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Celebracions. Després de Sant Josep, la música i la diversió prenen els carrers del Centre i Sanfeliu

Festes als barris del Districte I
enguany es repetiran diumenge
amb la revetlla de Sant Joan”,
destaca Monrós.

El barri del Centre
prepara la seva festa
major amb activitats
lúdiques, concerts per a
tothom i la celebració de
la revetlla de Sant Joan
Del 15 al 24 de juny el barri del
Centre celebra la seva festa
major. El dia 18 a les 19.30h,
a la plaça de l’Ajuntament, el
pregó de la periodista Laura
Catalán marcarà l’inici oficial
de les festes que anirà precedit
d’un espectacle de màgia amb
la Maga Melanie. “El programa
manté l’estructura d’altres anys
amb propostes de les entitats
que formen la comissió”, explica
Ricard Monrós, president de La
Talaia, Associació per les Festes del Centre.
De les activitats de dijous dia
20, destaca l’Ou com balla a la
plaça de Mossèn Homar i als
jardins de Ca n’Arús a càrrec de
Gent de Pau, amb motiu del dia
del Corpus. A la tarda, tallers
infantils amb l’Esplai Xixell a la
plaça de l’Ajuntament (17h).

Ballada de sardanes a la plaça de l’Ajuntament durant la darrera Festa Major del Centre 2018

Divendres, Dia Internacional
de la Música, concerts amb
Angels & Friends a l’Ateneu
Popular (19.30h), Coral Xalesta i altres grups a l’església de
Santa Eulàlia de Mérida (20h),
Collblanc-Torrassa Band als
jardins de Can Sumarro (20h),

i Coral Elisard Sala al Casino
del Centre (22h). A les 20.30h,
correfoc i tabalada amb Folcat
Diabòlic i Fills de la Flama, entre altres colles, i en acabar, a la
plaça de l’Ajuntament, concert
de festa major amb Montón
Fiestao i Angangas.

A la plaça de l’Ajuntament,
dissabte a les 11h, tallers de
gegants, capgrossos, maquillatge, rugbi i bàsquet. A partir
de les 21h “diversos carrers del
barri celebren sopars de germanor, un dels trets distintius
de les festes del Centre, que

Foguera de Sant Joan
Diumenge, ballada de sardanes a la plaça de l’Ajuntament
(11.30h) i cercavila de gegants
(12h). Al vespre, a la plaça de
Sant Joan, rebuda de la Flama
del Canigó i cercavila fins a la
plaça de l’Ajuntament (20.30h) i
tot seguit, encesa de la foguera
de Sant Joan a la plaça de la
Mare de Déu de Montserrat. A
les 23.30h, ball de revetlla a la
plaça de l’Ajuntament amb l’orquestra Sabor Sabor.
El dia de Sant Joan hi haurà
sardanes i balls populars vuitcentistes a la plaça de l’Ajuntament (11.30h) i també vermut
a diversos carrers del barri
(13.30h). A la mateixa plaça,
a partir de les 21h, la cantada
d’havaneres amb el grup Peix
Fregit i, a les 23h, el castell de
focs artificials, clouran la festa
major. y
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Més informació:
www.l-h.cat

Tot a punt a Sanfeliu per viure la gresca
La Festa Major de Sanfeliu, del
20 al 24 de juny, començarà
dijous a les 18h a la plaça de
les Comunitats amb activitats
infantils i actuacions musicals.
“Per tercer any, fem coincidir
l’inici de la festa major amb la
clausura de les activitats del
CC Sanfeliu”, explica Toni Gil,
president de la comissió de
festes. Gil afegeix que “la principal novetat d’aquest any és el
concurs de dansa urbana del
dia 21 a les 18h, organitzat per
l’AMPA de l’Apel·les Mestres”.
La renovada plaça dels Cirerers acollirà la majoria d’activitats, com el sopar de veïns i

Cantada d’havaneres a la festa de Sanfeliu de l’any passat

Celebrada la Festa Major de Sant Josep

el ball de dijous; les havaneres
de divendres; el ball de festa
major de dissabte, i el de revetlla de diumenge. La festa de
l’escuma, la botifarrada solidària

Del 9 al 12 de maig Sant Josep va encetar el calendari de festes de barri amb una programació farcida d’activitats lúdiques
i populars, com la fira de tapes, la mostra de vins i caves, o la
trobada de gegants, entre altres propostes.

i el festival de cases regionals
tindran lloc el dilluns, 24. y

i
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L’AGENDA

Urbanismo. Con la remodelación se configurará un espacio de prioridad invertida

Ciutat Comtal culmina su reforma

Exposició de
dibuixos i pintura
L’artista i docent Maragda
Cuscuela presenta l’exposició Diàleg amb la natura.

La intervención contempla la renovación del
pavimento de aceras y calzadas, de la iluminación
y el mobiliario urbano, y la reordenación del tráfico
la calle Enric Prat de la Riba, entre Mare de Déu de la Mercè y
Ciutat Comtal. La reforma incluye nuevo alumbrado y mobiliario
urbano, así como la mejora de la
red de saneamiento.
Por su parte, en la calle Ciutat Comtal y el tramo perpendicular con Sant Eugeni, se ampliarán las aceras, se renovará
el pavimento y la zona será de
prioridad invertida. y

Nuevos servicios
en los parques
Los parques de Can Buxeres
y de la Remunta contarán con
módulos prefabricados para
servicio de bar, dos baños —
uno adaptado para personas
con discapacidad y problemas
de movilidad— y un almacén. y

CEDIDA PER AUSIÀS MARCH / ELISABET RAMÍREZ

Espacio público

Del 28 de maig al 21 de juny
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

PRODUCCIONES MIC

Durante los próximos meses se
completará la reforma integral
de Blocs Ciutat Comtal, en el
barrio de Sant Josep, con la
ejecución de dos proyectos iniciados el mes de abril.
Por un lado, el espacio situado entre los bloques se configurará como una rambla con
la substitución del arbolado y
la renovación del pavimento, y
también se renovará la acera de
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Obras de urbanización de la calle Ciutat Comtal

L’Ausiàs March
celebra 40 anys
El passat 10 de maig l’escola
Ausiàs March va commemorar el seu 40è aniversari amb
una exposició de fotografies, l’estrena de l’himne de
l’escola i un berenar que va
aplegar alumnes, exalumnes,
professors i exprofessors.

Gimcana familiar
Descobreix la vila vella amb
una gimcana i coneix els secrets que s’amaguen en els
seus edificis.
16 de juny, 11h. Inscripció prèvia
Museu de L’Hospitalet
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
www.museul-h.cat

Exposició ‘Sobre
el paper’
Vuit artistes presenten les
seves creacions sobre un
petit espai de paper.
Fins al 9 de juny. Entrada lliure
Auditori Barradas
Rambla de Just Oliveras, 56
www.auditoribarradas.cat

