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Els veïns de L’Hospitalet surten als carrers quan vénen els mesos de juny i juliol

Amb el solstici d’estiu arriben les
festes majors i la flama del Canigó
La majoria de barris de L’Hospitalet celebren pels
voltants del solstici d’estiu la seva festa major. És el
cas de Pubilla Casas, la Florida, Centre, Sanfeliu, Gran
Via Sud i Gornal. En tots aquests barris hi haurà festa
per a tothom; per als més menuts, xocolatades i
pallassos, i per als adults, espectacles i ball. Sols farà
falta energia per a tants dies de rauxa
MARGA SOLÉ
L’arribada del bon temps i la proximitat de l’estiu fan que L’Hospitalet es transformi en una ciutat
diferent, més viva, més oberta i
que la majoria
de barris preparin la seva festa major. És
època de viure
el carrer, de
sortir i gaudir
del bon temps.
En alguns districtes, la festa
major coincideix amb l’arribada de la flama del Canigó
que ajudarà a
encendre les
fogueres de la revetlla de Sant
Joan. Normalment la festa major
de cada barri està organitzada per
la Comissió de Festes però també hi ha altres indrets i carrers que
organitzen la seva pròpia festa major. És el cas de Can Bori i Cam-

poamor així com de diversos carrers del barri del Centre on els veïns viuen la seva pròpia festa d’una
manera diferent i alternativa, més
casolana. A Can Bori la festa
comença el dia 19 amb el lliurament del bastó
de comandament a l’alcalde
de les festes. Hi
ha activitats
per a totes les
edats, fins i tot
revetlla de Sant
Joan amb ball.
Els veïns del
carrer Campoamor també
viuran la seva
festa que celebraran els dies
3, 4 i 5 de juliol.
Encara que les festes majors de
L’Hospitalet tenen la identitat pròpia de cada barri, totes compten
amb una cosa en comú, les ganes
dels veïns de passar-s’ho bé i de
sortir al carrer per gaudir de la
gresca, la xerinola i el bon temps.

JUAN VALGAÑÓN

La ciutat
es vesteix de
llarg amb una
gran oferta
d’activitats
per a tothom

Els hospitalencs participen en la festa major del seu barri i gaudeixen de les activitats

DEL 18 AL 24 AL CENTRE

DEL 19 AL 24 A PUBILLA CASAS

DEL 19 AL 24 A SANFELIU

Bacallà a la recolloné, un
plat típic per esmorçar bé

El parc de la Bòbila serà
l’escenari principal

Discoteca mòbil, cabaret,
flamenc i molts esports

La festa major començarà amb el pregó a la Regidoria del
Centre a la rambla Just Oliveras el dia 18, i durant set dies
els carrers es vestiran de festa. Hi ha actes de quasi tot i
per a tots els gustos; grallers, música tradicional, cinema al
carrer, gimcana popular i balls de festa major. La plaça de
l’Ajuntament serà el centre de les activitats, on es podran
veure trabucaires, escalada, exhibició de trens de vapor, castellers, una mostra de folklore tradicional, cercaviles, esbarts, sardanes, havaneres, un tradicional esmorzar de
germanor amb bacallà a la recolloné, i la revetlla de Sant
Joan que començarà amb l’arribada de la flama del Canigó.

Un cap de setmana llarg i ben ple d’activitats és el que espera als veïns de Pubilla Casas que començaran la festa major
amb ball per als jubilats i aeròbic per als més joves a la
plaça de la Bòbila, que és on es faran la majoria d’activitats
fins i tot el pregó i les principals actuacions. Enguany es
podrà gaudir de la festa major amb les actuacions de la
revista musical de La Maña, Ecos del Sur, Gemma de España, la banda municipal i les cases regionals. També hi
haurà activitats per als més petits, sardanes, una botifarrada,
i el dia 23 una gran revetlla de Sant Joan. El programa de
festes el completen diverses competicions esportives.

La majoria dels actes de la festa major de Sanfeliu se celebraran al passeig dels Cirerers i a l’aula de cultura. N’hi ha
per a totes les preferències, teatre, cinema al carrer, discoteca mòbil, animació infantil, una botifarrada, ball amb diverses orquestres, gegants, cabaret, concurs fotogràfic i havaneres i, per als ciutadans més esportius, futbol sala, petanca, bàsquet, campionats de mus o jocs típics de Castella i
Lleó. També dins dels actes de la festa major, amb l’arribada
de la flama del Canigó, se celebrarà la nit del foc amb els
diables i la revetlla de Sant Joan amb ball inclòs fins a la
matinada.

DEL 20 AL 24 A GRAN VIA SUD

DEL 25 AL 28 AL GORNAL

DEL 30 AL 5 DE JULIOL A LA FLORIDA

Els veïns reivindicaran la
Gran Via com a bulevard

Gegants i capgrossos, els
primers a sortir al carrer

La cantant Lucrecia serà el
plat fort de les festes

Els gegants de Santa Eulàlia i de L’Hospitalet donaran la
benvinguda a la Festa Major de Gran Via Sud que començarà amb una jornada gastronòmica: al matí botifarrada i al
vespre un sopar de germanor a la plaça dels Veïns. El diumenge una ‘festa okupa’ utilitzarà l’espai de la Gran Via,
que està tallat al trànsit per les obres de la plaça Cerdà, per
reivindicar-lo com a bulevard. A la festa també hi haurà cabaret, rock, desfilada de models, una guerra d’aigua, havaneres, sardanes i la revetlla de Sant Joan, amb ball i un
bingo. Per als més petits, xocolatada i festa infantil i els
aficionats a l’esport tenen billar, petanca i dòmino.

La Festa Major del Gornal tindrà una inauguració sorollosa
amb una cercavila amb gegants, capgrossos i bandes de
música, un espectacle piromusical i castellers, timbals i diables. Al llarg de quatre dies els veïns podran passar-s’ho
bé amb sardanes, havaneres, l’actuació de l’Esbart del Casino, un festival de cançó espanyola i flamenc i ball. Els
aficionats a la gastronomia també tenen la seva oferta, una
sardinada popular, un vermut i un concurs de plats típics i
truites que un cop valorats seran oferts al públic perquè
també en pugui dir la seva. La majoria dels actes es realitzaran a l’avinguda de Carmen Amaya.

La Comissió de Festes de la Florida vol que els joves siguin els protagonistes de la festa major i que s’integrin als
actes que es fan al seu barri. Per això enguany el plat fort
serà la cantant cubana Lucrecia, que actuarà a l’avinguda
Masnou el dia 30, el mateix dia que hi haurà un correfoc i el
pregó. Havaneres amb rom cremat, sardanes, folklore aragonès, flamenc, activitats esportives i cercaviles completen un programa d’actes molt atapeït on també hi destaca
la Fira de la Solidaritat i el Comerç Just que es farà els dies
3 i 4 de juliol a la plaça Eivissa. En aquest escenari es desenvoluparan també els actes infantils i les sardanes.

