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Els barris de la ciutat es preparen
per rebre al rei dels poca-soltes
Gresca des del Dijous Gras, 27 de febrer, fins al Dimecres de Cendra, 5 de març
COLLBLANCLA TORRASSA

Les comissions de
festes han preparat
rues, concursos de
disfresses, ball...
i tota la gresca que
cada any acompanya
el Carnestoltes

El reciclatge arriba
a les disfresses
La festa grossa serà el dia 1 de
març. La comissió de festes ha
convocat les disfresses a les 17h
a la pl. Espanyola. Algunes entitats han preparat les seves disfresses amb materials reciclats
seguint el programa Diversitat i
reciclatge. A partir de les 18.30h,
pregó, lliurament de premis i ball
amb l’orquestra Sabor-sabor.

Un any més, per aquestes dates
les comissions de festes dels
barris de la ciutat ja ho tenen tot
a punt per celebrar el Carnestoltes. La gresca, que comença el
Dijous Gras amb el concurs de
truites i s’acaba el Dimecres de
Cendra amb l’enterrament de la
sardina, està garantida des del 27
de febrer fins al 5 de març. Dissabte 1 de març serà el dia de la
festa grossa i les disfresses ompliran els carrers de colors i aleg ria. Tot L’Hospitalet serà una
festa en honor al rei dels pocasoltes que mai no s’oblida de visitar la ciutat.

CAN SERRA

Rua fins a la plaça
de la Carpa
Diumenge 2 de març a les 12h,
la pl. de la Reconciliació serà el
punt de reunió des d’on sortirà la
rua. La desfilada arribarà fins la
pl. de la Carpa a les 13.30h, on es
lliuraran els premis a la disfressa
individual i a la comparsa més
original. Després de llegir el pregó, cremaran el Carnestoltes.

CENTRE

BELLVITGE

Pregó a la rambla
Just Oliveras

Els diables cremen
el Carnestoltes

La comissió de festes ha convocat l’1 de març les disfresses individuals i comparses a les 17.30h a
la rbla. Marina amb Provença. A
les 18h sortirà la rua i a les 19h
arribarà a rambla Just Oliveras/
Barcelona. Allà es llegirà el pregó,
es lliuraran els premis a les comparses i hi haurà ball.

Les comparses es reuniran al
parc de Bellvitge el diumenge dia
2 a les 10.30h. A les 12h, animació pels petits a la pl. del Mercat
i, a les 13h, concurs de comparses infantils i d’adults. Els actes
finalitzaran amb el judici i crema
del Carnestoltes a les 20.30h a
càrrec dels diables del barri.

SANT JOSEP

GORNAL

Ball per a tothom
amb ‘disco’ mòbil

SANFELIU

Concurs de truites
el Dijous Gras
El Dijous Gras, 27 de febrer a les
18h, hi haurà animació infantil, el
pregó i el popular concurs de
truites al Centre Cultural. El dia 1
de març a les 17.15h, la rua i
concurs de disfresses començaran a la plaça de les Comunitats.
El 5 de març, a les 18h, cercavila
i enterrament de la sardina.

Pel dia 1 de març, el Gornal ha
preparat, d’11 a 13h, carnestoltes
infantil a la rbla. Carmen Amaya.
A les 16.30h reunió de comparses al Centre Cívic i rua. A partir
de les 18.30h. xocolatada, concurs de comparses i ball al Centre Cívic. I a partir de les 21h,
concurs de disfresses individuals.

GABRIEL CAZADO

La trobada de comparses al parc
de la Serp serà l’1 de març a les
18h. A les 19.30h arribarà la
rua per fer el judici i la crema del
Rei Carnestoltes. A partir de les
20.30h, petits i grans podran ballar am una discoteca mòbil. Els
premis a la millor disfressa s’entregaran abans i després del ball.

Els més petits són
els protagonistes

SANTA EULÀLIA

Ballant al compàs
del Duo Mambo
A les 17.15h de l’1 de març arribaran les comparses a Santa Eulàlia2, per sortir a les 18h i acabar al
parc de les Palmeres. El grup de
diables Skamot Diabòlik s’encarregarà de cremar Sa Majestat Carnestoltes. Després de lliurar els
premis hi haurà ball fins a la matinada amb el Duo Mambo.

PUBILLA CASAS

La pl. Eivissa serà
el punt de trobada
La rua de carnaval sortirà, el dia
1 de març a les 17h, de la pl. la
Bòbila. A les 19h a la pl. Eivissa,
s’atorgaran els premis a les millors disfresses i a partir de les
20h, els hospitalencs podran participar en el ball que les comissions de Pubilla Casas i la Florida
han organitzat conjuntament.

LA FLORIDA

El mercat també
treu les disfresses
Dijous 27, a les 17.15h, cercavila des dels Blocs de la Florida fins
al CC Claveles. El dia 1, d’11 a
12.30h, gran concurs de disfresses
dels venedors dels mercats de la
Florida i el Gornal. A les 17h, rua
des del c. Primavera fins a la pl. Eivissa i ball. El dia 5, a les 19.15h,
judici i crema del Carnestoltes.

GRANVIA SUD

Festa i ball al local
social del barri
El gran ball de disfresses serà el
dia 1 a les 22 hores al local de la
comissió de festes i de l’associació de veïns del barri (Granvia,
37). S’organitzarà una discoteca
mòbil amb premis per a la millor
disfressa individual d’adult, la de
petits i un tercer premi per a la
comparsa més original.

