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Del 23 de maig a l’1 de juny, un programa d’actes per a tothom

El barri de Santa Eulàlia es
vesteix de nou de festa major
Del 23 de maig a l’1 de
juny el barri de Santa
Eulàlia celebrarà un cop
més la seva festa major.
La Comissió de Festes
ha confeccionat amb la
col·laboració de les
entitats un programa
d’actes on es combinen
les activitats esportives
amb les lúdiques i
festives. Tots els
hospitalencs estem
convidats a participar-hi

Un total de 77 trabajos, el doble
que en la edición anterior, han participado en el III Concurso de Fotografía organizado por el grupo sardanista Tot Bellvitge. En la modalidad de sardana, los ganadores del
primer y segundo premio han sido
Luís Mora y Ricard Monrós, mientras que en el tema de ciudad, lo
han ganado Mireia Belmonte y Andrés González. Una selección de
28 trabajos permanece expuesta
hasta el 9 de mayo en el Aula de
Cultura de Bellvitge.
ARXIU

Els veïns de Santa Eulàlia celebraran la seva festa major durant deu dies
a càrrec de l’Skamot Diabòlic.
Els esports (botxes, tir i frontótennis, a més de la XVIII cursa popular) protagonitzaran el diumenge 25, que també acollirà la 5a Trobada de Gegants i la III Fira del
Disc, al col·legi Bisbe Berenguer.
Al vespre hi hauran balls regionals
al parc de l’Alhambra.
La resta de la setmana estarà
animada amb actes infantils i balls
amb orquestra a l’escenari central.
Destaquen les havaneres amb el
grup Les Veus de Bot (dia 29, 22h)
i el cabaret amb ballet, vedette i
transformista (dia 30, 22.30h).
La recta final, s’inicia el dissabte 31, al matí, amb un concurs de
pintura ràpida, trofeu de botxes, la
XX edició de les 12 hores esporti-

La foto

Rociíto atrau
multituds a La
Farga de L’H

Gegants,
havaneres,
cabaret i
cursa popular,
entre el més
destacat
ves, trofeu de tir i la representació
de La caputxeta ecologista. A la
tarda-vespre hi haurà festa infantil, teatre i ball. El darrer dia, el diu-

notícia

menge 1 de juny, s’ha previst el IV
Mercat d’Art, una mostra de puntaires, exposició de pintures, lectura de contes de diferents cultures,
i a la tarda, ball amb l’orquestra Junior’s i Tremendo Relicario. Un gran
castell de focs d’artifici farà creu i
ratlla arribada la mitjanit a deu dies
de festa major al barri de Santa
Eulàlia.
Paral·lelament, els veïns del
carrer General Prim faran la seva
particular festa. Els actes més destacats són les havaneres (dia 23,
21h); el ball amb orquestra (dia 24,
23h); balls regionals (dia 25,
19.30h); botifarrada, sopar de germanor i ball amb orquestra (dia 31,
10h, 21.30h i 23h), i el fi de festa
amb pirotècnia (dia 1, 22.30).

CLUB MUNTANYENC DE L’H
Más de 140 obras en
el concurso de fotos
Más de 140 trabajos han participado en la 41 edición del concurso
de fotografía organizado por el Club
Muntanyenc. El premio de Honor
ha sido para la obra Composición
de Remei Crespo. En el tema libre,
en la modalidad de color, el primer
premio ha recaído en Jaume Navarro, mientras que en blanco y negro, ha ganado Antonio Ubeda. En
el tema Ciutat de L’Hospitalet, el
ganador ha sido Cristobal Trujillo.

AVV DE LA FLORIDA
Semana cultural con
pastel de Sant Jordi
Los vecinos de La Florida han celebrado con éxito su Semana Cultural con un amplio abanico de actividades lúdicas y culturales, que
culminaron con la entrega de premios de los juegos florales. También destaca la elaboración de un
gigantesco pastel de Sant Jordi, de
más de 70 metros. En su realización se utilizaron más de 900 huevos y una ingente cantidad de mermeladas para reproducir los colores de la senyera.

ENTIDADES DE JÓVENES
Jornada festiva en
el barrio de Gornal

MAITE CRUZ

La popular Rocío Carrasco, assídua de la premsa rosa, va atraure
multituds al recinte de La Farga on
es va estrenar com a presentadora. Rociíto va substituir aquest
cop la passarel·la pel micròfon i va
conduir la desfilada de moda primavera-estiu del centre comercial
Max Center. Cinc mil persones, segons els organitzadors, van seguir
l’acte on va desfilar juntament amb
els professionals de la moda la jove de L’Hospitalet Mònica Hidalga,
escullida entre cinc-cents aspirants com a model Max Center i
premiada amb la inscripció d’un
curs de passarel·la.

Unos 500 dansaires de toda Catalunya participaron el pasado 13 de
abril en el VIII Concurs de Colles
Sardanistes Jaume Ventura i Tort,
organizado por la entidad Òmnium
Cultural con la colaboración de la
Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet, en el parque de Can Buxeres. Este certamen puntúa para la
categoría básica de honor del campeonato de Catalunya de colles
sardanistas.

GRUPO TOT BELLVITGE
Certamen fotográfico
con alta participación

ROSA SALGUERO
El programa és reincident respecte a edicions anteriors. “La nostra
festa es caracteritza per barrejar
tradició i novetat. Hem volgut mantenir les activitats tradicionals que
amb els anys han aconseguit un
públic fidel i a la vegada incorporar altres per fer el programa més
atractiu”, diu Ramon Carreira, president de la Comissió de Festes.
El programa s’inicia el divendres 23 de maig amb poesia a
l’aula de cultura (20h); teatre a la
Parròquia de Sant Isidre (21h), i
concert de rock a càrrec dels grups
Corned Beef i Stalim’s Band al
parc de l’Alhambra (22h). El dissabte, 24, els actes més destacats
són: la cercavila a càrrec dels gaiteiros de la Casa Galega de L’Hospitalet (9h); el certamen ocellaire,
i la sardinada popular (11h) i sardanes (12h). A la tarda està prevista una festa infantil organitzada pel
Centre Infantil Ginkama, una pernilada popular, i ball amb orquestra. El dia es tancarà amb el bateig
del nadó del drac de Santa Eulàlia

CONCURSO VENTURA TORT
Octavo certamen de
colles sardanistas

Entidades de jóvenes de Gornal
han organizado una jornada festival el 10 de mayo. En la avenida
Carmen Amaya habrá actividades
deportivas (tenis de mesa, ajedrez,
juegos de damas, futbol tres...) y
talleres creativos (graffitis, maquillaje, castillos de arena...), además
de actuaciones y un almuerzo popular. La jornada se cerrará con
un concierto de rock con los grupos Malos Tragos y Hell Brains.

