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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Les festes majors de L’H faciliten
la participació en la vida de carrer
Gaudir de la música,
la cultura popular, les
tradicions, els castells, el
foc, les activitats per a
nens i nenes...

lla de Sant Joan, i el 24, un festival
de cases regionals i cinema al carrer
amb Ocho apellidos catalanes. El dia
25, màster de zumba i risoteràpia, i
el diumenge 26, festa de l’escuma,
botifarrada solidària i havaneres. Durant la festa, l’accés a les pistes de
petanca del poliesportiu serà gratuït.

CARTELLS D’AUTOR

Pubilla Cases

El 14 de juny es presentarà el cartell i
Jaume Barris, home molt actiu al barri, pronunciarà el pregó de la Festa
Major. Del 16 al 19 de juny hi haurà
Pubilla de Tapes i una fira artesanal a
l’avinguda de Severo Ochoa; el dia
16, cercavila de gegants, capgrossos i tabals, Nit de rock dels anys
60, sopar de germanor, discomòbil i
cinema a la fresca amb Ocho apellidos catalanes. Dissabte, la 4a edició
del Comerç al carrer i hi haurà tallers
de manualitats, maquillatge, henna o
robòtica; també actuacions de zumba i de l’Escola Municipal de Música.
Un esmorzar popular i una festa holi
omplen les activitats del dia 19, que
s’acabarà amb actuacions d’entitats
de cultura popular i tradicional, i un
correfoc infantil.

El Centre

La Festa Major comença el 15 de
juny amb el 60è Concurs de Fotografia del Club Muntanyenc i s’acabarà
el dia 24 amb un esmorzar popular,
sardanes i balls vuitcentistes, havaneres i el tradicional castell de focs
artificials. Jesús Rocosa, persona vinculada a la cultura de L’H, pronunciarà el pregó el dia 16, a les 20.30h, a
la plaça de l’Ajuntament. El dia 17 hi
haurà un correfoc i tabalada, trobada
de poetes i concert de cant coral i
havaneres al Casino. El dia 18, la 10a
Trobada d’Intercanvi de Plaques de
Cava, Jornada solidària pel Senegal,
un cercabirres, sopars de germanor
als carrers i tallers per a totes les

La Florida

Els representants de les comissions de festes, amb l’alcaldessa, portaveus municipals i Pep Pla

Els cartells de les festes majors d’enguany tenen un
toc molt personal, d’autor. Els ha dissenyat Pep Pla,
dissenyador gràfic de l’Ajuntament de L’Hospitalet
que ha dedicat la seva vida al disseny de la imatge
corporativa del consistori. La creació dels cartells
ha estat l’última feina que ha fet per a l’Ajuntament
ja que es jubila. “He intentat fer uns cartells que
són mig digitals i mig analògics, que són la suma
edats. El dia 19, es gaudirà de la 2a
Trobada de Cotxes Clàssics, un circuit de trens tripulats, una passejada
amb bicicleta, el XXII Memorial Jaume
Reventós de sardanes, cercaviles de
gegants i capgrossos, jocs infantils,
correfoc i tabalada infantil, i l’espectacle de dansa catalana Camins d’aigua. El dia 20 el Col·lectiu Verba farà
un recital i es podrà participar al concurs L’Hospitalet té talent. El dia 21,
la Coral Xalesta oferirà un concert i
el Centre Catòlic escenificarà l’obra
Els 39 esglaons. Les fogueres de la

de tota la feina que he anat fent en quasi 35 anys”,
ha explicat Pla. L’acte de presentació s’ha fet a
Ca n’Arús amb l’alcaldessa Núria Marín, portaveus
municipals i els representants de les comissions de
festes, que han manifestat que els ha agradat molt
el seu disseny. Ara Pep Pla es podrà dedicar a un
dels seus reptes personals, l’Associació de Familiars
i Amics de Nens Oncològics, AFANOC.

revetlla de Sant Joan i l’arribada de la
Flama del Canigó amb ballarugues i
sopars a diversos carrers són altres
atraccions de la festa. Fins al 24 als
carrers hi haurà concerts i tallers infantils.

lar, sopar de germanor i la celebració
del 30è aniversari de la Festa Major.
Fins al dia 24 es podrà gaudir de folklore popular, tallers i jocs infantils, la
revetlla de Sant Joan amb ball, havaneres i un piromusical.

Granvia Sud

Sanfeliu

La plaça dels Veïns acull la majoria
d’actes de la Festa Major, que començarà el dia 17 amb ball infantil de
l’Associació de Veïns i la Nit dels Artistes del Barri. El dia 18, una cercavila amb majorets, botifarrada popu-

El passeig dels Cirerers és l’escenari
principal de la festa, del 22 al 26 de
juny. Els actes començaran amb un
sopar de germanor, la festa de fi de
curs de l’escola d’adults i ball amb
grup musical. El dia 23 es fa revet-

Del 28 de juny al 3 de juliol el barri es
vestirà de festa amb activitats, tallers i
jocs per a grans i petits. El dia 28 es
presenta la Festa Major, i del 30 de
juny al 3 de juliol hi haurà La Florida
de tapes. El dia 30, en el 15è aniversari dels Capgrossos de la Florida, es
presenta la gegantona. El dia 1 està
dedicat a concerts, el 2 hi haurà una
marató de donants de sang, la XXI
Trobada de Gegants i Capgrossos,
tallers infantils i juvenils i la 27a Trobada de Colles Sardanistes Veteranes; i
al vespre, un correfoc amb pirotècnia i
ball. El dia 3, amb una batucada i correaigües a les 11h i una mostra d’entitats de cultura tradicional i popular a
les 18h, s’acabarà la festa.

Gornal

La Festa Major comença el dia 30
de juny amb una cercavila. Fins al 3
de juliol, els actes es concentraran
bàsicament a l’avinguda de Carmen
Amaya, on el dia 1 hi haurà espectacles infantils i diverses actuacions
de cultura tradicional i popular per
part d’entitats del barri, el pregó i el
ball. El dia 2 es podrà passejar pels
tendals solidaris i d’intercanvi i es
podran veure exhibicions esportives,
jocs infantils i tradicionals, botifarrada i xocolatada i ball amb orquestra.
La cloenda, el 3 de juliol, inclourà havaneres, espectacle de Bollywood, i
revista amb Regina do Santos. y
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Consulta els programes a:
www.l-h.cat

