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‘In memoriam’. La parròquia de Sant Isidre ret homenatge el rector que va rebre la distinció ciutadana de la ciutat

L’H recorda el
bisbe Joan Carrera
El pròxim 3 d’octubre es compleixen cinc anys de la mort del bisbe
auxiliar de Barcelona Joan Carrera
(Cornellà, 1930-Barcelona, 2008),
rector de la parròquia de Sant Isidre Llaurador de Santa Eulàlia del
1976 al 1991 que va rebre la distinció ciutadana de L’Hospitalet l’any
2003. Amb motiu de l’efemèride, la
parròquia ha constituït el Memorial
Bisbe Joan Carrera, que li retrà homenatge amb diversos actes del 28
de setembre al 19 d’octubre.
Els actes començaran el pròxim
dia 28 amb una ofrena floral al Ce-

mentiri de Montjuïc, on està enterrat, i la inauguració d’una exposició
sobre la vida de Joan Carrera a la
parròquia de Sant Isidre, que es
podrà visitar fins al 4 d’octubre, de
18h a 20h. També es presentarà
el llibre El obispo Joan Carrera, un
hombre de fe.
El mateix dia que es recorda el
decés del bisbe, el 3 d’octubre, s’inauguraran els jardins Joan Carrera,
ubicats en una plaça al costat de la
parròquia on s’instal·larà una placa
commemorativa creada pel ceramista Jordi Serra. A l’acte és previst

que hi assisteixen l’alcaldessa, Núria
Marín, i l’arquebisbe de Barcelona,
Lluís Martínez Sistach, que oficiarà
una missa en record del bisbe.
El programa d’actes seguirà el 5
d’octubre amb un col·loqui a l’església de Sant Isidre sobre la figura de
Carrera on participaran figures com
l’expresident de la Generalitat, Jordi
Pujol, i el president de Justícia i Pau,
Arcadi Oliveras. Per finalitzar s’ha
organitzat una sortida el 19 d’octubre al Monestir de Montserrat, on
es troba l’arxiu i el llegat personal
del bisbe. Els interessats s’han
d’inscriure a la Sala Sant Isidre de
la parròquia del 28 de setembre al
5 d’octubre. y
al programa: memorialbisbejoani Accediu carrera.blogspot.com.es/

Barris. Gran participació durant els nou dies de celebració

arxiu

Amb motiu del cinquè aniversari de la mort
del bisbe auxiliar Joan Carrera, la parròquia de
Sant Isidre i la ciutat li reten homenatge

Joan Carrera, quan va rebre la distinció ciutadana de L’Hospitalet el 2003

Festes majors. Del 21 al 24 de setembre

Al tancament d’aquesta edició, Bell
vitge finalitzava la seva festa major,
que va començar el 7 de setembre
i que, a banda dels tradicionals chiringuitos, les atraccions, el Festival
de teatre amateur, els balls amb
orquestra, les havaneres i la mostra
sociocultural amb el treball de les
entitats, va tenir com a fets destacats el pregó de Josep Lluís Cleries,
el tast de vins catalans, l’actuació
d’Els Catarres, i el nou horari reduït
de música i so. y

arxiu

La festa de
Bellvitge
acomiada
l’estiu
Celebració de la Festa Major de Ciutat Comtal en l’edició del 2012

Ciutat Comtal celebra la Mercè

Cantanda d’havaneres a la Festa Major de Bellvitge d’aquest any

Amb la Festa Major dels Blocs Ciutat Comtal, del 21 al 24 de setembre, es tanca el calendari festiu de
la ciutat. Els veïns podran gaudir de
l’elecció de les pubilles, ball, festa
infantil, cinema a la fresca, mostra
d’artesania i puntes de coixí, gegants, capgrossos i trabucaires, sar-

danes, havaneres, espectacle de
foc i la tradicional ofrena floral a la
Mare de Déu de la Mercè, que es
fa el dia 24 a la parròquia de Sant
Josep. y

i

Programa complet: www.l-h.cat

