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Els barris del Gornal i la
Florida, de festa major
L’escenari principal al Districte IV es trasllada al Parc de Les Planes per obres a l’avinguda Masnou
Música, balls, teatre,
esports, activitats al
carrer i per a totes les
edats estaran entre
les principals
propostes de les
festes dels barris del
Gornal i la Florida
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Els veïns del barri del Gornal celebraran la seva festa major de l’1 al
4 de juliol. La majoria dels actes
estaran concentrats al carrer dels
Joncs amb la cruïlla de l’avinguda
de Carmen Amaya. La celebració
començarà dijous amb la fogonada i la cercavila amb el Grup de
Gegants i Capgrossos de L’Hospitalet i la Banda de Música, Tambors
i Trompetes del Gornal. El pregó, a
les 21h, serà a càrrec del director
del CAP Gornal, Javier Alba. La nit
estarà amenitzada per la Banda de
Música de Santa Cecília.
El divendres es farà l’homenatge a la tercera edat amb ball i
l’orquestra Duo Plastic’s, concurs
de karaoke i teatre, amb l’obra El
misterio del séptimo día. A la nit,
Varietes El Molino. Dissabte, al
llarg del matí, a la rambla de Carmen Amaya es farà un mercat solidari, sardinada i la festa de les
Cultures. Al carrer dels Joncs es
celebrarà la festa infatil de l’escuma i, a les 14h, dinar de germanor. Després, festival Dance i infantil. Al vespre es podrà jugar al
bingo i més tard, ballar amb l’orquestra Bossa Nova. Al Casal Cí-
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EL GORNAL

EL GORNAL

vic organitzaran la Nit Golfa a partir de les 24h. Diumenge estarà
farcit de propostes, com la mostra de puntaires, el vermut popular i el contacontes a la Parròquia
de Santa Maria del Gornal.
Pel que fa a la música, hi haurà concert d’havaneres, de jazz i
ball amb l’orquestra Acuario-2.
Els amants dels esports no es poden perdre dijous el campionat
de futbol sala, ni la cursa popular
de diumenge. Com a fi de festa,
castell de focs d’artifici al Camp
Municipal del Gornal.

LA FLORIDA

contacontes i correfoc infantil. A
la tarda, els més grans seran els
protagonistes amb concurs de
balls de saló i desfilada de vestits
de paper. L’Associació de famílies
acollidores de nens i nenes saharauís de L’Hospitalet organitzaran
al parc 28 hores de Solidaritat,
28 anys d’exili amb activitats
contínues. Una de les propostes
més originals serà la del globus aeroestàtic, al qual es podrà pujar per
tenir una visió aèria del barri.
A la nit, ball amb l’orquestra
Super Magic. El dissabte es farà

LA FLORIDA
La comissió de festes organitza les
activitats entre el díes 1 i 4 de juliol. La celebració començarà amb
el pregó i, a les 22h, actuarà el
conegut cantant Kiko Veneno al
parc de Les Planes. El parc serà
enguany el centre neuràlgic de
les festes per la pròxima construcció d’un aparcament a l’avinguda de Masnou. El divendres
a la tarda, al carrer de la Primavera, començaran les activitats
per als més menuts, amb tallers,

la botifarrada popular al Mercat
de la Florida, la XI Trobada de Gegants i Capgrossos i la marató en
cadira de rodes. A la tarda, per als
seguidors dels balls tradicionals,
al parc de Les Planes hi haurà ballada de sardanes, amb la Cobla
La Nova Vallès. Al vespre, gran
correfoc i, a la nit, concert amb
Sergio Makarof i Dumbalacanalla.
Els més esportistes gaudiran dels
tornejos de tennis taula, petanca
i la cursa popular. Diumenge, a
diada castellera i els focs d’artifici
posaran fi a la festa. # B. SANCHÍS

Décima edición de la
Semana Galega de L’H
La Casa Galega de L’Hospitalet celebrará la décima edición de la Semana Galega el
próximo mes con un nutrido
programa de actividades. La
fiesta tendrá lugar del 2 al 4
de julio.
Una de las actuaciones
más destacadas será la del
músico Carlos Núñez, el viernes día 2, a las 23h. Núñez hará
un repaso a su discografía haciendo especial énfasis en su último cd Almas de Fisterra. El domingo 4, a las 22.30h, actuará la
gaitera Susana Seivane, de origen
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catalán y artista muy conocida en
Galicia. Especialista en música
folk, su último disco se titula Alma de Buxo. En la tradicional
Muestra Folclórica, que se celebrará los días 3 y 4, participarán
grupos de Galicia, Catalunya, Andalucía y Aragón.
Por las noches habrá verbenas con las orquestas Costa Dorada y Calle Mayor. Durante la
mañana del domingo se celebrará la misa gallega en la parroquia
de Sant Isidre.
El parque de la Alhambra será
el escenario donde se desarrolla-

rán todas las actividades, que serán gratuitas, y donde se podrán
degustar platos típicos.
El presidente de la Casa Galega de L’H, Manuel Prados, afirma
que “con la Semana Galega queremos difundir y preservar la cultura gallega en Catalunya y sobre
todo en L’Hospitalet”.
Manuel Prados piensa que
“esta celebración está plenamente consolidada y es un referente
para la ciudad de L’H”. La sede de
la asociación está situada en la
Masia Escorça, en la calle de Santa Eulàlia. # BEATRIZ SANCHÍS
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El músico Carlos Núñez, entre los invitados más destacados

Carlos Núñez durante su actuación en L’H en 1999

