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La Festa Major dels Blocs
Ciutat Comtal fa 25 anys
L’Agrupació de veïns ha editat un llibre d’aquest quart de segle
La commemoració dels 25
anys de la festa major centrarà
les activitats dels blocs Ciutat
Comtal entre els dies 23 i 25
de setembre a la plaça de Sant
Jordi. Tot plegat s’iniciarà el divendres a les 21h amb una espectacular presentació de les
festes, sota el títol Això no és
Hollywood... Això és Ciutat
Comtal!!! Seguidament es presentaran les pubilles i els cavallers i el llibre 25 anys fent festes al
barri i a les 24h hi haurà una Disco-mòbil especial de l’aniversari.
El 24, festivitat de la Mare de
Déu de la Mercè, és el dia de la festa per excel·lència. De bon matí hi
haurà una missa amb ofrena en honor de la Mare de Déu de la Mercè
a la parròquia de Sant Josep, i a
partir de les 11h, cercavila de gegants i capgrossos pel barri. A la
mateixa hora s’exhibirà una mostra
d’artesania amb puntaires, hi haurà una ballada de sardanes i a les
18.30h, un ball per a la gent gran i
un joc amb les aventures de Búfalo
Bill per als més joves. El dia s’acabarà amb ball i un sopar commemoratiu dels 25 anys on els comensals participaran en el joc de
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Activitats infantils durant la festa de l’any passat

‘l’amic invisible’, per la qual cosa
han de portar un regal d’un valor
d’entre 1 i 3 euros.
El diumenge, la festa s’acabarà
amb un espectacle de foc i so, però abans hi haurà inflables, parades
de fira, havaneres i un berenar amb
animació i la participació de tothom
que sàpiga fer alguna cosa i ho vul-

gui mostrar en públic, com cantar, recitar, explicar acudits... Durant els dies
de les festes se celebraran concursos
de parxís, dòmino, guarniment de
balcons i curses d’Scalextric. Més informació per participar als concursos
els divendres de 19 a 21h, al c. de
Sant Eugeni, 14, o bé al telèfon 93
338 46 27. # MARGA SOLÉ

Amb una processó en honor de Sant Ramon Nonat amb acompanyament de grallers i timbalers i una ofrena floral es va iniciar la Festa Major del carrer de Rius i Carrió, organitzada per
l’Associació d’Amics del carrer de
Rius i Carrió, entre el 31 d’agost
i l’11 de setembre. A la festa van
participar 25 colles de gegants i capgrossos d’arreu de Catalunya
i també de Zamora i Múrcia que van desfilar pels carrers del
barri de Collblanc. Els veïns també han pogut participar en una
despertada popular amb xaranga i dolçaines, jocs infantils i
una guerra d’aigua i confeti. El pregó de la festa major el va
pronunciar el cap de Protecció Civil de L’Hospitalet, José Ortíz,
el 9 de setembre, i tot seguit hi va haver una cantada d’havaneres amb rom cremat.
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