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Celebració. Tots els barris presenten un programa atapeït d’actes lúdics i culturals per a tots els públics

Els representants de les comissions de festes, l’alcaldessa Núria Marín i els regidors dels districtes posen amb el trencaclosques de Kukuxumusu que forma un cartell unitari

A l’estiu, anem de festa major!
Les festes de L’H tenen enguany un cartell
unitari, dissenyat per Kukuxumusu, que representa
un trencaclosques amb una peça per barri
El dissenyador pamplonès Mikel Urmeneta, conegut per la marca Kukuxumusu, és l’autor de la imatge que
aquest any llueixen les festes majors.

El Centre

Del 19 al 24 de juny
La plaça de l’Ajuntament acollirà el
dia 19 el pregó que pronunciarà Maria Raventós, persona molt vinculada
al barri. El mateix dia es podrà veure
l’Ou com balla, escoltar un concert
de New Gospel i anar al Cinema a
la fresca. El dia 20 els protagonistes seran el correfoc i la Tabalada
que s’acabarà amb el concert d’El
Mosquito del Garito i DMDB. El dia
21, a la plaça de Mossèn Homar, hi
haurà la 8a Trobada d’intercanvi de
plaques de cava i també una mostra
d’art, tallers, tai-txi i maquillatge. A
les 17.30h serà el torn del Cercabirres i, al Barradas, hi haurà un concert
de festa major. El 22 de juny al matí

es farà una passejada en bicicleta i
una cercavila de gegants i, a la tarda,
un correfoc, tabalada infantil i actuació d’un esbart a la plaça de l’Ajuntament. La cercavila de la Flama del
Canigó serà el dia 23, amb la lectura
de poemes i del manifest, encesa de
la foguera i ball de revetlla. La festa finalitzarà el dia 24 amb cantada d’havaneres i focs artificials a la plaça de
l’Ajuntament. També diversos carrers
del barri fan activitats de festa major.

Gran Via Sud

Del 19 al 24 de juny
Un concurs de tapes i postres a la
pèrgola de la plaça dels Veïns serà
el preàmbul de la festa el 19 de juny
i, en el mateix escenari, el dia 20 hi
haurà un concert de la Banda de
Música de Bellvitge i la Nit d’artistes
del barri. El dia 21, els veïns es despertaran amb una traca i la cercavila
de gegants, grallers i tabalers. A la

plaça dels Veïns hi haurà botifarrada
popular i, al vespre, sopar de germanor amb espectacle i ball. Una paella
popular i jocs infantils seran els protagonistes del dia 22 i, el 23, revetlla.
El dia 24, una festa de l’escuma, sardanes, havaneres amb rom cremat i
focs d’artifici tancaran el programa.

Sanfeliu

Del 20 al 24 de juny
La plaça de les Comunitats i el passeig dels Cirerers són els escenaris
de la festa. El dia 20, tallers, activitats per a joves i sopar de l’escola
d’a
dults. El 21, una masterclass,
concert de big band, havaneres amb
rom cremat i cinema al carrer. El 22
al matí, festa de l’escuma i botifarra
da solidària amb l’Associació de Fa
miliars de Malats d’Alzheimer i, a la
tarda, hi haurà diables i tabalers, festival de cases regionals i cinema al
carrer. El 23 de juny no faltarà la revetlla i, el 24, la festa es clourà amb
L’Hospitalet té talent.

Pubilla Cases

Del 25 al 29 de juny
El pregó de Cristian Alcazar, regidor

de Joventut i Esports, i la presen
tació de la pubilla i l’hereu de Pubilla
Cases obriran la festa major el dia
25, a les 20h, al CC la Bòbila, on
també es farà el V Festival Flamenc
el dia 28, i un concert de bandúrries el 29. Cada dia hi haurà Pubilla
de Tapes, on per dos euros s’oferirà
una tapa i un got de vi o de cervesa.
Altres activitats programades són la
III Trobada de Gegants, Capgrossos i Diables pels carrers del barri,
la VI Trobada de Ball Infantil i Juvenil,
una desfilada de vestits de paper, la
III Fira del Comerç, tallers amb henna i maquillatge, una ‘gaspatxada’ i
esmorzar popular, animació infantil,
actuació de cases regionals, i ball i
fi de festa.

Gornal

Del 26 al 29 de juny
La tarda del dijous 26 de juny amb el
chupinazo i una cercavila començarà la festa que enguany també commemora els 40 anys del barri. El dia
27 la festa continuarà amb els tallers
infantils, sevillanes i balls en línia. El
dissabte 28 es podrà fer una passejada en bici, hi haurà paradetes so-

lidàries, festa de l’escuma, aeròbic
sardinada, concurs de truites, twirling, ball amb orquestra i xocolatada
de matinada. La festa es clourà el
diumenge 29 de juny amb una cursa
popular i havaneres.

La Florida

Del 3 al 6 de juliol
El pregó de la festa major el pronunciarà el dia 3 Núria Canillas, coordinadora de l’Esplai la Florida, que enguany celebra el 30è aniversari de la
seva creació. El gruix de la festa es
concentra el cap de setmana, quan
es podrà gaudir de la ruta la Florida
de Tapes. El 5 de juliol a l’avinguda
de Miraflores es trauran les botigues
al carrer i, al migdia, hi haurà la XX
Trobada de Gegants i Capgrossos
entre el carrer de la Primavera i el
Mercat del Torrent Gornal. El mateix
dia es farà un correfoc amb espectacle pirotècnic, un sopar multicultural i ball. La festa s’acabarà el dia 6
amb la Mostra d’Entitats de Cultura
Andalusa. y
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Tots els programes a www.l-h.cat

