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Els mesos de juny i juliol concentren la major part de les celebracions en els districtes de L’H

L’estiu és temps de festa
major als barris hospitalencs
Pubilla Casas, del 19 al 24 de junio

Can Bori i
Campoamor
també
mobilitzen els
seus veïns

L’humor de Jordi LP
El parc de la Bòvila repeteix com a escenari principal del programa.
Jocs infantils, desfilada de models, ball per a jubilats, correfoc, cercavila, castellers, sardanes, discoteca mòbil, revetlla de Sant Joan, actuacions d’entitats regionals i nombroses competicions esportives centren
les activitats. Però com a espectacles destacats enguany presenten, el
20 de juny, la revista musical de l’humorista Jordi LP acompanyat del
seu ballet internacional i, el dia 22, les sevillanes d’Ecos del Sur i de les
imitadores d’Azúcar Moreno en el concurs televisiu Lluvia de estrellas.

Centre, del 20 al 24 de juny
ROSA SALGUERO

Pregó al balcó del Catòlic
El punt de sortida serà el pregó a càrrec del senyor Josep Bonastre des
del balcó del Centre Catòlic. El programa combina la tradició amb balls
amb orquestra a la plaça de l’Ajuntament (l’escenari central), cercavila,
sardanes, havaneres, sopars als carrers, la flama del Canigó i els focs
d’artifici, i les novetats amb cinema a l’aire lliure, castellers amb la colla
de L’Hospitalet i la inauguració de les escultures La Sireneta i La
Moreneta a la plaça Mare de Déu de Montserrat. La plaça del Repartidor es recupera per a la festa.

Sanfeliu, del 20 al 24 de juny

Solidaritat i civisme
MAITE CRUZ

Amb l’arribada de l’estiu s’intensifiquen les festes majors a la nostra
ciutat. Sis barris fan, entre la fi de
juny i la primera setmana de juliol,
la seva festa major. El Centre,
Sanfeliu, Gornal, Gran Via Sud i
Pubilla Casas organitzen la festa
major pels volts de la diada de Sant
Joan, mentre que la Florida ho fa
al juliol. La Comissió de Festes del
Vell Can Bori, al barri del Centre, i
la del carrer Campoamor, a Bellvitge, celebren també la seva festa. Els primers, del 20 al 24 de juny,
igual que la resta del barri, i els
segons, del 4 al 6 de juliol.
El programa d’actes del Vell
Can Bori es desenvolupa pràcticament a les instal·lacions del collegi Can Bori. El pregó d’enguany
anirà a càrrec del president de l’Associació de Veïns del Centre seguit del lliurament del bastó d’alcalde de les festes. Altres activitats
programades seran cors i balls
amb cercavila, la festa de l’escuma, folklore, la revetlla de Sant
Joan, per la qual cal reservar lloc,

El gegants de la ciutat, el Roc i l’Eulàlia, es passejaran pels barris
ball amb orquestra i campionats
esportius.
Al carrer Campoamor la festa
comença amb música amb la banda de Bellvitge, el quadre de ball
Sueño Andaluz i discoteca mòbil.
La resta de dies hi haurà gimcana

infantil, orquestra, pallassos i titelles i l’actuació de la vedet Kati
Estrada.
El calendari de festes majors
a la ciutat el tancaran com sempre Bellvitge i els veïns dels Blocs
Ciutat Comtal al setembre.

Les festa de Sanfeliu se celebrarà sota els valors de la solidaritat i el
civisme. A la plaça de les Comunitats, l’escenari central, el primer dia
tindrà lloc un gran acte cívic. La inauguració estarà amenitzada pel grup
Teatre de Butxaca. El cap de setmana hi haurà botifarrada, gegants,
competicions esportives, espectacles infantils i a les nits, orquestra i
cabaret. A la revetlla de Sant Joan es rebrà la flama del Canigó i hi
haurà ball fins a la matinada. El darrer dia està reservat al flamenc.

Gran Via Sud, del 21 al 24 de juny

Nit dels artistes del barri
Cercavila, competicions esportives, animació infantil, sardinada, la guerra
de l’aigua entre grans i petits, les havaneres, el bingo popular, el cabaret i el ball de revetlla són els actes més tradicionals. Però com a espectacles destacats presenten una nit adreçada als artistes del barri, on
veïns de totes les edats delectaran els presents amb els seus dots artístics; l’actuació dels Castellers de L’Hospitalet i l’estrena de la sardana
Plaça dels Veïns, del mestre Josep Enric i Vidal, en homenatge a l’espai
central de les festes. Un espectacle piromusical acomiadarà els actes.

Gornal, del 26 al 29 de juny

Fi de festa amb Rumba Tres
Un cercavila pels carrers del barri amb gegants, banda de música i majorettes serà el chupinazo. El pregó i l’espectacle de cabaret del primer
dia aniran a càrrec del grup de teatre Àmbit Companyia, a la rambla
Carmen Amaya. De la resta del programa destaca l’homenatge a la
gent gran al Casal Cívic Gornal, la nit del foc amb els Diables de Bellvitge,
una mostra d’activitats de les entitats amb sopar de germanor inclòs,
concurs de truites i aperitiu popular i com a punt final, la gran revista
amb l’actuació del conjunt Rumba Tres i els focs d’artifici.

Florida, de l’1 al 6 de juliol

ARXIU

Un crit contra el racisme

Els ciutadans de L’Hospitalet surten al carrer per celebrar les festes majors dels barris

La festa de la Florida es caracteritza per estar repartida en diferents
espais, l’avinguda Masnou, la plaça Eivissa, el carrer Castellvel i el poliesportiu de Les Planes, principalmente. A banda dels espectacles musicals, els balls amb orquestra, els esports, les activitats infantils, la cercavila i el cinema al carrer, entre d’altres actes, enguany amb motiu de
l’Any Europeu contra el Racisme i la Xenofòbia tindrà lloc la Fira de la
Solidaritat, amb la participació d’una vintena d’entitats. El dia 6, s’ha
convocat una cursa cicloturista.

