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Festes majors de nord a sud
Entre els mesos de juny i juliol es concentren la majoria de les celebracions dels barris de L’Hospitalet
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Del 17 al 24 de juny els
carrers s’ompliran d’activitats
diverses i el seu escenari principal serà la plaça de l’Ajuntament. El dia 17, a les 20h,
als jardins de Can Sumarro,
pronunciarà el pregó Mireia
Mascarell, del Centre d’Estudis de L’H, que marcarà l’inici
de les festes. A partir d’aquest
dia i fins al 26, la majoria dels
carrers celebren la festa major. A l’escenari central dissabte 18 a partir de les 9h,
campionat de Catalunya d’escalada en bloc que s’acabarà amb el I Open nocturn de
llençaments d’escalada de
Catalunya. El diumenge 19, a
les 11h, una passejada amb
bicicleta recorrerà els carrers
del barri i els Amics del Ferrocarril, a les 12.15h, inauguraran la Locomotora 801.
A la festa també es podrà
gaudir de cercaviles, sardanes, havaneres, activitats esportives, gegants, concerts,
diables, poesia, cinema i focs
artificials.

La plaça de les Comunitats,
el carrer de l’Emigrant i el
passeig dels Cirerers seran
els escenaris de la festa major, del 23 al 26 de juny.
Comença la celebració el dijous, 23, a les 18.30h, amb
un festival infantil seguit de
la revetlla, a les 23h. El divendres, 24, a les 19.30h,
festival de cases regionals
amb el grup de ball El Encinar i els quadres de ball de
l’ACA Casa de Paradas. A les
21h, actuació d’Amantes i a
les 23h, passi d’una pel·lícula sorpresa. Dissabte, 25, a
les 23h, ball, i el diumenge,
a les 13h, botifarrada popular amb pa de pagès. A les
19h, dances i cultura; a les
21h, havaneres i rom cremat,
i a les 22.30h, fi de festa. A la
festa major també hi haurà
un campionat de futbol-sala,
la VII Cacera de la Guineu,
un trofeu de petanca, exposicions, teatre i la reposició de
la placa a Mossèn Cinto Verdaguer al carrer de l’Emigrant.

La festa major del barri serà del 22 al 26 de juny. El dimecres 22, a les 20h, presentació de la festa i de les pubilles i
butaca a la fresca. El dia 23, a las 20h, hi haurà una cercavila
pel barri amb animació, gegants, capgrossos, tabals i trabucaires i, a les 23h, la revetlla de Sant Joan, el pregó, que enguany pronunciarà Remedios Duarte, i ball. El dia 24 estarà
dedicat al ball. El dissabte 25 es comença amb petanca per a
disminuïts a les 9h, i, després, jocs infantils. A les 19h, sardanes, xocolatada i, a les 23h, discoteca mòbil. Els actes de la
festa major s’acabaran el diumenge 26, a partir de les 10h,
amb un esmorzar popular i, a les 18.30h, es farà un concert,
actuarà una rondalla i els balls de les cases regionals. Els actes s’acabaran a partir de les 20.45h amb correfocs infantils i
d’adults, i un gran castell de focs d’artifici al camp de futbol.

El barri ha preparat quatre
dies de celebracions, del 30
de juny al 3 de juliol. A l’avinguda de Carmen Amayacarrer Joncs el dia 30, a partir de les 19h, hi haurà cercavila, animació infantil, el pregó i ball amb orquestra. L’1
de juliol, a les 18h, cursa amb
cadires de rodes. Aquest dia
també se celebrarà un homenatge a la tercera edat, és
presentarà el llibre Taller de
escritura creativa, al local del
Grup de Dones del Gornal, i
hi haurà sevillanes, karaoke i
varietés. El dia 2, a les 8h,
campionat de futbol sala i,
després, mercat solidari, sardinada, concurs de truita espanyola, exhibició de twirling,
bingo, teatre, ball, nit golfa i
xocolatada de matinada. El
diumenge, dia 3, a les 10h,
cursa popular i després mostra de puntaires, havaneres,
concert de jazz, ball amb orquestra i, a les 22.30h, focs
d’artifici al camp de futbol i
ball de fi de festa.

La festa major serà del 7 al
10 de juliol. L’escenari principal serà el parc de les Planes on s’encetaran les activitats amb un concert de la
banda de música Santa Cecília. A les 21.30h el tinent
d’alcalde Mario Sanz llegirà
el pregó i a les 22.15h hi
haurà havaneres. Divendres
dia 8, a les 16h, s’iniciaran
les 30 hores de Solidaritat,
30 anys d’exili amb activitats
contínues a les diverses haimes instal·lades. A les 22h,
concert de pop amb Yolanda
Dopico. El dissabte, a les 10,
botifarrada popular al mercat
de la Florida; a les 12h, la XII
Trobada de Gegants i Capgrossos i, a les 20h, gran correfoc pels carrers. Diumenge
10, a les 8h, tronada popular
a les 12h, al parc dels Ocellets, diada castellera i gran
correaigua als blocs Florida. A
les 19h, a les Planes, actuació
de balls i cançons regionals i,
a les 24h, gran fi de festa
amb focs artificials.

GRANVIA SUD
Del 18 al 24 de juny Granvia Sud celebrarà la seva festa. La
plaça dels Veïns serà el lloc principal de trobada. El dissabte
19, a les 10h, traca d’inauguració, cercavila pel barri i ballada
de gegants. A les 11h, la botifarrada popular, al parc del Repòs. A les 21.30h, sopar de germanor a la plaça dels Veïns i, a
les 23h, espectacle de varietats. El diumenge 20, a les 12h,
jocs infantils; a les 14.30h paella popular; a les 19h, concert i,
a les 20.30h, ballet. El dilluns 20, a les 19.30h, festa per a la
gent gran. Dimarts 21, la biblioteca al carrer amb L’Hora del
Conte, xocolatada i festa infantil. El dimecres 22, activitats al
CEIP Frederic Mistral i, a les 21.30h La Nit dels Artistes del
Barri. El dijous, ball de revetlla de San Joan i el divendres, sardanes, havaneres i fi de festa amb focs artificials.

