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Participació. El Centre, Pubilla Cases, Granvia Sud, Sanfeliu, la Florida i Gornal s’omplen d’activitats per a totes les edats

Sis barris celebren festa major
durant aquest mes de juny
Gastronomia, comerç
de proximitat, cercaviles,
cultura popular i tallers
infantils, entre les
propostes programades
Pubilla Cases

El 14 de juny tindrà lloc la presentació de la pubilla i l’hereu i el pregó a
càrrec de la presidenta de la Cofradía 15+1, Judith Nevado. Del 15 al
18 de juny hi haurà una fira artesanal
i la ruta Pubilla de Tapes, on degustar una tapa i beguda per 2,5 euros.
L’avinguda de Severo Ochoa serà
l’epicentre de la festa, on dijous, 15
de juny, hi haurà cercavila i concerts.
Divendres se celebrarà la trobada
de gent gran, la trobada infantil de
ball, el sopar de germanor i disco
mòbil. La cinquena edició del comerç al carrer serà dissabte, 17, al
carrer de Marcel·lí Esquius. També
hi haurà actuacions d’entitats durant
tot el dia, fideuà popular i el ball de
festa major amb l’orquestra Taxman.
Diumenge, per primera vegada el
barri celebrarà una diada familiar
amb activitats infantils, exhibicions
i actuacions. A la tarda serà el torn
de la trobada d’entitats culturals i el
correfoc infantil tancarà la festa.

El Centre

El barri s’omplirà d’activitats durant
10 dies. El tret de sortida serà el 15
de juny a la plaça de l’Ajuntament
amb el pregó de Joan Ferrer (expresident de l’Ateneu), música i tast
de vins. Divendres, correfoc i tabalada i concert jove amb La Barraca
i Sixtus. El dissabte 17 de juny hi
haurà la 10a Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava a la plaça de
Mossèn Homar i exhibicions i ta-

Imatges de les festes majors dels barris 2016. De dreta a esquerra, a dalt: Pubilla Cases, Granvia Sud i la Florida; a baix: el Centre, Sanfeliu i Gornal

llers com La ciència va de festa! a
la plaça del Repartidor. A la tarda
serà el torn del Cercabirres, els sopars de germanor i l’Akelarre Hortera. Diumenge, trobada de cotxes
i motos clàssiques, passejada amb
bicicleta, cercavila amb els gegants
de la ciutat i la ballada de sardanes
XXIV Memorial Jaume Reventós, a
la plaça de l’Ajuntament. A la tarda,
els infants seran protagonistes amb
activitats a la plaça de Lluís Companys i el correfoc i la tabalada infantils. A la nit, espectacle musical
amb Show-Concert. Durant tota la
setmana hi haurà concerts, teatre,
poesia, tallers infantils i exhibicions.
La Flama del Canigó, les fogueres i
el ball seran els protagonistes de la
revetlla de Sant Joan que se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament. El
dissabte 24, sardanes i balls populars vuitcentistes, havaneres i focs
d’artifici per acabar la festa.

Granvia Sud

El barri celebrarà la festa major del
17 al 24 de juny amb la plaça dels
Veïns com a escenari principal. El
dissabte 17 de juny hi haurà cercavila, botifarrada popular, el sopar de
germanor, espectacles, música i ball.
Fins al 24 de juny els veïns podran
gaudir d’activitats i tallers per als infants, la paella popular, actuacions i
exhibicions, la Nit dels artistes o la
revetlla de Sant Joan. La festa clourà
amb havaneres i el piromusical.

Sanfeliu

El passeig dels Cirerers centrarà les
activitats de la festa major, del 22 al
25 de juny. Els actes començaran
amb activitats infantils, música a la
fresca, el sopar de veïns, la festa de
fi de curs de l’Escola d’Adults i ball.
L’Orquestra Montecristo animarà la
revetlla de Sant Joan i dissabte, 24,
també hi haurà ball. Diumenge tin-

drà lloc la primera pedalada popular,
master class al poliesportiu, la festa
de l’escuma, la botifarrada solidària,
el festival de cases regionals, havaneres i el fi de festa. A banda, se celebrarà el XII Concurs Foto-Viva i les
pistes de petanca del poliesportiu
seran d’ús gratuït.

La Florida

Del 29 de juny al 2 de juliol el barri es vestirà de festa. El carrer de la
Primavera serà l’espai central, on dijous, 29, hi haurà batucada, mostra
de danses, L’Hospitalet té talent, el
pregó de Daniel Medran (de la Tertulia Flamenca), el monòleg de Raúl
Alcaraz i havaneres. Divendres, 30,
activitats infantils, desfilada de vestits de paper i la nit de concerts. Dissabte, les botigues surten al carrer
a l’avinguda de Miraflores, també hi
haurà la trobada de gegants, exhibicions d’entitats, animació infantil, la

28a ballada de sardanes a la plaça
d’Eivissa, correfoc i, a la nit, ball amb
orquestra. Diumenge, 2, serà el torn
de la mostra d’entitats. A banda, durant la festa tindrà lloc La Florida de
Tapes (2,5€ tapa i beguda).

Gornal

L’avinguda de Carmen Amaya serà
l’epicentre de la festa del 29 de juny
al 2 de juliol. Divendres hi haurà espectacle infantil, exhibicions de ball,
el pregó i música. Dissabte serà el
torn de la festa d’escuma, la botifarrada, exhibicions i actuacions musicals i un mercat solidari. A la nit,
l’Orquestra Huracán i xocolatada
popular. Diumenge, 2, tindrà lloc la
carrera popular, puntaires, jocs tradicionals, havaneres i l’espectacle
de Mayte Carreras. y
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Consulta els programes a:
www.l-h.cat

