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Carnestoltes: disfresses i rues a dojo
Els districtes de L’Hospitalet gaudiran de la disbauxa del Carnaval del 23 de febrer a l’1 de març
afegirà la rua de Pubilla Casas. A les
19.10h, es llegirà el pregó i es lliuraran els premis de les disfresses.
A les 20h, ball de Carnaval. L’1 de
març, Dimecres de Cendra, a les
18.45h a l’esplai La Florida, trobada de comparses, cercavila i judici
del Carnestoltes.

El 23 de febrer, Dijous
Gras, s’obren les portes
del Carnaval, de la
tolerància, la disbauxa,
el ball, la gatzara i els
excessos abans de la
Quaresma que portarà
recolliment i abstinència

DISTRICTE I
A Sanfeliu la festa comença el dia
23, Dijous Gras, a les 18h amb animació infantil, el pregó del Carnestoltes i un concurs de truites. El dissabte, a les 17.30h, inici de la rua
de comparses i concurs de disfresses, i l’1 de març, Dimecres de
Cendra, a les 18h, cercavila pel barri amb l’enterrament de la sardina.
Totes les activitats es fan a la plaça
de les Comunitats.
El Centre i Sant Josep han organitzat un Carnestoltes conjunt que

Instantànies
de comparses
i disfresses
que es van
poder veure a
L’H a les
diferents rues
de Carnaval
de l’any 2005
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El Carnestoltes precedeix la
Quaresma i se celebra tres dies
abans del Dimecres de Cendra.
Es diu que els seus orígens
provenen de les festes saturnals romanes i de la necessitat
de celebrar la primavera mitjançant ritus de transformació
en els quals l’alegria i la disfressa són una rèplica de l’imminent desvetllament de la natura. A L’Hospitalet tots els districtes de la ciutat celebren l’arribada del Carnestoltes, el pregó, la rua
i, al final la cremada i el ball de carnaval.
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DISTRICTE V
A Pubilla Casas, la rua s’iniciarà a la
plaça de la Bòbila, el 25 de febrer,
a les 17h, i després de recórrer diversos carrers del barri acabarà a la
plaça d’Eivissa on continuarà la rauxa amb la de la Florida.
A Can Serra, la festa es fa el diumenge 26, a les 12h. La rua surt
del carrer de Granollers i després
de passar per diversos carrers del
barri acaba a la plaça de la Font
amb el pregó i cremada del Carnestoltes. A les 13h, vermut de Carnaval a la Casa de la Reconciliació.

DISTRICTE VI
començarà dissabte, a la plaça de
l’Ajuntament, a les 17h, amb la inscripció de comparses. La rua s’iniciarà a les 18h i transcorrerà des de
la plaça de l’Ajuntament fins al parc
de la Serp on, a les 19.30h, el Carnestoltes, que farà el trajecte amb
un carro de cavalls, llegirà el pregó
i es lliuraran els premis del concurs
de disfresses. Tot plegat acabarà
amb un espectacle de foc i ball.

DISTRICTE II
A Collblanc-la Torrassa, la festa s’inicia el dissabte 25, a les 17h, a la
plaça Espanyola amb la concentració de les comparses i disfresses. A
les 17.30h comença la rua amb ini-

ci i arribada a la plaça Espanyola,
on a les 18.30h se celebrarà el ball
de Carnaval amb lectura del pregó i
el lliurament de premis.

val amb concurs de disfresses i lliurament de premis es farà el dia 25,
a les 22h, al local social, av. de la
Granvia, 37.

DISTRICTE III

DISTRICTE IV

A Santa Eulàlia, la festa del Carnestoltes se celebra el 25 de febrer, a
les 17.30h, amb l’arribada de comparses a Santa Eulàlia-2 (pati interior) on començarà la rua pels carrers del barri fins l’aparcament del
carrer del Gasòmetre. En aquest lloc
el grup de diables Skamot Diabòlik
cremarà el Carnestoltes i es lliuraran els premis del concurs de disfresses i després, ball de carnaval.
A Granvia Sud el ball de carna-

A la Florida, el Carnestoltes arriba el
23 de febrer, Dijous Gras, a les
17.15h al carrer del Llorer on hi haurà una trobada de disfresses amb
un acte infantil i, a les 18h, presentació del carnaval. El 25 de febrer,
de 10 a 12h, els mercats de Torrent
Gornal i la Florida s’hi afegeixen
amb disfresses i una xaranga. A les
17.30h, les comparses es reuniran
al carrer de les Musses i sortirà la
rua cap a la plaça d’Eivissa on s’hi

Al Gornal, dissabte, 25 de febrer, a
les 17h, concentració de comparses a l’avinguda de Carmen Amaya
i inici de la rua fins l’escola Pla del
Llobregat on hi haurà concurs de
disfresses, lliurament de premis i
ball de carnaval.
A Bellvitge el Carnestoltes se celebra el diumenge, 26 de febrer, a
les 11h, amb concentració de comparses i esmorzar, davant La Flama.
A la plaça del Mercat, a les 12.30h,
animació infantil i a les 13.30h lliurament de premis de les disfresses
infantils i de les comparses. A les
20.30h, al mateix lloc, després del
judici al Carnestoltes, els Diables de
Bellvitge faran el ritual de la crema.
# MARGA SOLÉ

La Peña Taurina Angel Lería de Zarza-Capilla
ha celebrado su semana cultural

Tres Quarts per Cinc
Quarts edita un libro
de L’H Espai de debat

‘Abuelo/a, cuéntame
un cuento’, nueva
actividad del JIS

El g rupo de opinión Tres
Quarts per cinc Quarts ha editado un libro con las aportaciones que se realizaron en
los debates sobre Mitjans de
comunicació, política i poder,
en la primavera de 2004. El
ciclo se organizó en el Centro
Cultural Barradas mediante
cuatro mesas redondas. La
entidad ha cumplido así su
objetivo de fomentar la implicación de la sociedad civil en
los temas que son de interés
común.

Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) está elaborando
la actividad Abuelo/a cuéntame un cuento, con el fin de
acercar las personas mayores a
los niños y niñas. La actividad
consiste en que las personas
mayores participen contando
cuentos a los más pequeños.
Los niños y niñas ilustrarán con
dibujos los cuentos y junto
con los textos se editará un libro. Más información: teléfono 934219310 (Inma), o
e-mail: inma@joves.org.
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Ràdio L’Hospitalet y el director del programa Los toros, Luis María
Gibert, han sido galardonados por su programa número 1.000. Estos premios fueron concedidos en la semana cultural de la entidad
taurina. También fueron homenajeados el doctor Jordi Olsina tras
17 años al frente del equipo médico de la plaza de toros Monumental; Fernando Casanova, por el mejor par de banderillas; Raúl
Cuadrado, novillero triunfador, y Serafín Martín, matador de toros y
máximo triunfador de la temporada 2005 en la Monumental.

El Centro Castellano-Leonés conmemoró la festividad de Santa Águeda con el reparto de las
cintas de San Blas y la asamblea de renovación
de la alcaldesa,
las águedas, la
abanderada y el
pregonero (todos juntos en la foto). La tradición
proviene de pequeños pueblos de Castilla y León
donde las mujeres mandaban un día al año, se

VIST A L’H

vestían con ropas regionales y perseguían a los
hombres. Era el único momento de diversión que
tenían, en una vida muy difícil y sometida a la
autoridad masculina.
Según la tradición, cada año se realiza el
cambio de alcaldesa. También se celebró la tradicional quema del pelele que simboliza lo que
le sucedió al caballero que osó tocar a Santa
Águeda amparándose en el derecho de pernada.

