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FESTA MAJOR

El barri del Centre commemora el vintè aniversari i el de Can Serra el desè

El solstici d’estiu obre les portes a
gran part de les festes majors de L’H
Durant el mes de juny i fins a la primera quinzena de juliol, gairebé tots
de barris de L’Hospitalet gaudiran de festa major. Els ciutadans
ocuparan els carrers per viure plenament les activitats que, com cada
any, organitzen les comissions de festes i els grups de veïns. Can
Serra, el Centre, el Vell Can Bori, Sanfeliu, Pubilla Casas, Gran Via Sud,

el Gornal, la Florida i el carrer Campoamor s’han preparat per acollir
sopars al carrer, competicions esportives, actuacions musicals, balls,
espectacles folklòrics, de cabaret, gegants, teatre, exposicions,
cercaviles amb grups d’animació i xocolatades per als més petits, sense
oblidar les tradicionals revetlles de Sant Joan la nit del 23 de juny

La Florida,
al ritme dels
boleros del
cantant Moncho
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La Comissió de Festes del Centre
commemora enguany el seu 20è
aniversari. La celebració té el seu
punt culminant a la Festa Major,
que va començar el dia 15 i s’acabarà el 24 de juny. Entre les novetats d’aquest any cal destacar que
cada dia hi haurà una activitat
que serà nova a les festes i que
s’ha recuperat la plaça del Repartidor com a espai per a actuacions.
La culminació dels actes d’aniversari es farà a la tardor amb
una exposició fotogràfica de la història de la Festa Major a través de
l’activitat dels carrers i de les entitats. Una altra novetat és l’actuació de quatre corals (el dia 17 a
les 22h) a l’església de Santa Eulàlia de Mèrida en commemoració
del 125è aniversari del naixement
d’Anselm Clavé, creador dels Cors
Clavé. Els carrers del barri acolliran activitats per a tots els gustos:
ball, sardanes, castellers, esbarts,
havaneres, trabucaires, una cercavila amb 400 actors, teatre, etc.
i, el dia 23 arribarà la Flama del
Canigó que encendrà la foguera
de la revetlla de Sant Joan. La festa acabarà amb un castell de focs
d’artifici el dia 24.
També el sector Vell Can Bori
celebra la seva Festa Major del 18
al 24 de juny amb la inauguració
del nou local i un sopar social d’entitats el dia 19. La festa de l’escuma, un minicros i l’actuació d’un
esbart seran les activitats centrals.

L’avinguda Masnou s’engalanarà
del 4 a l’11 de juliol per acollir la
majoria d’activitats de la Festa Major de la Florida. Els actes començaran el diumenge dia 4 a les 12h
amb una diada castellera i continuaran el dia 6 amb el pregó de
les festes i l’actuació d’artistes de
la ciutat. El dia 7, els més joves
tindran una exhibició d’aeròbic amb
una master class a càrrec del poliesportiu de Les Planes i l’actuació de grups musicals locals.
Ball amb concurs de tango,
pasdoble i vals, una desfilada de
vestits de paper de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, i una
cantada d’havaneres ompliran els
actes del dijous dia 8. El divendres,
l’estrella principal és Moncho i els
seus boleros amb l’orquestra Clandestina.
El dissabte al matí els actes
són per als més petits, amb cercaviles i tallers. A les 19h, ballada de
sardanes, a les 20.30h ball, i a les
22.30h espectacle de pirotècnia
amb els diables i diablesses de la
Florida. El diumenge, últim dia de
la Festa Major, se celebraran tornejos de bàsquet amb cadira de
rodes i d’escacs, i una exhibició de
trens en miniatura. A les 19h, actuaran l’Esbart Sant Martí de Torrelles, l’Asociación Cultural Andaluza, el Centro Aragonés i l’Hermandad Rociera Pastorcillo Divino.
La festa acabarà amb un gran castell de focs artificials.
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La plaça del
Repartidor, un
espai recuperat
per a activitats

Els veïns del Centre fa 20 anys, durant la primera Festa Major de la democràcia

Del 18 al 24 a Sanfeliu,
balls, música i esports

El duet Azúcar Moreno
actuarà a Pubilla Casas
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Sanfeliu comença la Festa Major el dia 18 al centre
cultural del barri amb una trobada d’entitats i veïns i
l’exposició de pintures de Joaquín Aldana. El dissabte s’iniciaran les activitats esportives amb futbol, bàsquet i petanca. A la tarda s’organitzaran campionats
de mus, hi haurà animació infantil i al vespre, a les
22h, ball amb orquestra. El diumenge, dia central de
les festes (passeig dels Cirerers, 12h), passejaran els
gegants de Sant Josep; a les 13h, botifarrada popular; a les 19h, balls regionals de la Casa d’Extremadura, i a les 21.30h, La nit golfa amb Pirandello. El dilluns 21 es podrà gaudir de teatre, cinema al carrer,
concerts i havaneres. El 23 arribarà la flama del Canigó per començar la revetlla de Sant Joan, i el dia
24, el grup de radioaficionats La Urraca organitza la
V Cacería del zorro. A la tarda, festival flamenc i, a les
22.15h, se celebrarà el final de festa.

Els veïns de Pubilla Casas gaudiran a la plaça de la
Bòbila de la seva Festa Major del 18 al 24 de juny. La
Comissió de Festes ha elaborat un programa d’actes
on els esports tenen un gran protagonisme. Cursa
popular, de patins i ciclista, campionats de bàsquet,
billar, voleibol, futbol sala, petanca i futbol són alguns
dels esdeveniments. Però la festa no és sols esportiva. També es podrà gaudir de cercaviles, espectacles
de revista, cançó espanyola, balls amb orquestra i
discoteca per als joves.
El dia 20 a les 19h hi haurà un festival de cançó
espanyola amb Noemí, Azúcar Moreno i el grup Arratre de la Tertulia Flamenca. La revetlla de Sant Joan
serà sonada amb ball per a tots els públics i, el dia 24
a les 19h, el final de festa amb l’actuació de Los Rocieros de Carmona, la Tertulia Flamenca i el Centro
Extremeño Muñoz Torrero, i un castell de focs.

