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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Bellvitge ha centrat les activitats
de la festa en el 50è aniversari
Districte VI. En un envelat
s’ha mostrat la història
del barri, que s’ha
recollit en un llibre
commemoratiu
El barri de Bellvitge enguany està
d’aniversari i a l’entorn d’aquesta
commemoració s’han centrat la majoria de les activitats de la Festa Major, que s’ha celebrat del 5 al 13 de
setembre, al tancament d’aquesta
edició. Es va presentar un llibre amb
la història del barri a càrrec de la Comissió Bellvitge 50è, els membres
de la qual van pronunciar el pregó.
Durant les festes s’han organitzat
conferències amb participació dels
veïns que han exposat els seus records sobre el passat agrícola de la
zona, la construcció dels habitatges
i les lluites per un barri digne.
Com a totes les festes majors
no hi van faltar activitats per a totes
les edats, com la Festa del Comerç
amb les botigues al carrer, la Nit de

La Comissió Bellvitge 50 va pronunciar el pregó

Tapes al Merca-2, el XVI Festival de
Teatre Amateur, gegants i capgrossos, grallers, concerts, exposicions,
teatre, cabaret, una tabalada, espectacles de revista, cinema a la fresca,
una ballada de sardanes amb exhi-

bició de colles uniformades, poesia,
cant coral, desfilada de vestits de
paper, havaneres, ball i música en
directe... Tampoc hi van mancar tota
mena d’activitats esportives com
la tradicional XXVI Cursa Ciclista.

Per al president de la Comissió de
Festes de Bellvitge, Vicente Jorge,
enguany a la festa han volgut fer
un homenatge al barri i destacar el
sentit de pertinença que tenen veïns
i veïnes. y

Ciutat Comtal, Festa Major
del 19 al 24 de setembre
Sant Josep. Celebració
amb motiu de la
festivitat de la Mercè
L’Agrupació de Veïns Blocs Ciutat
Comtal està preparant la Festa Major del barri amb activitats per a totes
les edats que se celebraran a la plaça de Sant Jordi. El dia 19, a les 21h,
es farà la presentació de les festes
amb les pubilles, el pregó i un espectacle d’una versió lliure del Patufet

que escenificaran els membres de
la junta. El dia 20, a les 11h, hi haurà una festa infantil, i a partir de les
18.30h, berenar per a petits i grans,
ball i havaneres. Els dies 21 i 22, a
les 19h, tothom que ho vulgui podrà
participar en la master class de zumba i el dia 23 se celebrarà un sopar
de Festa Major amb ball popular.
El dia 24, festivitat de la Mare
de Déu de la Mercè, les activitats
començaran amb una missa a la
parròquia de Sant Josep i, tot seguit, una cercavila de gegants i

Collblanc-la Torrassa
Nou concert dels
Clàssics de la Torrassa
yyy El 18 de setembre a les 20h
tindrà lloc el primer concert de la
temporada de clàssica a l’Auditori
de la Torrassa, amb Ala Voronkova
al violí i Fiodor Veselov al piano,
sota el títol Salutació d’amour i amb
comentaris de Maria Voronkova.
L’entrada és gratuïta. y

El Centre
L’estació de Metro
de Just Oliveras
ja té ascensors
yyy La Generalitat ha acabat
les obres d’accessibilitat de
l’estació, on ha instal·lat dos
ascensors per enllaçar les
andanes amb el vestíbul i ha
fet baixar l’elevador existent
a l’exterior fins al vestíbul.
També s’han millorat les
màquines validadores i les
andanes. y

Bellvitge
Al·legacions davant el
futur pipicà del parc
Les pubilles de la festa major de l’any 2014

capgrossos omplirà els carrers del
barri. També hi haurà una mostra
d’artesania amb puntaires, ballada
sardanes, sorteig de tortell i cava i

el concurs Tu sí que vales, on qui
vulgui podrà mostrar el que sap fer.
La festa s’acabarà a les 22h amb un
espectacle de foc i so. y

yyy L’Associació de Veïns
Independent i l’Assemblea
de Bellvitge estan preparant
al·legacions al projecte municipal
per construir un pipicà al parc de
Bellvitge, per millorar-lo i reduir-ne
els costos. Per recollir signatures hi
ha una petició oberta change.org. y

