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Se’n prepara una de grossa!
Veïns i entitats de sis barris ultimen detalls i guarneixen carrers i places per gaudir de la festa major
Arriba l’estiu, signe
inequívoc de festa
major per als veïns
de sis barris de L’H.
Fomentar la cultura i
les tradicions i, sobretot,
divertir-se i conviure
són objectius comuns

Pubilla Cases

que el dia 22 tindrà lloc la nit dels
artistes del barri. El dimecres 23, re
vetlla amb orquestra, i per últim, el fi
de festa, el dia 24, el posaran la tra
dicional guerra de l’aigua i l’escuma,
les havaneres i el castell de focs.

Granvia Sud

El Gornal,
de l’1 al 4 de juliol

Centre

Amb chupinazo i cercavila comença
la Festa Major del Gornal. El progra
ma, que tindrà com a escenari prin
cipal la rambla de Carmen Amaya,
inclou actes per a totes les edats. Per
al públic infantil, per exemple, s’ha
previst teatre, pallassos, matinal in
fantil amb inflables i tallers i la tradici
onal festa de l’escuma oberta també
als adults. Paral·lelament, sevillanes,
cors rocieros, havaneres, balls amb
orquestra o espectacles de varietats
són algunes propostes musicals.
També destaquen actes com el mer
cat solidari dissabte i diumenge, con
cursos de truites i postres, un vermut
popular, cinema a la fresca, tornejos
i exhibicions esportives i exposicions
diverses. Tancaran el programa els
focs artificials, el dia 4 a la mitja nit.

El Gornal

Pubilla Cases,
del 17 al 20 de juny

El Centre,
del 16 al 24 de juny
El Centre, com és habitual, ha pre
parat una àmplia programació amb
activitats per a totes les edats i dis
tribuïdes per un gran nombre d’es
pais públics i equipaments del barri.
Un atapeït programa que tindrà
com a punt àlgid la revetlla de Sant
Joan, la nit del 23 de juny, amb la
tradicional arribada de la Flama del
Canigó, encesa de fogueres i ball de
revetlla amb la Tribu de Santi Arisa,
a la plaça de l’Ajuntament.
Altres activitats destacades són:
el divendres 18 de juny, el pregó a

La Florida

gabriel cazado

L’elecció de Miss Pubilla i l’Hereu
2010, el dia 17 de juny, serà el tret
de sor tida de la Festa Major de
Pubilla Cases, una celebració que
tindrà com a escenaris principals la
plaça de la Bòbila i l’avinguda de Se
vero Ochoa. Entre les activitats més
destacades del programa organitzat
per la Comissió de Festes hi ha els
balls i els espectacles musicals,
com ara la nit de música caribenya,
el divendres 18; la trobada de balls
infantils i juvenils i un concert de
pop-rock, el dia 19, o la mostra de
balls de saló i el festival de danses
regionals, el dia 20, com a cloenda
de la festa. També destaquen la
cercavila amb gegants del dia 18
i la desfilada de trabucaires, el dia
20. Per als més petits s’ha previst el
dissabte un matí infantil amb tallers
i jocs i una xocolatada popular a la
tarda. El programa el completen ci
nema a la fresca, torneig de petanca
i exposicions al CC la Bòbila.

La Florida,
del 2 al 4 de juliol

Sanfeliu

càrrec de l’artista i ceramista Jordi
Serra i Moragas; l’actuació del grup
de gospel GospeL’Hearts, i espec
tacle de foc amb diables i tabalers.
El dissabte 19, a més de diferents
proves esportives, tindrà lloc la III
Trobada d’Intercanvi de Plaques
de Cava amb la presentació de la
placa de La Talaia 2010, i a la nit,
un concert de pop-rock alternatiu
organitzat per la sala Depósito Le
gal. L’endemà, dia 20, trabucaires,
gegants i capgrossos recorreran el
barri; a la tarda, hi haurà activitats
infantils i festival de country al Ca
sino, i a la nit, una passejada per la
música de diferents estils a càrrec
del grup Café Trio, integrat per te
nor, soprano i pianista.
El programa el completen reci
tals de poesia, projeccions audiovi
suals, sardanes, havaneres, sopars
de germanor... i el típic esmorzar
popular a còpia de bacallà a la re
colloné –activitat que celebra 25

anys– com a ressaca de la revetlla
de Sant Joan. Els focs d’artifici, la nit
del 24, hi posaran el punt i final.

Sanfeliu,
del 19 al 24 de juny
La Comissió de Festes de Sanfeliu
presenta un programa més reduït
que en altres ocasions però igual
d’entretingut. L’escenari central serà
el passeig dels Cirerers. El dia 19
s’ha previst al matí, un campionat de
futbol sala al poliesportiu del barri
i, a la nit, ball amb orquestra. El dia
20, botifarrada solidària a favor de
l’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de L’H, festival de cases
regionals i actuació de flamenc. L’en
demà, dia 21, havaneres i rom cremat
i, dimarts 22, cinema a la fresca
amb la projecció del film Avatar. El
23, la revetlla de Sant Joan se cele
brarà amb la música de l’orquestra

Shanghai, que repetirà actuació el
dijous 24. Altres actes inclosos dins
la programació són una exposició de
fotografies d’ocells al CC Sanfeliu; un
trofeu de petanca, i una cronoescala
da ciclista que començarà al barri del
Centre i acabarà el Poliesportiu de
Sanfeliu el dia 19.

Granvia Sud,
del 19 al 24 de juny
Una gran traca, ball de gegants i bo
tifarrada popular marcaran l’inici de
la Festa Major a la plaça dels Veïns
de Granvia sud on es concentraran
la major part dels actes. El dissabte
19, seguirà amb sopar de germanor,
espectacle de varietats i bingo. El
diumenge 20, s’han previst jocs
infantils, paella popular al plaça del
Repòs i concerts diversos. El dilluns
21, a la tarda, els protagonistes tor
naran a ser els més petits, mentre

El programa de la Florida es desen
voluparà en diferents escenaris. Els
principals seran l’av. Primavera, el
parc de les Planes i el parc de la
Pau i el CC la Bòbila. El divendres 2
una part de la programació s’adre
çarà als més petits, mentre que
per als adults s’han previst concurs
de balls de saló, desfilada de ves
tits de paper, exhibició d’articles i
complements, danses i concerts de
diferents estils fins entrada la mati
nada. El dissabte 3 hi haurà botifar
rada popular, trobada de gegants,
sardanes, teatre, correfoc, torneig
de petanca, exhibició d’aeromode
lisme i altres actes distribuïts pels
diferents escenaris. Cal destacar les
36 hores de solidaritat amb el poble
Sahrauí al parc de la Pau. Per últim,
el diumenge 4, al parc de les Planes
se succeiran espectacles i tallers
organitzats per entitats de L’H.
Més informació a :
www.digital-h.cat

