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Arriba el rei Carnestoltes a la ciutat

AGENDA

Carnaval,
carrers plens
de màgia

Sanfeliu
23 de febrer, dijous gras. Tarda: grup d’animació infantil, rebuda del Carnestoltes, concurs
de truites. Plaça de les Comunitats.
25 de febrer. Tarda: rua de
comparses, acte col.lectiu per
la pau. Nit: ball de disfresses i
entrega de premis. Passeig dels
Cirerers.
1 de març, dimecres de cendra. Tarda: cercavila pels carrers del barri, enterrament de
la sardina, grup d’animació infantil.

ROSA SALGUERO

Santa Eulàlia
25 de febrer
17.15h. Santa Eulàlia-2, concentració comparses, lectura
pregó, inici de rua. Amadeu Torner, cantonada av. Carrilet, arribada rua, lectura de la sentència i cremada del rei Carnestoltes. 23h. Ball de carnaval, orquestra Factor Sorpresa (polisportiu Santa Eulàlia, Jacint Verdaguer, 15-17), concurs de disfresses.

La major
part dels barris
celebraran el
proper dia 25
de febrer
aquesta festa
popular
tradicional rua. Bellvitge i Can Serra s’esperaran fins el dia 26 per a
la celebració, mentre que Sanfeliu
i La Florida també tenen previst
una rua el dia 25 encara que la
festa l’hauran inaugurat el dijous
gras, dia 23 de febrer.

Els tradicionals dies de la
truita i de la sardina
Sanfeliu i La Florida són els
únics que conserven íntegrament
la tradició de la festa de carnaval
amb la celebració del dia de la truita, dijous gras, i del dia de la sardina, dimecres de cendra, que mar-

IMACNA

Una de les dates més esperades
per grans i petits s’acosta de nou
a L’Hospitalet. La festa de carnaval, on les disfresses, les comparses i en definitiva, el color, l’alegria
i la màgia omplen els carrers i les
places de la major part dels barris
de la ciutat. Les comissions de festes d’aquests barris han posat en
marxa la seva ‘maquinària’ d’organització per preparar un carnaval
al gust de tots. Alguns, únicament
ho celebraran durant un dia, el 25
o el 26 de febrer, mentre que d’altres com La Florida -on coincidirà
amb l’aniversari del mercat del
Torrent Gornal- o Sanfeliu tindran
festa i xerinola alguns dies més.
Sens dubte, l’acte més típic de
qualsevol festa popular de carnaval és la rua que permet a la gent
del barri recórrer els seus carrers,
agrupada en comparses o de forma individual i fent gala sempre
d’un bon sentit de l’humor interpretant els personatges de les seves disfresses. Santa Eulàlia, Pubilla Casas, Collblanc-La Torrassa,
el Gornal i el sector Blocs Ciutat
Comtal de Sant Josep obriran els
actes de carnaval el dia 25 de
febrer amb una concentració de
comparses i posteriorment amb la

El carnaval permet veure les disfresses més espectaculars
quen la benvinguda i la crema del
rei Carnestoltes, respectivament. A
Sanfeliu, a banda de rebre com cal
el Carnestoltes i d’haver actuacions pels més petits, dijous gras
es dedicarà al tradicional concurs
de truites a la plaça de les Comunitats, mentre que els veïns de La
Florida podran degustar truites
també al mercat del Torrent Gornal,
que fins el 4 de març celebra el seu
vinticinquè aniversari. Els petits
estan convocats a la plaça de la
Llibertat després del ‘cole’ per

rebre el Carnestoltes. L’enterrament de la sardina, el darrer dia de
les festes, l’1 de març anirà precedit a Sanfeliu d’un cercavila de
comiat i a la Florida del judici contra el rei Carnestoltes. Un dels
barris que també celebra de forma especial el judici és Bellvitge,
que enguany concentrarà el carnaval en un sol dia.
Un altre dels plats forts de la
festa serà el ball de disfresses que
han organitzat la majoria dels barris per a la tarda-vespre del dia 25.
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Semana Cultural
Taurina de la
peña Ángel Lería
de Zarzacapilla
REDACCIÓN
La peña taurina Ángel Lería de
Zarzacapilla de L’Hospitalet celebró del 1 al 8 de febrero la tercera
edición de la Semana Cultural Taurina que, a través de conferencias
y debates, analizó con expertos en
tauromaquia el mundo de los toros desde sus inicios. La Semana
Taurina estuvo complementada
por una exposición sobre Francisco de Goya y sus obras de tauromaquia en el Aula de Cultura de
La Florida.
De entre los actos que se organizaron destacan la primera de
las conferencias, bajo el título La
evolución de los toros de los años
60 a los 90 que estuvo a cargo del
escritor y presidente de la Federación de Entidades Taurinas de
Catalunya, Juan Segura Palomares, y el coloquio que cerró la presente edición sobre la prensa y el
mundo del toreo.

Collblanc-La Torrassa
25 de febrer
18h. Plaça Espanyola, sortida
i arribada de la rua, grup d’animació infantil, lectura del pregó
de benvinguda. 19.45h. Entrega
premis a les millors disfresses i
comparses. 22h. Ball de carnaval (A.C. Collblanc).
La Florida
23 de febrer. 11h. Dia de la truita (mercat Torrent Gornal).
17.45h. Pl. Llibertat, rebuda
Carnestoltes. 18.30h. Festa infantil (AC. La Florida). 25 de febrer. Matí, carnaval als mercats. Tarda, Pl. Ocellets, concentració comparses, rua, xocolatada. 19.30h. Ball carnaval i
premis. 1 de marzo. 18h. Judici
del Carnestoltes (solar del Sepu), dia de la sardina (mercat
Torrent Gornal).
Pubilla Casas
25 de febrer. 16h. Pl. Bóvila,
concentració comparses, rua.
18h. Ball amb l’orquestra Combo 91, premis (c/ Iberia).
Can Serra
26 de febrero
12h. Av. Can Serra, inici rua,
arribada a la Carpa. 17.30h. Ball
i grup d’animació Cap i Cua.
Bellvitge
26 de febrer
10.30h. Concentració de comparses a l’Ermita, sortida de la
rua, arribada a la pl. del Mercat.
12.30h. Lectura del pregó de
benvinguda, concurs de comparses i disfresses. 19h. Judici
i cremada del Carnestoltes.
Gornal
25 de febrer
16.30h. Concentració de comparses al Centre Cívic (av. Carmen Amaya, s/n), sortida i arribada de la rua. 19h. Entrega de
premis a les millors disfresses
i comparses. 22h. Ball de Carnaval amb orquestra.
Blocs Ciutat Comtal
25 de febrer
16.30h. Pl. de Sant Jordi, sortida i arribada de la rua. 18h. Ball.

