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Els gegants de L’H ‘els Romans’
celebren el seu 75è aniversari

DISTRICTES DE L’H ||| CELEBRACIONS ALS BARRIS

Una exposició recull la història de Jaume I i la seva esposa al Barradas
El Centre Cultural Barradas
acull fins al 21 de juny l’exposició fotog ràfica 19282003 en Jaume I i la seva
esposa, amb motiu 75è aniversari de la parella de gegants més antiga de la ciutat
i c oneg uda popula r m ent
com ‘els Romans’.
Es tracta d’un recull de 45
fotografies de la parella des de la
seva primera sortida fins a l’actualitat, també s’exposen dos
dels vestits que van dur durant
un temps. A més, uns plafons explicatius recreen la història del
món dels gegants. ‘Els Romans’
es poden veure al vestíbul de l’A-

Els veïns gaudeixen de les
festes majors a la fresca
La majoria dels barris aprofiten l’arribada de l’estiu per celebrar la seva festa major
L’estiu és l’època de
l’any més propícia
perquè els carrers
dels barris siguin els
escenaris de les
activitats preparades
per celebrar les
festes majors
CENTRE
Del 15 al 24 de juny, els carrers
s’ompliran d’activitats diverses i el
seu escenari principal serà la rbla.
Marina. El dia 15 a les 10h la missa cantada per la Coral Elisard Sala
del Casino del Centre inicia els actes. Dimarts 17, a partir de les 20h
presentació i concert de música
clàssica als Jardins de Can Sumarro. Dimecres a les 21h recital poètic del grup Verba als jardins de la
regidoria i a la sala d’actes concert
de la coral Heura. Dijous 20, concert de la banda Amics de la Música de Bellvitge, danses catalanes
amb l’Esbart Dansaire i actuació de
la Unión Extremeña. Divendres
21, a les 11h, jocs castellanolleonès a la pl. Lluís Companys i a

partir de les 19.30h ball a la rbla.
Marina. A les places es faran els
tradicionals sopars de germanor.
Dissabte 22 despertada general
amb els Trabucaires d’en Perot
Rocaguinarda, a partir de les 8h i
a continuació mostra de folklore
català i a les 18.30h cercavila i
dansa. Per la revetlla, la flama del
Canigó arriba a les 20.30h per
després cremar el ninot al c. Vigo
i acabar amb la disco mòbil. El 24
tancaran la festa el ball, les havaneres i el rom cremat.

SANFELIU
El barri ha preparat quatre dies
de celebracions, del 21 al 24 de
juny. La presentació de la festa
major es fa dissabte 21, a les
19.30h al Centre Cultural Sanfeliu,
precedida pel Festival Infantil a la
plaça de les Comunitats. L’activitat del grup radioaficionat VI Cacería del Zorro, a les 20h al passeig dels Cirerers que serà l’escenari principal, i l’exhibició de
balls de saló a partir de les 22.30h,
que després s’obre a tothom, tancaran el dia. Diumenge 22, a partir de les 12h la música prepararà
l’ambient per a la botifarrada popular. A la nit, a partir de les 21h,

els assistents podran escoltar havaneres i beure rom cremat i, a la
plaça de les Comunitats, a partir
de les 22h, la festa durarà fins a
la matinada amb la disco-mòbil.
Dilluns 23 la revetlla arriba a partir de les 22h amb l’entrega de
trofeus i a les 23h amb el ball.
Dimarts, a partir de les 19h, s’encadenaran el Festival de Cases
Regionals i les actuacions d’Antonio Granada i del grup de ball de
l’ACA Casa de Paradas i del de
flamenc-pop Paque-dale, que
tancarà la festa.

PUBILLA CASAS
La festa major serà del 19 al 24
de juny. Dijous, a partir de les
18h, actuació de la Rondalla de
l’Associació de Jubilats i Pensionistes i, a continuació, ball al parc
de la Bòbila. Divendres, activitats
a partir de les 20h amb la cercavila. L’escenari central serà l’avinguda del Bosque, que també
acollirà el pregó a les 22h i, a les
23h, un espectacle de revista i
musical. Dissabte, al parc de la
Bòbila i a partir de les 11h, tallers
i activitats infantils que acabaran
amb la Festa de l’Escuma. A les
18.30h ballada de sardanes i

gran xocolatada. La jornada es
tancarà amb la macro discoteca
mòbil a l’av. Severo Ochoa. Per
diumenge 22 s’han preparat un
esmorzar popular, a les 10h, al
parc de la Bòbila, i, a les 18.30h,
actuacions de l’acadèmia de ball
Sheila i country amb Gregory
Ryan y su banda. A les 21h gran
ball a l’av. Severo Ochoa. Dilluns
23, a partir de les 23h i al mateix
lloc, han organitzat un gran ball
de revetlla. Dimarts, a partir de
les 18h, concert i balls regionals.
El fi de festa el posarà el Correfoc, a càrrec del grup Diables i
Diablesses de la Florida a les
22h, i el Castell de Focs d’Artifici
al costat del Camp de Futbol de
Pubilla Casas, a les 23h.

GRANVIA SUD
Des del 20 fins al 24 de juny
es succeeixen els actes de celebració a la plaça dels Veïns. Comencen divendres a les 18h amb
la Biblioteca al Carrer i una xocolatada per a menuts i grans; a
partir de les 22h, la Nit dels Artistes amb una exhibició de balls
de saló. Dissabte, a partir de les
10h Cercavila, ballada de gegants i botifarrada popular; a les

21.30h sopar de germanor, espectacle d’humor i varietats i bingo. Diumenge a partir de les 11h
atraccions infantils i a les 14h paella popular; i a partir de les 19h,
festa infantil i l’actuació del Ballet
Flamenc de Sandra Suárez. El dia
de revetlla, el ball comença a les
23h de la mà de l’orquestra Tarantel·la i aquells que vulguin podran participar en el bingo popular. L’últim dia, dimarts, les activitats comencen a les 11.30h
amb una guerra d’aigua; i a les
13.30h lliurament de trofeus. La
cobla Ressò tanca la festa amb
una ballada de sardanes a partir
de les 18h.

EL GORNAL
Els veïns del Gornal celebren la
festa major del 26 al 29 de juny
amb l’av. Carmen Amaya com a
escenari principal. Comença dijous 26 a les 19h amb la cercavila, que arribarà seguit d’un concert, el pregó, la nit de foc i la
discoteca mòbil. Divendres 27,
també a partir de les 19h, homenatge a la tercera edat amb ball i
berenar, concurs de karaoke, teatre a càrrec del Grup Independent Gornal i, per acabar, ball. Di-

jous 28 al matí, campionat de
dòmino, sardinada, mercat solidari, tallers, festa infantil i dinar
de germanor; a partir de les 18h
exhibició de twirling, dansa i música dels Andes i a les 22h bingo
i ball. Paral·lelament, a les 19h,
se celebra el primer Festival Dance i es fa la presentació de la revista de l’Associació ADFYS. Diumenge 29, a partir de les 10h
cursa popular, campionat de dòmino, gimcana ciclista, mostra de
puntaires, exhibició de castellers
i sardanes i vermut popular. A les
18h, conta contes i a les 20.30
música jazz a la parròquia Santa
Maria del Gornal. A les19h, i a
l’av. Carmen Amaya, havaneres, i
ball. Els focs d’artifici tancaran la
festa al camp de futbol.

LA FLORIDA
Del 3 al 7 de juliol els veïns de
la Florida celebren la seva festa
major i durant aquests dies l’exposició La ciutat i la història es
podrà visitar a la pl. Eivissa. El dia
3 a les 21.30h, el pregó i el concert de Carmen París. Divendres,
a partir de les 19h, ball, concurs i
la tradicional desfilada de vestits
de paper al c. Primavera. Dissabte, concurs de bàsquet, karaoke,
26 hores de solidaritat i macrodiscoteca. Diumenge inflables,
botifarrades al mercat, trobada
de gegants i capgrossos, marató
en cadira de rodes, concurs de
castells de sorra, sardanes, taller
de diables infantils, ball i espectacle de foc. Dilluns, concert de
la banda Ciutat de L’Hospitalet,
castellers, concurs de petanca,
actuacions de les entitats i fi de
festa amb castell de focs artificials al parc de les Planes. # EVA
SERRANO

L’exposició s’inclou en els
actes que els Geganters
del barri de Sant Josep,
portadors de la parella
des de fa 6 anys,
han organitzat per
celebrar el 75è aniversari
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D’esquerra a dreta i de
dalt a baix, diferents
escenes de les festes
majors del Gornal, Centre,
la Florida, Pubilla Casas,
Sanfeliu i Granvia Sud.
La majoria dels barris
de la ciutat celebren les
festes els mesos de
juny i juliol

Els gegants s’exposen a la porta de l’edifici principal de l’Ajuntament

El president dels Geganters
de Sant Josep, Eusebi Baras, afirma que ‘els Romans’ van ser encarregats per l’Ajuntament de
L’Hospitalet el 1927 i, en un principi, només sortien amb motiu
de la celebració del Corpus però,
amb el pas dels anys, ara estan
presents en les festes populars.

juntament també fins al 21 de
juny, ja que per la seva gran alçada no podien exposar-se dins del
Barradas, i estaran acompanyats
d’una altra parella de gegants, els
patrons de la ciutat, ‘els Grecs’.

Des de fa sis anys aquest grup
s’encarrega de portar la parella.
Enguany ‘els Romans’ arriben
al seu 75è aniversari, “per commemorar-lo hem organitzat l’exposició on es pot veure a través
de les fotografies l’evolució de la
parella de gegants”, explica Baras.
Dins dels actes de celebració,

Exposició fotogràfica del
Club Muntanyenc
Fins al 27 de juny al Centre Cultural Barradas
El Club Muntanyenc exposa
al Centre Cultural Barradas
les fotografies guanyadores
del concurs organitzat per
aquesta entitat. Els treballs
estaran exposats fins al 27
de juny i són el resultat del
47è Concurs de Fotografia
Ar tística Memorial Antoni
Monrós i Valls.
Les fotografies presentades al
concurs podien ser de tema lliure
o sobre L’Hospitalet, en color o
en blanc i negre. Els premis per
categoria han estat: Premi d’Honor (Trofeu Monrós i 100 euros);
Lliure color (primer, Trofeu Club i
80 euros; segon, Trofeu Company i 50 euros; tercer, Trofeu
Grup de botigues del Centre i 30
euros), Lliure blanc i negre (Trofeu Club i 80 euros; Trofeu Jap i
50 euros; Trofeu Talaia de la Regidoria i 30 euros), i Ciutat de
L’Hospitalet (Trofeu Talaia Regidoria i 80 euros; Trofeu Talaia Regidoria i 50 euros i Trofeu Centre
d’Estudis i 30 euros). # P. G.
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el 14 de juny ‘els Romans’ van
sortir en un seguici popular de
l’Església de Santa Eulàlia de Mèrida acompanyats dels gegants
de Catalunya, els grallers, els
castellers i les entitats de la ciutat
per ser beneïts i acabar el dia
amb una escenificació de la seva
història. # EVA SERRANO

Exposició
d’animals
exòtics a
La Farga el
21 de juny
Qui tingui o vulgui veure rèptils, amfibis o insectes pot
venir a La Farga el pròxim 21
de juny a una exposició organitzada per Expo Terraqua. Es
tracta de la primera trobada
internacional de criadors d’aquests animals i té com a
objectiu unir tots els sectors relacionats amb els animals exòtics:
veterinaris, biòlegs, associacions,
centres de recuperació, comerços especialitzats, importadors,
fabricants de productes i criadors.
A la jornada es parlarà, entre altres qüestions, de la millor manera de tractar aquests animals, per
això estan convidades les associacions que es dediquen al seu
estudi i a la seva protecció. La
trobada neix amb caràcter de
continuïtat i se celebrarà anualment. # PILAR GONZALO
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El jurat delibera sobre els treballs presentats

Més informació a la web
www.expoterraqua.com

