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Correfoc, gegants i
música, als carrers
de Sant Josep

Coincidiendo con la festividad
de San Roque, patrón de Albanchez, el 17 de abril en el CC
Sanfeliu, se presentará el Centro Cultural andaluz Almerien se de L’Hospitalet. Al acto asistirá el alcalde de Albanchez,
Francisco Martínez García, quien
tras el saludo inicial abrirá con
su firma el libro de honor de la
entidad.
El domingo, 18, a las 11h, en la
iglesia de Nuestra Señora de la Luz
se celebrará una misa en honor de
San Roque oficiada por el párroco
de Turre (Almería), Francisco Martínez Botella, que estará acompañado
por el coro de la Hermandad Rocieros de Carmona. La celebración fi nalizará con una comida de hermandad. # REDACCIÓN
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rà una mostra de vehicles solars i
taller d’energia eòlica i cuina solar i,
a les 12h, un espectacle de titelles
mediambiental. A la tarda, a les 18h,
se celebrarà una festa per a la gent
gran amb una exhibició de ball amb
l’Escola Sergio i Lourdes i l’actuació
del duo musica Krates a les 19h. A
partir de les 21h, al mateix escenari
hi haurà una cantada d’havaneres
amb el grup Port Vell, i a la mitja part
es lliuraran els premis del concurs
d’aparadors a les botigues del barri
mentre es fa una degustació de rom
cremat.
La Festa Major de Sant Josep
s’acabarà a les 23h amb un espectacle de llum i foc. # MARGA SOLÉ

El correfoc, una de les atraccions de la festa

La plataforma ciutadana Salvem el Rambla, formada per
ciutadans i unes 60 entitats,

Vist a L’H

GABRIEL CAZADO

La 12a Trobada de Diables In fantils amb una ceptrotada, una
desfilada de colles i un correfoc
ompliran de llum i so, la tarda
del dissabte 1 de maig, els carrers del barri de Sant Josep fins
al parc de la Serp, en plena ce lebració de la Festa Major. Abans,
el divendres, d’11 a 13.30h,
hi haurà un taller de diables al
CEIP Sant Josep El Pi, on els
més petits aprendran a fer el
seu disseny.
La Festa Major, però, començarà
el 30 d’abril, a les 21h, a la Salamandra, amb la presentació de les festes
a càrrec del president de la Comissió
de Festes, Antonio Gata, i del tradicional pregó. Al mateix lloc, a les
22.30h, hi haurà un concert jove i al
parc de la Serp una disco mòbil.
El dissabte 1 de maig, de 10 a
13h, al parc de la Serp es farà una
exhibició de cotxes teledirigits; a
les 10h, una cercavila de gegants i
capgrossos, i a les 11h, sardanes i la
festa de l’escuma. El carrer de l’Estrella celebrarà la 4a Mostra de Vins
i Caves del barri. Aquest dia, la festa
s’acabarà al parc de la Serp amb ball
de festa major.
El diumenge 2 de maig la despertada serà sonada amb els trabucaires i les matinades gralleres. A
les 11h, cercavila des del parc de
la Serp amb la Banda Municipal de
L’Hospitalet, i a les 12h, els Amics
de la Música de Bellvitge oferiran un
concert. També d’11 a 14h hi hau-
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El centro andaluz
Almeriense se
presenta en L’H

Per la Festa Major, del 30 d’abril al 2 de maig
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va acomiadar el darrer cinema de barri de la ciutat, el
Rambla Cinemes, que va pro jectar el 7 d’abril les últimes
pel · lícules. Després de 56
anys, el propietari ha decidit
tancar per les pèrdues que
arrossega la sala. El cicle Versió original que es feia al
Rambla es projecta ara als cines Filmax Granvia.

Bellvitge i el
Gornal celebren
Sant Jordi
Per al 23 d’abril, la Comissió de
Festes de Bellvitge La Marina
celebrarà la festa de Sant Jordi a
la plaça de la Cultura.
De 10 a 18h hi haurà parades de venda de llibres i roses;
a les 12h, recital de poesia i, de
18 a 19h, animació amb el grup
Campi Ki Pugui. A partir de les
19h, jocs esportius i fi de festa
amb el diables de Bellvitge.
VI
També al Gornal se celebrarà
la festa de Sant Jordi amb parades de venda de llibres i roses a
l’avinguda de Carmen Amaya, de 9
a 20h. A les 17h, hi haurà activitats
infantils amb tallers, música i teatre.
Organitzat per la comissió de festes
del Gornal. # REDACCIÓ
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