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És moment de festa major
Sis barris de la ciutat tenen a punt els seus programes d’activitats amb propostes per a tots els públics
el programa amb activitats infantils,
aperitiu popular, sardanes, havaneres i focs d’artifici. Els campionats
esportius no hi faltaran.

Coincidint amb
l’arribada de l’estiu,
la majoria de barris
de la ciutat pengen el
cartell de festa major.
És moment de disbauxa
sense sortir de l’entorn
més pròxim

El Gornal,
del 26 al 29 de juny
La festa comença el dia 26 amb una
cercavila, animació infantil, un correfoc i ball amb orquestra. L’endemà
destaquen un espectacle de cobla,
teatre a càrrec del Grup de Teatre
Independent del Gornal i la revista
musical Alis Kim i Luna. El dissabte
28, s’han previst actes com un mercat solidari, la festa de l’escuma, un
‘rastrillo’ per intercanviar objectes, un
bingo popular i ball amb xocolatada,
mentre que el diumenge 29, hi haurà
cursa popular, havaneras, sevillanes i
focs d’artifici, entre d’altres activitats.
L’escenari principal: l’avinguda de
Carmen Amaya.

Pubilla Cases,
del 17 al 22 de juny

El Centre,
del 18 al 24 de juny
El Centre, com és habitual, presenta
un nodrit programa amb activitats
molt repartides per tots els carrers,
places i equipament s del barri.
Algunes de les destacades són:
la lectura del pregó a càrrec del
mediàtic Sergi Mas, als jardins de
Can Sumarro, dijous 19; la nit de
foc amb tabalada i correfoc prevista
per al divendres 20; la trobada de
col·leccionistes de xapes de cava,
dissabte 21, amb la presentació de

La Florida,
de l’1 al 6 de juliol
gabriel cazado

Comença la gresca a la plaça de
la Bòbila, amb cinema i amb la
tradicional elecció de Miss Pubilla
2008. En aquest mateix espai, on hi
haurà tots els dies una fira de tapes
i d’artesania, també hi tindrà lloc
una de les novetats del programa:
el primer concert jove de Pubilla
Cases, el dijous 19. Seguint amb
música, el segon plat fort arribarà la
nit del divendres 20, amb l’actuació
d’Amantes a l’av. de Severo Ochoa.
El cap de setmana s’obrirà amb
activitats esportives i infantils. Entre
aquestes destaca el concurs de pintura ràpida, sota el tema Com vols el
teu barri?, i el correfoc, que partirà
de l’avinguda de Severo Ochoa. A la
mateixa avinguda, la nit de dissabte
hi haurà ball amb l’orquestra Sabor
Latino, i diumenge, actuacions de
balls regionals a càrrec d’entitats del
barri. Tancaran el programa el correfoc d’adults, a través de la plaça
d’Eivissa, Isabel la Catòlica i Severo
Ochoa, i el castell de focs d’artifici,
a la carretera de Collblanc.

Imatges de les festes de l’any passat dels barris
del Centre, el Gornal, Granvia Sud i Pubilla Cases

la primera xapa La Talaia, Festes
del Centre 2008, i la passejada
en bicicleta amb sardinada inclosa
que tindrà lloc diumenge 22. També aquest dia hi ha l’actuació del
quartet còmic Quico el Celio, el Noi
i el Mut de Ferreries, a la plaça de
l’Ajuntament.
El dilluns 23, com és tradicional,
el barri es concentrarà en la celebració de la revetlla de Sant Joan amb
la cercavila de la Flama del Canigó,
la lectura del manifest, l’encesa de
la foguera, els sopars de germanor
dels diferents carrers i el gran ball
al voltant de la mitja nit amb el
conjunt La Tribu de Santi Arisa, a la
plaça de l’Ajuntament.
El programa el completen una
lectura de contes, recitals de poesia,
teatre, balls de saló, projeccions i
exposicions, jazz, country, havaneres, sardanes, cercavila de gegants...
i molt més. El punt i final el posaran
els focs d’artifici, dimarts 24.

Sanfeliu,
del 20 al 24 de juny
La plaça de les Comunitats, el passeig dels Cirerers, el centre cultural
i el poliesportiu són els escenaris de
la Festa Major 2008, on els espectacles musicals tenen un protagonisme
especial. El primer dia, divendres 20,
s’ha previst concert de guitarra i havaneres amb rom cremat; l’endemà
hi haurà ball amb Disco Show Mega
Mix; diumenge, concert de pop-rock
amb Usted perdone i El pájaro loco i
concert de cant coral amb l’Associació
Cultural Inmaculada i Agustí Chamorro; i ball amb l’orquestra Metro per
amenitzar la revetlla de Sant Joan.
Animacions infantils, teatre, botifarrada i campionat de futbol-sala
són altres de les activitats previstes.
El programa tancarà amb el tradicio
nal festival de cases regionals al
passeig dels Cirerers.

Granvia Sud,
del 20 al 24 de juny
La plaça dels Veïns de Granvia sud
concentrarà la gran part dels actes
programats. El divendres 20, una
traca donarà el tret de sortida a la
festa, seguit de xocolatada, mentre
que a la nit tindran lloc les actuacions dels artistes del barri. El dissabte
21, el dia començarà també amb
traca, gegants i botifarrada, i a la nit
hi haurà un sopar de germanor i un
espectacle de varietats seguit d’una
sessió de bingo popular.
El diumenge 22, s’ha organitzat
una matinal de jocs infantils, paella
popular per dinar i, al vespre, concert amb els Amics de la Música de
Bellvitge i actuació a càrrec de la
Casa de Bolívia a Catalunya. El dia
23 se celebrarà la tradicional revetlla
de Sant Joan amb ball i bingo i, per
últim, el diumenge 24, es tancarà

Exposicions i presentacions de llibres, al CC la Bòbila i a la biblioteca
del barri, són els trets de sortida del
programa de festa major. La resta
d’activitats es desenvoluparan majoritàriament al parc de les Planes i
a l’avinguda de la Primavera.
El dijous 3, a la nit, destaca l’ac
tuació del cantant l’hospitalenc Dani
Flaco; mentre que el divendres 4,
s’han previst una mostra de danses,
cinema a la fresca, i un concert amb
els grups Presidente i La Caja de
Pandora. A càrrec de la gent gran,
també aquest dia, tindrà lloc un
concurs de ball i una desfilada de
vestits de paper.
Dissabte, a més de botifarrada,
trobada de gegants, sardanes, correfoc, ball i concert de joves, hi haurà
un seguit d’activitats en solidaritat
amb el poble sahrauí per denunciar
33 anys d’exili injust. Diumenge
tindrà lloc la setena diada castellera
i un festival folklòric. Paral·lelament,
els més petits podran gaudir durant
el cap de setmana d’un parc infantil
dedicat al reciclatge. La festa clourà
amb focs d’artifici.
Tots els programes a :
www.canal-h.net

