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Celebración. Del 4 al 7 de julio la avenida Primavera concentrará las principales actividades y conciertos

La Fiesta Mayor de la Florida
llenará las calles de colorido
ciudad y, a las 22.15h, el grupo
Los Sin Nombre pondrá punto
final a las fiestas.

Actividades de cultura
popular, conciertos,
muestras folclóricas,
comercio en la calle y
la fiesta ‘holy’, entre las
propuestas de este año
Del 4 al 7 de julio se celebra la
Fiesta Mayor de la Florida, que
como es habitual tendrá el eje
de las celebraciones en la avenida Primavera. “Hemos conformado un programa que refleja
la diversidad de las entidades
del barrio”, explica Inma Martos,
presidenta de la comisión de
fiestas, y destaca que “como
novedades cabe mencionar el
Concert Jove, el ensayo de los
castellers o el ball de bastons,
además del I Campeonato de
Dominó.”
El día 4, en el escenario
principal, en Primavera esquina con Aigües del Llobregat,
tendrá lugar la X Muestra de
Danzas (18.30h), con diferentes escuelas del barrio. A las
21.30h, Toni Moya, presidente
de la Associació de Diables i
Diableses de la Florida, pronunciará el pregón que dará
paso a la música del grupo
Sicomoro (22h).

Fiesta holy en la pasada edición de la Fiesta Mayor de la Florida

El día 5, en la plaza Llibertat, talleres y animación infantil
(17.30h), desfile de vestidos
de papel (19h) y ensayo de la
Colla Jove de L’H (19.30h). A
partir de las 18.30h, en el escenario principal, talleres infantiles
a cargo de la colla de diables
de la Florida. En el mismo escenario (22h), conciertos de Run
Dogs, Naranjo y Los Sobraos.
El sábado, de 10 a 20h,
Botigues al carrer en la avenida Miraflors, con animación

infantil, actuaciones musicales
y muestras de baile a cargo
de entidades del barrio. En la
avenida Primavera, XXV Trobada de Gegants i Capgrossos
(12h) con recorrido por el barrio
hasta el Torrent Gornal y baile
final (13.30h). En el parque de
la Pau, tabalada (21.30h) y correfoc (22h) con final en plaza
Eivissa. En el escenario principal,
a partir de las 20.30h, sesiones
de baile de tarde, noche y madrugada con la orquesta Pensyl-

vania. En el escenario junto a la
calle Florida, Concert Jove con
diferentes grupos y DJ (de 22 a
23.30h) y, a medianoch actuación del grupo de rock 422.
El día 7, fiesta holy y danzas
de la India (11h) en la plaza
Granada, y a continuación correaigües y percusión con los
Diables de la Florida. A partir
de las 17.30h, en el escenario
de la calle Aigües del Llobregat actuarán diversos grupos
folclóricos y entidades de la

Año de celebraciones
Las fiestas acogen este año
diferentes aniversarios de entidades del barrio. Por un lado,
los 50 años del Centre Educatiu Balaguer, cuya escuela
de danza, Balaguer Dance,
prepara actuaciones para la
X Muestra de Danzas (día 4,
18.30h) y las Botigues al carrer
(día 6, 19.45h).
Por su parte, el Grup Sardanista la Florida cumple 30 años
y lo celebrará en la plaza Eivissa
(día 6, 18h), con un encuentro
de colles, sardanas con la cobla
Nova Vallès y la actuación de la
Colla de Bastoners de la Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya.
Por último, la Associación
de Diables i Diablesses de la
Florida celebra su 25 aniversario y, además de participar
activamente en los actos de
las fiestas, ha preparado una
exposición con el bestiari de la
ciudad abierta hasta el 7 de julio en el Mercado de la Florida. y
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Más información:
www.l-h.cat

Activitats. Esport, dansa o circ, algunes de les propostes per fomentar la convivència als espais del barri

Les Planes-Blocs de la Florida ultimen
la seva programació per a juliol i agost
El Pla Integral les Planes-Blocs
Florida ja té enllestida la programació d’activitats per als
mesos d’estiu. A més de les
propostes de casals, colònies, campaments i campus esportius que coincideixen amb
les vacances escolars, des de
l’oficina del Pla Integral “volem
diversificar l’oferta amb activitats artístiques, culturals, esportives i lúdiques per fomentar
la convivència al barri”, indica
Lluís Esteve, coordinador del
Pla Integral. Esteve afegeix que
“l’any passat hi havia més espectacles i aquest estiu volem
implicar els veïns i per aquest
motiu proposem tallers i activitats participatives per a tots els
públics”.

Part de les propostes per
als joves de 12 a 25 anys les
acollirà l’Espai Jove Sidecar els
dimarts i dijous de 18 a 21h i
els divendres i dissabtes de 18
a 24h, mentre que els dimecres
de 12 a 21h, aniran a la piscina. Els joves interessats s’han
d’inscriure al local del carrer
de la Renclusa, 54. Una altra
activitat dirigida als joves és el
camp de treball educatiu a Matacavalls, per millorar i recuperar
aquest espai verd que es farà al
juliol, de dilluns a divendres, de
9 a 16.30h.
L’Institut Eduard Fontserè
acollirà diverses activitats també
el mes de juliol. Dilluns, dimarts,
dijous i divendres, d’11 a 13h,
activitat d’aprenentatge musical;

Joves practicant equilibrismes durant un taller de circ el 2018

dimarts, de 10.30 a 13.30h, taller de circ, mentre que els dimecres, de 19.30 a 21h, hi haurà
entrenaments i partits de futbol
al patí del centre. Els dijous de
juliol i agost, de 18.30 a 20.30h,
s’hi farà bàsquet, voleibol, corfbol i beisbol. Per últim, de l’1 al
23 de juliol, de 9.30 a 12.30h,
s’impartirà un curs de català
bàsic (inscripcions al CNL, 93
400 65 70). Per la seva banda,
del 28 de juny al 25 de juliol de
9 a 14h, a l’Institut Pedraforca
hi haurà aula d’aprenentatge
lingüístic i acollida per a joves
nouvinguts al sistema educatiu.
Per últim, la plaça dels Blocs
Florida acollirà activitats de dansa (dilluns) i malabars i acrobàcies (dimarts), les tardes de juliol i
agost, de 18.30 a 20.30h, mentre que al CM Ana Díaz Rico s’hi
impartirà un intensiu de flamenc
les tardes de juliol. y
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Oficina del Pla Integral:
93 403 96 89
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Nueva zona
infantil para
la Florida
La avenida Primavera tendrá una
nueva área de juegos infantiles
cerca del Mercado de la Florida.
La zona será inclusiva, accesible y con espacios de sombra,
ocupará 436 m2 y además de
elementos de juego, dispondrá
de una zona de estancia para
niños de mayor edad, una de las
sugerencias planteadas por el
Consell de Nois i Noies de L’H. y

Seguretat

Un detingut per
vendre drogues
a la via pública
La Guàrdia Urbana va detenir un home de 34 anys veí de
L’Hospitalet per venda de droga al carrer, i va identificar dos
compradors, de 34 i 27 anys,
també veïns de L’Hospitalet. La
detenció es va produir a prop del
carrer de les Bòbiles, a la Florida, en un operatiu de vigilància
arran de les queixes veïnals. y

Filmserè, un festival per
a la transformació social

Danses urbanes
Tallers de hip hop, break dance..., per a infants de 6 a 11
anys. Tots els dimarts i dijous
de juliol.
Del 2 al 25 de juliol, de 17.30 a 19h
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs Florida, 15 b
Inscripcions: 93 403 65 40

Els 44 curts seleccionats
es van projectar a
diferents espais de la
Florida, al Museu Marítim
de Barcelona i al Centre
Cultural la Bòbila
Del 13 al 17 de juny es va celebrar a la Florida el Festival Internacional de Curtmetratges.
Filmserè, un certamen sorgit
de la iniciativa dels alumnes de
4t d’ESO de l’Institut Eduard
Fontserè que cursen l’optativa
de cinema.
Els 44 curts seleccionats,
dels 922 rebuts d’arreu del
món, es van projectar a diferents espais de la Florida, al
Museu Marítim de Barcelona
i al CC la Bòbila, i la clausura
i l’entrega de premis van tenir
lloc el 17 de juny al CM Ana
Díaz Rico. El millor curtmetratge i millor direcció, segons el
jurat oficial, van ser per Scratch,
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Educació. Es van rebre 922 curtmetratges d’arreu del món

Cinema al barri
PRODUCCIONES MIC

Espacio público
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Acte de clausura i entrega de premis del Filmserè

de David Valero, que també va
rebre el premi a la millor fotografia. En total s’han atorgat
dotze premis, quatre d’ells amb
dotació econòmica. El palmarès complet es pot consultar a
www.filmsere.com.
L’experiència ha estat molt
positiva, segons va declarar
Elsa Sierra, professora del
Fontserè que, juntament amb
Joan-Pol Argenter, ha liderat la
iniciativa: “l’assistència ha estat

una gran sorpresa i els llocs
de projecció s’han omplert”.
Sierra va fer explícit l’agraïment
“a l’equip docent de l’institut, a
l’oficina del Pla Integral i a les
persones de la Florida que s’hi
han implicat”, i va concloure
que “alumnes i professors hem
format un equip real per tirar
endavant el festival. Aquesta
experiència és una petita llavor
en el camí de teixir i transformar
el barri”. y

Projecció de Campeones
(2018), dirigida per Javier
Fesser i guanyadora de tres
Premis Goya.
28 de juny, 21.30h. Entrada lliure
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs Florida, 15 b
www.bibliotequeslh.cat

Servei gratuït
d’autoreparació
Cada dimecres Solidança
assessora per reparar electrodomèstics, roba, bicis...
Fins al 25 de juliol, de 10.30 a 13.30h
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs Florida, 15 b
Solidança: 93 685 44 34

