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La Festa Major del Districte II
torna al parc de la Marquesa
La Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa canvia d’emplaçament les activitats
La Festa Major de Collblanc-la
Torrassa torna als seus inicis.
El parc de la Marquesa serà el
nucli central de les activitats
que se celebraran del 5 al 8 de
juny, aquest últim dia dedicat a
la Festa de la Diversitat.
La Comissió de Festes ha
confeccionat un programa fet
“amb l’esperit que arribi a tot
hom, viurem quatre dies molt
intensos per fer un barri més
amable i perquè la gent sur ti al
carrer i s’interrelacioni”, afirma la
presidenta, Carme Morro.
Les activitats centrals es desen
voluparan al parc de la Marquesa
però també es faran en altres es
pais, “per dispersar-se pel barri”,
diu Morro, com ara les places del
Mercat, Espanyola i de Guernica.
La presidenta de la Comissió de
Festes afirma que les activitats or
ganitzades “mantenen un equilibri
perquè tothom pugui trobar allò que
li agrada o, simplement, es passegi
pel barri”, per això hi haurà activitats
simultànies a tots els espais. Carme
Morro posa com a exemple la nit del
divendres 6 de juny. A les 21.30h, al
parc de la Marquesa, tindrà lloc la
Nit de folklore amb els grups del
Centro Aragonés de L’Hospitalet i
el grup de ball Azahar. A les 22h, a
la plaça de Guernica, es farà la XVI
Nit de Rock amb els grups Glitz, Pe
petmarieta i Silent Breath. Una mica
més tard, a les 22.30h, a la plaça
Espanyola, hi haurà ball popular
amb l’orquestra Europa. “Són tres
estils molt diferents adreçats a pú
blics diferents per poder escollir”.
No hem d’oblidar la cercavila, el
8 de juny a les 10.30h, que convi
darà els veïns a participar d’una fes
ta “molt nòmada”, com diu Carme
Morro fent referència als diferents
espais que ha ocupat al llarg dels
anys. # p. g .
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Se preparan las
colonias de verano para
los niños saharauis
Las familias interesadas en aco
ger durante los meses de julio y
agosto a niños procedentes de
los campos de refugiados saharauis tienen tiempo hasta
mediados del mes que viene.
La Asociación de Familias Acoge
doras de Niños Saharauis orga
nizan cada año estas colonias
de verano. Las personas interesadas pueden ponerse en
contacto con la entidad a través
de los números de teléfono:
93 448 32 23 y 620 580 563
(móvil).

Se constituye la
Federación de Amigos
del Camino de Santiago

gabriel cazado

El próximo día 14 de junio se
constituirá en L’Hospitalet la
Federación de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago de Catalunya. Entre los objeti
vos de la entidad figura la re
cuperación, conservación, pro
tección y difusión de la red de
caminos de Santiago que pasan
por Catalunya. También se dedi
cará a estudiar y publicar traba
jos históricos y culturales sobre
el tema. El acto tendrá lugar en
el Centro Cultural Collblanc-la
Torrassa.
Una de les activitats adreçades als infants de la Festa Major de l’any passat
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El 8 de juny la Festa de la Diversitat torna al
parc de la Marquesa, l’indret on es va celebrar
per primera vegada fa catorze anys. S’han convocat més d’un centenar d’activitats simultànies
que posaran en relleu la diversitat cultural del
barri i de la ciutat. La festa girarà entorn de les
llengües, d’una banda, per fer-se ressò de l’Any
Internacional de les Llengües promogut per la
Unesco, i d’una altra, per posar de manifest que
a L’Hospitalet es parlen 300 llengües diferents.
A l’envelat de debats es farà una taula rodona
sobre el dret a l’educació arreu del món (11.30h),
amb la participació de Núria Sampere, directora

de l’Escola de Música-Centre de les Arts de L’H;
el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, i María Beneito, presidenta de l’ONG Educació sense
Fronteres. També es debatrà sobre el conflicte de
la Xina i el Tibet (12.45h) i Mohamed Zrug, president de l’Associació d’Immigrants Sahrauís a
Catalunya, pronunciarà una conferència sobre la
situació actual del Sàhara Occidental (18h).
Durant tot el dia hi haurà estands informatius
de les ONG, associacions i entitats participants i
exposicions i venda de productes de Comerç Just,
d’artesania de diversos països i de productes
ecològics.

La AAVV de Collblancla Torrassa inaugura
una nueva sede
Con una jornada de puertas abier
tas la entidad inauguró, el pasado
día 17, el nuevo local situado en
la plaza Espanyola 21-22. Han
cambiado el logotipo y el diseño
de la puerta de entrada que reco
ge, en uno de los laterales, un panel escrito en muchos idiomas.
“Somos una asociación diversa e
integradora y tenemos el objetivo
de que todos los vecinos trabajen
para el barrio en alguno de los
proyectos que estamos llevando
a cabo”, ha dicho la presidenta,
Ana González.

Can Serra recupera la Mostra
d’Entitats a la plaça de la Carpa
La Festa Major de Can Serra ja
té dates, se celebrarà de l’11 al
15 de juny. Els seus escenaris
principals seran les places de
la Carpa i de la Font, i la Casa
de la Reconciliació. En la progra
mació d’enguany hi destaca la
recuperació de la Mostra d’Entitats.
“Feia quatre anys que no es feia i
és important que s’hagi recuperat
perquè era una cita important de la
Festa Major en la qual les entitats
ensenyen el que han fet al llarg de
tot l’any”, afirma Flori Castro, presi
denta de la Comissió de Festes.
L’estand s’instal·larà a la plaça de
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la Carpa amb activitats al llarg de tots
els dies de festa. El més destacat és
la projecció de l’audiovisual Esperanza, que tracta sobre la donació
d’òrgans. En acabar, hi haurà un
debat sobre el tema amb la partici
pació de Guillem Roig, coordinador
territorial del Centre de Trasplantaments Hepàtics de Catalunya, i José Vilaseca, president d’aquest ma
teix centre, que donarà dades sobre
donacions i trasplantaments. Aquest
acte tindrà lloc el dissabte 14, a les
18h.
L’estand també acollirà altres
actes de caràcter més lúdic com ara

una exhibició de hip-hop, batuka i
aeròbic.
Una cercavila pels carrers del
barri (el dia 12 a les 20h) marcarà
l’inici de la Festa Major. Juntament
amb la sardinada popular (dia 14,
11h), a la plaça de la Font, i el sopar
de germanor (el mateix dia a les
22h), a la plaça de la Carpa, seran
els actes més multitudinaris. També
hi haurà cinema a l’aire lliure i teatre
a la Casa de la Reconciliació amb
l’obra De todo un poco, a càrrec del
Grup de Dones de Can Serra. La celebració finalitzarà amb un correfoc.
# p. g .
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Les celebracions es desenvoluparan de l’11 al 15 de juny

Les cuineres de la butifarrada del 2007

