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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Gastronomia, tradicions, cultura i
diversió a les festes majors de L’H
Novetats com la trobada
de Capgrossos de Sant
Josep i la primera Mostra
de Vins i Caves Catalans
de Santa Eulàlia

FESTA DIVERSITAT

Sant Josep

Del 19 al 22 de maig se celebra la
festa major. La novetat d’enguany
és la I Trobada de Capgrossos el
dia 22 a les 9h, però abans, el dia
20, un correfoc i una disco mòbil
ompliran de música, llum i color els
voltants del parc de la Serp. El dissabte, els infants seran els protagonistes amb tallers, trobada de diables i un correfoc. Els adults podran
gaudir de la 10a Mostra de Vins i
Caves, passejar per les botigues al
carrer a Enric Prat de la Riba i veure l’exposició del Casal de la Gent
Gran, sopar i anar al ball. El dia 22
es podrà jugar a petanca, veure exhibicions de puntaires i de balls de
saló, i cantar havaneres amb el grup
Mar Brava. La festa es clourà amb
focs d’artifici.

Santa Eulàlia

La festa se celebrarà de l’1 al 5 de
juny. Les novetats d’enguany són la
I Mostra de Vins i Caves Catalans,
el dia 4 a la plaça de Francesc Macià, que el dia 5 a les 11h acollirà
la I Trobada de Motos Harley Davidson i cotxes clàssics. El mateix dia
4 al matí hi haurà paella popular a
la plaça de Pius XII i de 10 a 20h,
botigues al carrer de Santa Eulàlia.
El XIV Festival d’Arts Escèniques
es porta a diversos escenaris, com
el parc de l’Alhambra, on també hi
haurà un espectacle de varietats,
cantada d’havaneres, l’Espai Jove
amb tallers i demostracions esportives, festa Laly (Holi), correfoc, tro-

bada de puntaires, exposicions de
patchwork i pintures, balls en línia,
activitats infantils i la XXXVII Cursa
dels Barrufets. El dia 11, a partir de
les 20h, Nit de Tapes a l’interior del
Mercat, on de l’1 al 4 hi haurà la VII
edició d’intercanvi de ‘pongos’. El
centre cultural, la biblioteca Plaça
d’Europa i diversos carrers també
participen en la festa.

Can Serra

La festa té lloc del 8 al 12 de juny
i convoca una nova edició de Can

Serra de Tapes als establiments
del barri. Una dies abans, el dia 4,
el Mercat de Can Serra també celebrarà la Nit de Tapes. El dissabte 11
de juny, de 10 a 20h, a la plaça de la
Font hi haurà comerç al carrer, botifarrada, jocs infantils i actuacions. La
plaça de la Carpa acollirà exhibicions de balls, gegants i capgrossos,
la XVI Trobada de Puntaires, un festival de dansa i actuacions de grups
folklòrics i un sopar de germanor. La
Casa de la Reconciliació també serà
escenari d’activitats.

Collblanc-la Torrassa

Els dies 10 i 11 de juny, el parc de
la Marquesa i la plaça Espanyola
acolliran la festa major. La música
serà protagonista divendres amb
havaneres i la XXIII Nit de Rock amb
el grup Mobydick. Dissabte hi haurà
comerç al carrer i, al matí, trobada
de puntaires, ballada de sardanes,
zumba i un concert dels Amics de
la Música de Bellvitge. De 18.30 a
21h, tarda de Poti Poti i, a partir de
les 22h, nit de ballaruga amb l’orquestra Txaman. y

En el marc de la Festa Major
de Collblanc-la Torrassa, el
12 de juny, de 10.30 a 24h,
se celebra la XXII Festa de la
Diversitat, en la qual participen
més de 60 entitats, ONG i
altres col·lectius. Enguany, el
parc de la Marquesa i Torre
Barrina seran els espais
protagonistes on s’organitzaran
més d’un centenar d’activitats
simultànies per a totes
les edats, que tenen com
a elements comuns la
multiculturalitat. La festa és
un punt d’intercanvi de les
cultures que conviuen al barri,
que mostren el seu art, la
gastronomia o els costums
mitjançant les activitats que
organitzen. Així, durant tot el
dia hi haurà tallers d’henna,
de pintura i estampació de
samarretes, mandales, dansa,
manualitats, contacontes
i jocs d’arreu del món,
mostres d’artesania i molt
més. La gastronomia també
tindrà el seu espai amb un
aparador de cuina de diversos
països organitzat per les
mateixes entitats, concurs de
menjadors de síndries, etc.
Torre Barrina acollirà un espai
de reflexió amb projeccions
de documentals, actuacions
diverses, campanyes de
sensibilització i taules rodones.
També hi haurà espectacles
de circ com El senyor de les
baldufes i Ni cap, ni peus i
reggae per a infants amb The
Penguis. La festa la tancaran
Always Drinkin’Marching Band
i La Señora Tomasa.

