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Barris de l’hospitalet

El nord i el sud de la ciutat, de festa
El GORNAL

La Festa Major del Gornal celebra
enguany el 30è aniversari amb
algunes actuacions especials com
l’espectacle de revista Molino, el 30
de juny, a les 23h. “També farem un
dinar de germanor i aniversari diumenge, de 14 a 16.30h, i el dia 29,
a les 21.30h, batejarem la colla de
diables Espurnes del Gornal, que farà la seva primera actuació”, ha explicat el president de la Comissió de
Festes del Gornal, Antonio Yáñez.
La majoria dels actes convocats es
realitzaran a l’espai que ocupa l’apar
cament del carrer dels Joncs.
La festa comença el 29 de juny,
a les 19h, amb una cercavila amb
els sapastres, gegants i capgrossos,
i a les 21h, la Comissió de Festes
oferirà un pregó molt especial.
Divendres, 30 de juny, a les 21h,
es podrà gaudir de l’obra de teatre
Un mal dia, a càrrec del Grup de Teatre Independent Gornal, d’un espectacle de sevillanes i d’un homenatge
a la tercera edat amb un concurs
de ball.
Dissabte, el dia comença amb un
torneig de petanca, i a les 11.30h, serà l’hora de fer girar truita per després tastar-la. Aquest dia també hi
ha un mercat solidari, la festa de l’esc uma, futbol sala, twirling, bingo,
teatre, un ball i una xocolatada de
matinada.
El dia 2, la Festa Major comença

amb una cursa popular i una mostra
de puntaires. A les 12h, els pallassos
i jocs inflables faran les delícies dels
més petits, i a les 13h, els adults gaudiran d’un vermut popular.
A les 17h, hi haurà una mostra
d’entitats organitzada pel Grup d’Enti
tats i el Pla de Desenvolupament Comunitari –una col·laboració que An
tonio Yáñez ha valorat molt–, i a les
19h, havaneres. Ja al vespre, a partir
de les 21h, el ball amb orquestra
serà el protagonista, i per acabar, el
camp municipal de futbol del Gor
nal s’omplirà de llum i color amb els
focs d’artifici. # marga solé

gabriel cazado

Celebren 30 anys de
la Festa Major

Imatges de les festes majors de la Florida i el Gornal de l’any passat

LA FLORIDA

La participació dels joves és un dels objectius
“Que els joves participin i gaudeixin
de la Festa Major és un dels nostres
objectius”, diu Nemesio Martínez, president de la Comissió de Festes de
la Florida, en parlar de la Festa Major del barri, que se celebra del 6 al
9 de juliol. En aquest sentit, el dia
8, a les 22.30h a la pista de bàsquet
del parc de les Planes hi haurà un
concert amb Farwell, Ingravidos, Ke
Pum Ke Pam i Señor Nilson.
Enguany, la Festa Major té uns pre�����
goners d’excepció: Ana Díaz, Sal-

vador Martín i Antonio García, dirigents de l’Associació de Veïns del
barri i recentment guardonats per la
ciutat. Fins al dia 9, a la Festa Major
de la Florida hi haurà una mica de
tot: cercaviles, balls, concerts, tornejos d’esports, botifarres i migas,
gegants i capgrossos, sardanes, cor
refocs, diables, castellers i un gran
castell de focs artificials.
Per a Nemesio Mar tínez, és
molt important, de mica en mica,
anar consolidant l’escenari del parc

de les Planes per a les activitats de la
Festa, junt amb l’avinguda de la Primavera, i enguany també recuperar
uns jocs inflables que l’Associació
de Veïns munta per als nens i nenes
del barri.
“El 7 de juliol, a les 20h, comme
morarem 31 años de exilio injusto
(el poble sahraui)amb 31 hores
d’activitats contínues en una haima
i la participació de persones de 32
nacionalitats diferents, organitzat
per l’Associació de Famílies Soli-

dàries amb Nens Sahrauís de L’H“,
diu el president. El mateix dia 7, a
les 20.30h, al CC la Bòbila hi haurà
un concert de flauta i piano, i a les
22.30h, al parc de les Planes, actua
rà Nuevas Amistades (abans Amistades Peligrosas). L’associació de
Diables i Diablesses de la Florida,
que enguany celebra el 12è aniversa
ri, oferirà un concert de tabalers, a
les 21h. “Ens agradaria que tot el
barri gaudís de la Festa��������������
. Amb això ja
ens sentim satisfets”. # m . solé

