El dia 19 la VIII
Trobada infantil i juvenil de ball i, el
dia 20, al carrer de Marcel·lí Esquius,
la III Edició de la Festa del Comerç
amb tallers, balls i un correfoc infantil. El diumenge 21 comença amb un
esmorzar popular i gimcana familiar,
i la fi de festa es farà amb les actuacions de les entitats a l’escenari de
l’avinguda de Severo Ochoa.

Sanfeliu

Del 19 al 23 de juny. La festa major
comença a la plaça de les Comunitats el dia 19 amb una exposició
fotogràfica i una actuació musical i,
al passeig dels Cirerers, sopar de
l’escola d’adults i ball. El dia 20, ball
i espectacle i, diumenge, festa de
l’escuma, botifarrada solidària, festival de cases regionals i música llatina. Dilluns 22, havaneres, i dimarts,
revetlla de Sant Joan i ball.

Granvia Sud

La plaça dels Veïns acollirà la festa
major, del 20 al 24 de juny. Entre les
activitats previstes hi ha cercavila de
gegants, grallers i tabalers, espectacles i música, la nit dels artistes del
barri, activitats infantils, revetlla de
Sant Joan, havaneres i focs artificials. y

Convivència. El 14 de juny el parc de la Marquesa i Torre Barrina acolliran més d’un centenar d’activitats simultànies

XXI edició de la Festa de la
Diversitat de L’Hospitalet
Més de 60 entitats, ONG i diversos
col·lectius seran els protagonistes
de més d’un centenar d’activitats
simultànies que s’aplegaran el diumenge 14 de juny, al parc de la Marquesa, de les 10.30 a les 24h, per
celebrar la XXI Festa de la Diversitat
de L’Hospitalet, organitzada per la
Comissió de Festes de Collblanc-la
Torrassa. Aquest és un acte tradicional de la festa major del districte que
combina la diversió amb l’esperit de
convivència, germanor, multicultura

litat, solidaritat, respecte, civisme,
tolerància, harmonia i amistat.
Durant tot el dia, el parc s’om
plirà de tallers organitzats per les
diferents entitats: d’henna, pintura
d’estampació de samarretes, mandales, dansa, manualitats, mostres
de cuina de diferents països i el XVII
Campionat de Menjadors de Síndries, entre d’altres.
També hi haurà diverses actuacions de cultures d’arreu del món i
espectacles de circ amb El Negro

y el Flaco i Loco Brusca (clown).
Tancaran la festa Los Barrankillos i
Dubioza Kolektiv.
L’equipament municipal Torre
Barrina també participarà de la festa
i acollirà un espai de reflexió, on els
diferents col·lectius podran exposar
els seus punts de vista sobre temes
que els preocupen amb audiovisuals, presentació de campanyes
de sensibilització i taules rodones,
sobre temes socials, de solidaritat i
diversitat. y

Taller infantil d’Akwaba a la Festa de la Diversitat del 2014

