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Collblanc acollirà la quarta edició de la Festa de la Diversitat

La música ocupa un paper destacat en el programa de les festes de Can Serra

Del 22 de maig al 14 de juny, tres barris hospitalencs es vesteixen de llum i color

Collblanc-la Torrassa, Santa
Eulàlia i Can Serra, de festa major
El Centre
Cultural Santa
Eulàlia s’estrena
com un dels
espais principals

Amb l’arribada del bon temps, L’Hospitalet es vesteix de festa. Primer les de Primavera, després les del barri de Sant
Josep i ara, del 22 de maig al 14 de juny, és el torn dels veïns de Santa Eulàlia, Can Serra i Collblanc-la Torrassa.
Activitats lúdiques, culturals, esportives, culinaries i també cíviques centren uns programes d’actes elaborats amb tot
l’esforç de les seves respectives comissions de festes i les entitats. Entre tots fan possible que la ciutat s’ompli de
llum i color durant uns dies

La Festa de la Diversitat
recorda el 50è aniversari
dels Drets Humans

ROSA SALGUERO

Collblanc-la Torrassa celebrarà d’una banda, de l’11
al 13 de juny, la seva Festa Major en tres escenaris
principals: el parc de la Marquesa, la plaça Espanyola
i la plaça del Mercat, i d’altra banda, el dia 14, la quarta
edició de la Festa de la Diversitat de L’Hospitalet, enguany dedicada al 50è aniversari de la Declaració
dels Drets Humans, que es concentrarà íntegrament
al parc. Del primer programa destaquen la sisena Nit
de Rock i la Nit de Cabaret amb el show de ‘la Maña’,
el dia 12, i la trobada de puntaires, el 13, mentre que
la jornada del dia 14 se centrarà en actuacions de
grups ètnics, mostres d’artesania, gastronomia i art i
dues ludoteques. Fins ara, més de 30 entitats de solidaritat i ONG’s han confirmat la seva participació en
aquesta jornada que des d’ara vol prendre més autonomia respecte la resta del programa d’actes.

Àmplia representació
del teixit associatiu a la
IV Mostra d’Entitats
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La Festa Major de Santa Eulàlia,
del 22 al 31 de maig, es desenvoluparà en dos escenaris principals:
el parc de l’Alhambra, com ve sent
tradicional, i el Centre Cultural
Santa Eulàlia, que s’estrena com
a espai de les celebracions.
El programa elaborat per la Comissió de Festes inclou activitats
per a tots els públics. Per als joves, per exemple, destaca el concert que tindrà lloc el dia 22. A més
també poden gaudir de balls amb
orquestra cada nit o de múltiples
activitats esportives com bàsquet,
futbol sala, tennis i escacs, sense
oblidar la cursa popular que enguany arriba a la dinovena edició
(dia 31). Els nens poden gaudir
dels tradicionals pallassos i d’espectacles de titelles durant diferents dies, d’un concurs de dibuix (dia 26), de la tradicional pluja de caramels (dia 29) i d’una matinal de jocs a la biblioteca del barri
(dia 30). La gent gran, que ja ha
participat durant la passada setmana en els actes organitzats pel
Casal d’Avis, té reservat el dia 26
amb cant coral i ball. També es
realitzaran els tradicionals concursos de pintura de Tarlatana, de truites i el certamen ocellaire, així com
el mercat d’art i la fira del disc (dia
24) i la trobada de gegants (dia 31).
Teatre, cant coral, folklore i havaneres completen el programa.

La sisena trobada de gegants de Santa Eulàlia tindrà lloc el dia 31

La festa de Can Serra, de l’11 al 14 de juny, combina
les activitats a la plaça de la Carpa amb les de l’estand
de la IV Mostra d’Entitats, on estaran representades
quasi totes les associacions del barri.
El primer dia, a banda del pregó i de la inauguració oficial de l’estand, és previst la cercavila i les havaneres amb rom cremat. El dia 12, diferents entitats
oferiran recitals de poesia, teatre, desfilada de vestits de paper i exhibició de jocs lleonesos, entre altres actes. L’endemà destaquen la VII Jornada d’Integració del col·lectiu de disminuïts, que inclou competicions esportives i actuacions de cant coral, i concert per als joves. Es tancarà la festa el dia 14 amb
grups fol-klòrics i un castell de focs d’artifici.

