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Celebraciones. El pasacalles y el encuentro intercultural, entre las actividades más destacadas

Pubilla Cases prepara su fiesta
Durante cinco días de
fiesta mayor la ciudadanía
podrá disfrutar en las
calles y plazas del barrio
de una programación
repleta de propuestas

de Bàsquet Sant Josep Obrer
y el II Encuentro Intercultural
de Entidades en Pubilla Cases
(19h). Por la noche, la orquesta Estrella Central amenizará
el baile de fiesta mayor en el
escenario de la avenida Severo
Ochoa (22.30h).

La Fiesta Mayor de Pubilla Cases se celebrará del 26 al 30
de junio con una programación
que ofrece actividades para todos los públicos. El miércoles
26 a las 20h, el Centre Cultural la Bòbila acogerá el acto
de presentación del cartel y
de la Pubilla y el Hereu 2019,
con pregón a cargo de Andrés
Cabezas, trabajador del distrito
desde hace más de 25 años.
Adrià Barreda, presidente de
la comisión de fiestas, destaca
como principales actividades
“el pasacalles, la discomóvil, el
encuentro intercultural y el baile
de fiesta mayor, además del tobogán acuático que se instalará
en la avenida Tomás Giménez
el sábado por la mañana”.
Los actos se iniciarán el
jueves por la tarde con el pasa-

Festival de entidades
El domingo, último día de
fiestas, el barrio despertará
con la música de la Charanga
Pubilla Cases (10h) y en la
avenida Severo Ochoa tendrá
lugar una botifarrada popular
(11h) y la popular fiesta del
agua (12h). Por la tarde, el
escenario de esta avenida acogerá, a partir de las 18.30h, el
Festival de Entidades, en el que
participarán las formaciones de
la Cofradía 15+1, de la Hermandad Rocieros de Carmona,
de la Hermandad Rociera de
L’Hospitalet y la Comparsa Los
Marea, entre otras, y que pondrán el colofón a las fiestas de
este año. y

Animación infantil durante la fiesta mayor de Pubilla Cases del año pasado

calles que contará con la participación de gigantes, capgrossos, formaciones musicales y
del Hereu y la Pubilla de las
fiestas. Para finalizar la primera
jornada, el escenario de la avenida Severo Ochoa acogerá la
actuación musical del Trio Soli-

mar (21h). El viernes se proponen actividades infantiles en la
plaza Pubilla Cases (18.30h) y
el correfoc infantil en la avenida
Severo Ochoa (20.30h). En el
escenario de dicha avenida, a
las 19h, la Academia de Danza
Orobroy ofrecerá una muestra

de bailes y, a partir de las 22h,
habrá discomóvil y actuación
de DJ’s.
El sábado tendrá lugar la VIII
Fira del Comerç al Carrer en la
calle Marcel·lí Esquius, y en la
plaza de la Bòbila (10h) se celebrará el torneo 3x3 del Club
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Más información:
www.l-h.cat

Activitats. La plaça de la Carpa acollirà la majoria de les activitats, com el sopar de germanor i el ball

Can Serra ultima el programa
per gaudir d’una nova festa major
Del 12 al 16 de juny Can Serra celebra la seva festa major.
Dimecres a la Casa de la Reconciliació (20.30h) tindrà lloc
la presentació del programa
i el pregó. El pregoner serà
Francisco Corral, conegut com
‘Paco el de la farmacia’, encarregat de l’establiment i molt
conegut al barri”, explica Juan
Carrillo, president de la Comissió de Festes.

La plaça de la Carpa acollirà el gruix de les activitats
previstes, entre les que Carrillo
destaca “el sopar de germanor
i el ball de dissabte a la nit amb
l’orquestra Montecristo, i la
segona edició de la trobada de
quadres de flamenc de diumenge al migdia”.
Dissabte la plaça i el seu
entorn s’ompliran amb la fira de
Comerç al Carrer, i al mercat

de es farà la botifarrada popular. Altres activitats són: dijous
a la tarda, mostra de balls i
cercavila, i havaneres a la nit;
divendres a la nit, ball amb l’orquestra Blue Star; diumenge al
matí, trobada de puntaires, a la
tarda grups folklòrics, i a la nit, fi
de festa amb Hijos del Agobio. y
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Més informació:
www.l-h.cat

Balls folklòrics en la darrera edició de la festa de Can Serra
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Educació. La proposta ha tingut bona acollida entre l’alumnat i el professorat

El Torras i Bages promou serveis
comunitaris per millorar el centre

Exposició
L’il·lustrador Jericó Delayah
presenta Reconstruir, on
l’artista mostra el procés
creatiu de les seves obres.
4 de juny, 19.30h. Entrada lliure
Centre Cultural la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.labobila.cat

A l’inici del curs l’equip
docent va acordar
proposar tasques de
manteniment i neteja en
comptes d’expulsar els
alumnes sancionats

Mostra i xerrada
PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

L’Institut Torras i Bages, a Can
Serra, ha posat en marxa el programa CAS (Comunitat Activitat i Servei) amb l’objectiu de
fomentar el sentiment de pertinença de l’alumnat a l’institut i
de millorar els espais del centre.
L’activitat té lloc els dimarts a
la tarda i hi participen els joves
que han arribat tard o han comès alguna falta lleu, tot i que
també hi assisteixen voluntaris.
“En comptes d’expulsar o fer
passar als alumnes una tarda
a l’aula, a inicis de curs vam
proposar que fessin tasques
de neteja i manteniment per millorar les instal·lacions”, explica
Maria Josep Vercher, directora
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Alumnes del Torras i Bages contribueixen a la millora de les instal·lacions del centre

del centre. Juan Carlos Moreno, professor i coordinador
de l’activitat, considera que “la
iniciativa té bona acceptació i
cada setmana venen entre 15 i
25 alumnes i uns quatre membres de l’equip docent”. Roger
Malgrat i Marvin Joel Alban,

estudiants de 2n d’ESO, coincideixen a dir que “ens agrada
participar i és millor que estar
expulsats”. Vercher destaca que
“a més de promoure que els
alumnes aprenguin a valorar el
seu entorn, volem dignificar els
espais del centre. Per exemple,

aquest curs ens hem proposat
recuperar la biblioteca, ara tancada”, i conclou que “és una
feina col·lectiva que suposa un
aprenentatge no formal: els joves s’impliquen quan veuen que
els professors també treballen
al seu costat”. y

Yolanda Martínez presenta
l’exposició titulada La vida
des de l’ànima de Frida
Kahlo.
18 de juny, 18.30h. Entrada lliure
Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.bibliotequeslh.cat

Cinema familiar
Projecció de Miss Potter
(2007), pel·lícula dirigida per
Chris Noonan, amb Renée
Zellweger i Ewan McGregor.
14 de juny, 18h. Entrada lliure
Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.bibliotequeslh.cat

