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5 de maig del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Celebració. Del 14 al 18 de maig el barri viurà el carrer amb cercaviles, correfoc i diables

Sant Josep
inicia les festes
majors de L’H

Amparito de Granada,
‘vedette’ hospitalense,
fallece a los 81 años
La artista vivió en Pubilla Cases y
Santa Eulàlia. Actuó en La Bohe
me y El Molino y con Rafael Fa
rina. Trabajó más de 30 años en
Alemania y, a su regreso, colaboró
en varias televisiones. Era habitual
cantando saetas en las procesio
nes de la Cofradía 15+1. y

La Comissió de Festes ha elaborat un programa
per a totes les edats i preferències on no falten
activitats per a la participació ciutadana
El barri de Sant Josep dóna el tret de
sortida a les festes majors de L’Hos
pitalet que, fins al mes de setembre,
se celebraran als diversos barris de
la ciutat. El programa de les festes
el presentarà Antonio Gata, presi
dent de la Comissió de Festes, al
Centre Cultural Sant Josep, el 14
de maig (20.30h). A partir d’aquest
dia hi haurà un munt d’activitats amb
la col·laboració de les entitats i dels
comerços del barri. “Ens agradaria
que tot hom participi de la festa i
que nens i joves s’ho passin d’allò

més bé. Aquesta és la nostra il·lusió”,
diu Gata. El dia 16 (21.30h) hi hau
rà un correfoc (21.30h) i al parc de
la Serp una discoteca mòbil (22h).
Els més petits podran participar el
dia 17 (d’11 a 14h) en un taller de
maquillatge, diables i animació i a la
16a Trobada de diables infantils de
L’H (18h) que iniciaran el correfoc
(20h). També el dia 17 (d’11 a 15h)
es farà la 8a Mostra de Vins i Caves
i, a les (22h), una persona represen
tativa del barri pronunciarà el pregó
de Festa Major, al parc de la Serp.

Breves

La Mostra de Vins i Caves en la passada edició de la festa major

Tot seguit hi haurà sopar de germa
nor a la fresca i ball de festa major.
El diumenge, dia 18 (10h), co
mençarà amb un esmorzar popular
al parc de la Serp, una matinal de
trabucaires i una plantada de ge
gants i capgrossos (10h) que faran
un recorregut pels carrers del barri.

No hi faltaran tampoc les botigues
al carrer de Sant Josep, amb mos
tra d’entitats, tallers i actuacions,
ni les competicions esportives de
punteria i diana, futbol i petanca; un
concert d’Amics de la Música de
Bellvitge, havaneres amb rom cre
mat i l’espectacle de focs. y

Recogida solidaria
de ropa usada para
Corazones Atendidos
La entidad ha puesto en marcha
el proyecto La Tienda Solidària
con el fin de ayudar a personas
con enfermedades de corazón
y en riesgo de exclusión social.
Para ello están recogiendo ropa
usada. La entidad ofrece más in
formación en el correo latienda
solidaria@todotienda.org. y

Solidaritat. L’H amb el Sàhara busca hospitalencs que vulguin acollir aquest estiu infants refugiats

Sigues família acollidora!

XXVII Romería Virgen
de la Cabeza, de
L’Hospitalet a Sabadell

L’Associació L’Hospitalet amb el Sà
hara, amb el suport de l’Ajuntament
de L’H, han iniciat la campanya Va
cances en pau, que ha de permetre
que una trentena de nens i nenes
sahrauís siguin acollits per famílies
de la ciutat durant els mesos de ju
liol i agost. De moment, l’entitat ja té

Los peregrinos participaron los
días 26 y 27 de abril en la rome
ría. La imagen de la Virgen de la
Cabeza salió de la Parroquia de
Sant Isidre Llaurador y fue reci
bida en la Parroquia del Sagrado
Corazón de Sabadell. La romería
se celebró por el bosque de Sant
Feliuet hasta el retorno a L’H. y

segures vint-i-cinc famílies que vo
len repetir l’experiència de l’any pas
sat, “però encara ens en falten”, ha
dit el president, Mariano Pitarque.
Per Luisa García, mare acollidora
i responsable de coordinació de l’en
titat, “és una experiència molt maca,
val la pena viure-la”. Al juliol, els in

fants van al casal del Poliesportiu
Fum d’Estampa i a l’agost conviuen
amb les famílies acollidores i van de
vacances amb elles.
Les persones que vulguin acollir
infants sahrauís poden trucar al telè
fon 629743080 o escriure a l’email
hospitaletambelsahara@gmail.com. y

