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Servicios

Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

La ciutat s’aboca en la
disbauxa del Carnestoltes
L’Hospitalet. Dijous gras
els barris comencen el
Carnaval, que esclatarà
el cap de setmana del
14 i 15 de febrer
Centre-Sant Josep

La Talaia del Centre i la Comissió
de Festes de Sant Josep celebren
conjuntament la festa el 14 de febrer. Faran una rua des del parc de
la Serp al parc de la Remunta, que
enguany anirà encapçalada per una
discomòbil que en arribar a la Remunta amenitzarà la fi de festa. Les
comparses han de ser a les 17h al
parc de la Serp per inscriure-s’hi.
A les 18h es presentarà el senyor
Carnestoltes i començarà la rua.
A l’arribar al parc de la Remunta
es farà el judici al Carnestoltes, es
lliuraran els premis a les millors disfresses i comparses, i començarà
el ball i la gresca, amb festa de la
cervesa inclosa.

Sanfeliu

Totes les activitats del Carnestoltes tindran lloc a la plaça de les
Comunitats. El dijous dia 12, a les
18h, es commemorarà dijous gras
amb la lectura del pregó del senyor Carnestoltes, animació infantil
i el tradicional concurs de truites. El
dissabte, 14 de febrer, a les 17.30h,
hi haurà rua de comparses pel barri
i concurs de disfresses. El dia 18,
dimecres de cendra, a les 18h, una
cercavila recorrerà els carrers del
barri amb l’enterrament de la sardina, animació infantil i comiat del
Carnaval.

Collblanc-la Torrassa

El 14 de febrer, a les 17h, començarà la concentració de comparses

Comparsa desfilant pel carrer d’Enric Prat de la Riba el passat Carnaval al Centre i Sant Josep

i disfresses a la plaça Espanyola per
participar a la rua del Carnaval, organitzada per la Comissió de Festes
del Districte II. La comitiva tornarà a
la plaça Espanyola a les 19h, on se
celebrarà el ball de Carnaval i es lliuraran els premis a la disfressa més
original, a la comparsa més marxosa
i a la més elaborada.

Florida-Pubilla Cases

A la Florida, el Carnestoltes infantil
començarà el 12 de febrer a les 18h
a l’esplai amb una cercavila i un acte
final a la plaça de la Llibertat, amb
xocolatada i activitats infantils. El 14
de febrer, a les 11h, els mercats del
Torrent Gornal i la Florida celebren
el Carnestoltes amb animació. A la
tarda tindrà lloc una rua conjunta
pels carrers de la Florida i de Pubilla Cases, que s’acabarà a la plaça
d’Eivissa amb ball i repartiment de
premis a comparses i disfresses El
18 de febrer, dimecres de cendra, a
les 18h, les comparses es concentraran a l’Esplai la Florida fins al parc
de la Pau, on tindrà lloc el judici del
Rei Carnestoltes. De la seva banda,

a l’Esplai Pubilla Cases el Carnestoltes arribarà dijous gras i hi haurà
activitats tota la setmana.

ment de premis a les millors comparses i a les disfresses més originals.

Santa Eulàlia

Bellvitge

El Carnestoltes se celebrarà el dissabte dia 14. A les 17.30h, concentració de les comparses a la plaça
de l’Escorça, i a les 18h, començarà la rua que passarà pel carrer
de Santa Eulàlia fins a la plaça de
la Unicef, on es farà el ritual de cremar sa majestat Carnestoltes amb
el grup de diables Skamot Diabòlik.
El lliurament de premis i el ball amb
la discoteca Sol i Sona posaran el
punt i final a la festa. Les comparses
que hi vulguin participar han de posar-se en contacte amb la Comissió
de Festes de Santa Eulàlia.

Can Serra

La rua del Carnestoltes, organitzada
per la Comissió de Festes de Can
Serra, tindrà lloc el dia 15, a les 12h,
i farà un recorregut pels carrers del
barri que finalitzarà a la plaça de la
Carpa cap a les 13.30h, on es farà
la crema del Carnestoltes i el lliura-
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Els dies 14 i 15 es farà una fira artesanal a la plaça del Mercat. El 14
també hi haurà una actuació infantil i
el sorteig de tres vals de compra de
20 euros. El dia 15, les comparses
es concentraran a les 11h al parc de
Bellvitge, des d’on sortirà la rua fins
a la plaça del Mercat. Allà es farà el
concurs de comparses i disfresses.
Per la tarda, a les 20.30h, tindrà lloc
el judici i la crema del Carnestoltes
amb els Diables de Bellvitge, també
a la plaça del mercat.

Gornal

La festa començarà amb una concentració de comparses i disfresses
el dia 14, a les 17h, al Casal Cívic del barri, des d’on sortirà la rua
fins a la rotonda de l’avinguda de
Camen Amaya. En aquest espai hi
haurà música i es farà el lliurament
de premis a les millors comparses i
disfresses individuals. y

Sant Josep y
Santa Eulàlia
estrenarán
concejalías
móviles
Sant Josep y Santa Eulàlia se suman
el próximo mes a los barrios que
cuentan con concejalías móviles para
acercar la Administración a la ciudadanía. Desde el 2 de febrero, en el
equipamiento de la calle Santiago de
Compostel·la, 8, junto al parc de la
Serp, funcionará una oficina donde
realizar los trámites que habitualmente se hace en una concejalía. Atenderá de lunes a viernes, de 9 a 14h
y de lunes a jueves, de 16 a 19h. El
12 de febrero se pondrá en marcha
otra concejalía móvil, en este caso
en la calle Jansana de Santa Eulàlia,
que atenderá los jueves de 10 a 13h.
En estos servicios se pueden solicitar tarjetas metropolitanas de transporte, información sobre gestiones
municipales y registro de instancias,
volantes de residencia y convivencia
y pedir la limpieza de fachadas. y

‘Apropa cultura’

Auditori Barradas
y Teatre Joventut
se acercan a las
entidades sociales
Los dos equipamientos culturales
con programación estable ofrecen
precios especiales para usuarios de
centros sociales y entidades de ámbito social y de la salud. El precio por
localidad para grupos de 5 personas
de asociaciones e instituciones que
trabajan con personas sin recursos
y con dificultades de integración es
de 3 euros. Las asociaciones so
ciales o de salud tiene un descuento del 50% en el precio de la entrada.
Las reservas deben hacerse en
www.apropacultura.cat. y

