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VIII trobada de geganters a L’Hospitalet

avingudes de Josep Tarradellas i
d’Isabel la Catòlica per mostrar a
la gent les seves parelles i com les
montaven. A la cercavila, van participar també dos colles de capgrossos, totes dues de L’Hospitalet: la
del barri de La Florida i la dels
blocs Ciutat Comtal. Tots els grups
potaven les seves colles de grallers
que van fer ballar amb la seva mú-

ALBERTO CASASÍN
El grup de geganters del barri de
Sant Josep va organitzar la VIII
Trobada de Gegants del barri el
passat diumenge 30 d’abril. Disset
parelles de gegants i un bon grapat
de capgrossos van ballar pels carrers de Sant Josep al ritme de la
música tradicional dels tambors i
les gralles (instruments de vent, fabricats amb fusta i semblants al
clarinet).
Els espectadors de la cercavila
van disfrutar amb una gran varietat
de gegants, des dels més antics
com el Roc i l’Eulàlia, una de les
dues parelles de gegants de l’Ajuntament, fins els més nous com el
Fargot, vestit com un antic obrer de
La Farga, i La Fargueta, vestida
com una pagesa de La Marina, de
l’Agrupament de Gegants del barri de Sant Josep.

La foto

Els gegants van ser els protagonistes de la diada a Sant Josep

notícia

Premis Ciutat
de colors.

IMACNA

Disset parelles de
gegants a la trobada
La trobada va aplegar a disset
grups de geganters provinents la
majoria de les comarques del Bages i del Baix Llobregat. D’aquests
grups, dos eren hospitalencs: el
del barri de Sant Josep i la colla
de Bellvitge. Abans de començar
la cercavila, totes les colles van fer
una plantada a la cruïlla entre les

sica no només als gegants i capgrossos sinó també a moltes persones que assistien a la cercavila.
A la fi de la celebració es van
repartir als membres de les colles
participants una figura modernista
que representa un parella de gegants com record de la VIII Trobada de Gegants del barri de Sant
Josep.

IMACNA

Disbauxa de gegants i
capgrossos pels carrers
del barri de Sant Josep

Més de 2.000 nens i nenes de catorze escoles de L’Hospitalet, amb
edats compreses entre els 3 i els
14 anys, van participar en el concurs de dibuix Per una ciutat de colors organitzat pels Joves per la
Igualtat i la Solidaritat de L’Hospitalet (JISH). El certamen va ser
convocat amb motiu de l’Any Internacional de la Tolerància decretat
per l’ONU i tenia com a objectiu fomentar valors d’igualtat i solidaritat entre els joves de la ciutat. L’entrega de premis a càrrec de l’alcalde Celestino Corbacho va tenir
lloc el passat 29 d’abril a l’Aula de
Cultura de Bellvitge, on s’exposen
els millors 400 treballs.

