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Participació. Més de 70 associacions i ONG protagonitzaran un centenar d’activitats simultànies per a totes les edats

XX anys de Festa de la Diversitat
El parc de la Marquesa es converteix en un
punt de trobada per promoure valors com la
solidaritat, el respecte, el civisme i la tolerància
La Festa de la Diversitat de L’Hospitalet celebrarà el vintè aniversari el
15 de juny al parc de la Marquesa,
un espai que es converteix per un
dia en un escenari lúdic i de reflexió.
Es tracta d’un projecte de sensibilització organitzat per la Comissió
de Festes de Collblanc-la Torrassa,
que combina la diversió amb el foment de la convivència, la multiculturalitat, la solidaritat, el respecte, el
civisme i la tolerància.
“L’any 1994 la Comissió vam
pensar que havíem de cercar un
punt de trobada amb els ciutadans
que arribaven al barri, per poder
conèixer-nos, saludar-nos pel carrer
i convidar-los a participar”, ha explicat la presidenta de la Comissió
de Festes, Carme Morro, sobre els
orígens de la celebració. Ara, al cap

de vint anys, “s’ha fet un camí que
ha ajudat a que cada vegada hi hagi
més gent i entitats implicades. El
que encara ens costa és trobar interlocutors pakistanesos o llatinoamericans que participin i s’impliquin
amb el barri”, afegeix Morro.
A la XX Festa de la Diversitat hi
participen més de 70 entitats i ONG
que protagonitzaran més d’un centenar d’activitats. Enguany, la celebració s’organitza en tres espais: actua
cions i espectacles, mostres gastro
nòmiques i l’apartat lúdic i de reflexió.
També hi ha un espai de debats a
Torre Barrina. La festa començarà a
les 10.30h amb una Baturrassa (batucada) i s’acabarà amb l’actuació de
Santo Machango, a les 19.30h, i fi de
festa sorpresa a les 21h.
Al llarg del dia hi haurà tallers de

henna, manualitats, estampació de
samarretes, artesania del Marroc i
Senegal, plastilina, cal·ligrafia àrab,
bàsquet, risoteràpia, trenes africanes, macramé, relaxació, màgia,
defensa personal, mandales, xapes,
pintura facial i un llarg etcètera.

Tradicional concurs de menjar síndries de la Festa de la Diversitat

Bollywood, sardanes, dansa àrab,
espectacles de circ, classes de ball
en línia, etc. També se celebraran
el XVI Campionat de Menjadors de
Síndries i la mostra d’activitats al

voltant del projecte Les dones de
L’Hospitalet teixim el nostre futur, organitzat pel Grup de Dones de L’H.
Simultàniament s’hi faran tallers de
màscares africanes, dibuix i pintura,

Exposició de Pau Barrena
A la festa no hi faltaran els estands informatius d’ONG, associacions, entitats mediambientals i
col·lectius; exposicions i venda de
productes de comerç just, d’artesania de diversos països i de productes ecològics. Es podrà veure
l’exposició de fotografies Visions
de la cooperació realitzada des de
L’Hospitalet al Marroc i al Senegal,
del fotògraf hospitalenc Pau Barrena, premiat amb el tercer premi
World Press Photo.
La unitat mòbil de l’Associació
de Donants de Sang de L’Hospitalet
també hi serà present per cercar la
solidaritat dels ciutadans. y

Tres celebracions del 28 de maig al 15 de juny

Santa Eulàlia, de festa
fins a l’1 de juny al parc
de l’Alhambra i al Mercat

‘Potaje rociero’ i actuació de
grups folkòrics per tancar la
Festa Major de Can Serra

Trobada de Puntaires,
havaneres i balls populars
a Collblanc-la Torrassa

El 28 de maig,12h, al Mercat, XX Concurs de Truites, i a les
21.45h, al parc de l’Alhambra, es presenta la Festa Major amb
l’espectacle Vine al Paral·lel. El dia 29, 10h, xistorrada popular al Mercat i també ball, teatre infantil, jocs de taula, teatre i
havaneres i rom cremat. El 30, fins les15h, intercanvi de ‘pongos’ al Mercat i també gimnàstica, dominó i discomòbil. El 30,
de 9 a 21h, botigues al carrer i fira d’artesans, ioga, tai-txi i
sardinada. El dia 31, 18h, XXVI Trobada de Gegants, cors i
balls rocieros, tabalada i correfoc. El 31, puntaires, patchwork
i la XXXIV Cursa dels Barrufets. Del 30 de maig a l’1 de juny,
al CC Santa Eulàlia té lloc el XII Festival d’Arts Escèniques. y

El dia 4 de juny (20.30h) es presenta la Festa Major a la Casa
de la Reconciliació amb el pregó de l’alcaldessa, Núria Marín.
Al mateix lloc, el dia 13 (18h) hi haurà teatre i ball i el dia 15
(13h) un concert d’Amics de la Música de Bellvitge i un recital
dels Amics de la Poesia. El dia 14 (11h) al Mercat, una botifarrada popular. A la plaça de la Carpa el dia 12 (18.38h) balls
dels Jubilats i Pensionistes, cercavila de gegants i grups d’animació, i havaneres. El dia 13, karate, ball i cinema a la fresca
i, el dia 14 (10.30h), 14a Trobada de Puntaires, jocs infantils,
dansa i sopar de germanor amb ball. El dia 15 (14.30h), potaje rociero i, a les 18.45h, actuació de grups folklòrics. y

El barri viurà la festa del 13 al 15 de juny a la pl. Espanyola, la
pl. Guernica, la pl. del Mercat i el parc de la Marquesa. El dia 13
hi ha activitats infantils (17.30h), poemes a la Biblioteca Josep
Janés (18h), titelles al parc de la Marquesa (19.30h), teatre al
Centre Cultural (20h), havaneres a la pl Espanyola (21h), XXI
Nit de rock a la pl. Guernica (21.30h) i ball popular al parc de
la Maquesa (22h). El dia 14 s’obrirà a les 10h amb la XVII Trobada de Puntaires, cercavila pel barri amb Baturrassa, concert
d’Amics de la Música de Bellvitge i ballada de sardanes a la pl.
Espanyola. Per la tarda (18.30h), actuació de l’Escola de Música, dels joves de L’H té talent i nit de ball, tot a la Marquesa. y

