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La ciutat es prepara per rebre el 4 de març el Carnestoltes, amb rues i balls de disfresses

Arriba
el rei dels
poca-soltes!
La festa
se celebra des
del Dijous
Gras, 2 de
març, fins al
Dimecres de
Cendra, dia 8
ROSA SALGUERO
Serà el pròxim 4 de març quan Sa
Majestat Carnestoltes visitarà un
any més els diferents barris de
L’Hospitalet. Rues, balls de disfresses, concursos... serveixen per
donar la benvinguda al rei dels poca-soltes. Com mana la tradició,
el ninot serà jutjat i cremat el darrer dia de la festa per donar pas a
l’època d’austeritat que marca la
Quaresma.
Les activitats començaran en
alguns barris el Dijous Gras (2 de
març), quan toca menjar truita i botifarra d’ou. Continuaran el dissabte dia 4, ja a tots els districtes, amb
les tradicionals cercaviles i els
balls de màscares. I finalment, el
Dimecres de Cendra (8 de març),
amb l’enterrament de la sardina,
s’acomiadaran els actes.
El Carnaval és una festa pagana que es remunta a l’època dels
romans. Des de l’Edat Mitjana, però, se celebra amb la finalitat de
preparar el poble per a la penitència que imposa la Quaresma, des
de l’endemà del Dimecres de Cendra fins a la Setmana Santa. A Catalunya, la tradició representa el rei
Carnestoltes amb un ninot de palla que presideix totes les festes.

L’AGENDA
Centre
4 de març. 17h. Concentració de comparses a la plaça de l’Ajuntament. Lectura del pregó. Sortida de la rua.
18.30h. Actuació del grup Symbols a
la plaça de l’Ajuntament. Lliurament de
premis i trofeus: a les comparses i
disfresses individuals més divertides,
més elaborades i més originals. Xocolatada per a tothom. Org. Comissió
de Festes Centre.

Sant Josep
4 de març, 18.30h. Parc de la Serp.
Lectura del pregó. Cercavila amb
grups d’animació. Judici i crema del
Carnestoltes. Ball de màscares. Org:
Comissió de Festes Sant Josep.

Sanfeliu
2 de març, Dijous Gras. 17h. Gran
joc de la truita. Exposició de truites al
Centre Cultural Sanfeliu. 18.30h.
Benvinguda al Carnestoltes. Lectura
del ban oficial. 18.45h. Lliurament de
premis, concurs de truites i degustació.
4 de març. 17h. Pl. Comunitats. Trobada de comparses. 17.30h. Salutació
al rei Carnestoltes. Rua de comparses.
19h. Final de la rua. 19.30h. Concurs
de disfresses i balls de saló. 22h.
Comiat.

toltes. Lliurament de premis: a la millor
disfressa individual, a la comparsa més
marxosa i a la comparsa més elaborada. A continuació, ball popular amb
l’orquestra Zeleste. Org. Comissió de
Festes Collblanc-la Torrassa.

Santa Eulàlia
4 de març. 17.15h. Arribada de comparses a Santa Eulàlia-2. 18h. Inici de
la rua que finalitzarà a l’aparcament del
carrer Gasòmetre. 19h. Ritus a Sa Majestat Carnestoltes a càrrec dels
diables de l’Skamot Diabòlik, al mateix
carrer Gasòmetre. 20.15h. Lliurament
de premis. Quatre premis en metàl·lic
per a les comparses d’adults i per a
les infantils. Inscripcions per concursar, al local de la Comissió de Festes
(Josep Anselm Clavé, núm. 24, 1a.
planta, de 17 a 19h.) Org. Comissió
de Festes Santa Eulàlia.

Granvia Sud
4 de març. 22h. Ball de disfresses al
local de l’Associació de Veïns IldefonsCerdà. Lliurament de premis a les tres
millors comparses i disfresses. Org:
Comissió de Festes de Granvia Sud.

La Florida
2 de març. 17.15h. Carrer Llorer. Concentració de comparses. Cercavila fins
al Centre Claveles. 18.30h. Pl. Eivissa.
Rebuda del Carnestoltes amb els esplais del barri i grup d’animació.
4 de març. 9.30-12h. Carnaval als mercats del Torrent Gornal i la Florida. Lliurament de premis i animació a càrrec
d’una xaranga. 17.30h. Parc dels Ocellets. Concentració de comparses i rua.
19h. Pl. Eivissa. Pregó, ball, animació infantil i premis. Organitzat conjuntament amb el
barri de Pubilla Casas.

8 de març. 18.30h. Concentració al c.
Diógenes. 19.30h. Parc del Sepu.
Espectacle pirotècnic amb els Diables
i Diablesses del barri. Cremada del
ninot. Org. Comissió de Festes la Florida.

Pubilla Casas
4 de març. 17h. Concentració comparses a la pl. Bòbila. 19h. Ball de disfresses i premis a la pl. Eivissa, organitzat conjuntament amb la Florida.
Org: Comissió de festes Pubilla Casas.
Altres activitats obertes a tot el barri,
del 2 al 8 de març, a l’esplai de Pubilla
Casas. Informació: 93 438 48 96.

Can Serra
5 de març. 12h. Concentració de comparses a la Casa de la Reconciliació.
Inici de la rua fins a la plaça de la Carpa. 13h. Plaça de la Carpa. Lectura
del pregó. Cremada del Carnestoltes.
Org. Grup de Festes Can Serra.

Bellvitge
4 de març. 22h. Ball de disfresses amb l’orquestra Diesel al
Poliesportiu Sergio Manzano. Premis: 25.000 ptes,
15.000 ptes i 10.000 ptes. per
a les tres millors disfresses.

8 de març, Dimecres de Cendra. 17h.
Pl. Comunitats. Trobada general.
17.30h. Cercavila i enterrament de la
sardina. 18.30h. Grup d’animació.
19.30h. Comiat. Org. Comissió de
Festes Sanfeliu.

5 de març. 11h. Concentració de comparses a l’Ermita de Bellvitge i rua. 12h.
Grup d’animació infantil a la pl. del Mercat. 13h. Concurs de comparses. 20h.
Judici i crema del Carnestoltes amb els
Diables de Bellvitge. Org. Comissió de
Festes Bellvitge.

Collblanc-la Torrassa

El Gornal

4 de març. 17.30h. Pl. Espanyola, concentració de comparses. Sortida de la rua.
18.30h. Lectura del pregó a la plaça Espanyola a càrrec de les
entitats de lleure. Judici al rei Carnes-

4 de març. 16h. Concentració de comparses al Centre Cívic. Inici de la rua.
17h. Grup d’animació al Centre Cívic.
20h. Ball de disfresses amb orquestra.
Premis per a les tres primeres comparses i les tres primeres disfresses infantils, d’adults i de gent gran. Org. Comissió de Festes Gornal.

