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Les comissions de festes dels barris organitzen rues, concursos i balls de disfresses

Retorna la gresca als carrers de
L’H per rebre el rei Carnestoltes
Sa Majestat el rei Carnestoltes, conegut com el monarca dels poca-soltes, ens visita
de nou. Enguany, la seva arribada s’ha avançat en el calendari. La benvinguda, el
dijous gras, será el proper 6 de febrer, i el comiat, el dimecres de cendra, el dia 12. El
dissabte 8 de febrer, la majoria de barris passejaran la figura del rei pels carrers
acompanyat de comparses i música. El Carnaval, que precedeix la Quaresma, és una
de les festes populars de la ciutat amb més arrelament

El dijous
gras serà el
proper 6 de
febrer i el
dimecres de
cendra, el 12

El dia 8 de febrer la ciutat s’omplirà de rues i comparses
dimecres de cendra (12 de febrer).
La resta de barris concentraran els
actes el cap de setmana.
El Carnaval és la festa pagana que precedeix la Quaresma, la
qual abasta des de l’endemà del
dimecres de cendra fins a l’inici de

la Setmana Santa. Aquesta festa
és mòbil segons el calendari cristià ja que es fixa d’acord amb la
primera lluna plena de primavera.
Enguany, la presència d’aquest astre s’avançarà i el Carnaval cau
més d’hora que altres anys.
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Tot està a punt per rebre un any
més Sa Majestat el rei Carnestoltes. Les comissions de festes de la
major part dels barris hospitalencs
han preparat un atapeït programa
d’actes on les rues, els concursos
de disfresses i els balls de Carnaval són els protagonistes.
La Florida, Sanfeliu i Bellvitge
són els barris que mantenen més
viva la tradició i perllongaran la festa del dijous gras (6 de febrer) al
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El Carnaval és una de les festes populars amb més acollida

AGENDA

Bellvitge
6 de febrer, dijous gras. 18h. Festa infantil.
Arribada de Sa Majestat. C/ Prat.
8 de febrer. 22.30h. Gran ball i concurs de carnaval. Poliesportiu de Bellvitge. Premis individuals i per a grups.
9 de febrer. 10.30h. Rua de carnaval. Sortida
carrer Ermita. Arribada Mercat 2. 13h. Concurs
de comparses. Plaça del Mercat. 19h. Judici
al Carnestoltes. Actuació dels Diables de Bellvitge. Plaça del Mercat.
12 de febrer, dimecres de cendra. 18h. Enterrament de la sardina. Passeig del carrer Prat.
Organitza: Comissió de Festes de Bellvitge.

Can Serra
8 de febrer. 21h. Casa de la Reconciliació. Ball
d’enamorats. Actuació del duo Florida. Cava i
sorpreses per a totes les parelles.
9 de febrer. 12h. Concentració de comparses.
Av. Can Serra. Rua. 13.30h. Arribada. Pl. de
la Carpa. Pregó i cremada del rei Carnestoltes.
Organitza: Grup de Festes Can Serra.

Centre
8 de febrer. 17h. Concentració de comparses.
Pl. Ajuntament. Pregó de benvinguda al rei Carnestoltes. 17.30h. Inici de la rua acompanyada
d’un grup de música. 18.30h. Arribada. Pl. de
l’Ajuntament. Actuació d’un grup d’animació. Ball
de disfresses. Concurs i premis.
Organitza: Comisió de Festes del Centre.

Can Bori
8 de febrer. 21h. Sopar, ball i karaoke al col·legi
Can Bori. Entrada amb invitació.
Organitza: Grup de Festes Can Bori

Collblanc-La Torrassa
8 de febrer. 17h. Concentració de comparses.
Sortida i arribada a plaça Espanyola. 17.30h.
Inici rua. 18.30h. Ball popular amb l’orquestra
Xampú Blau. 19.45h. Pregó. 20h. Lliurament
de premis (premis a la comparsa més marxosa,
la més elaborada i la disfressa individual més
original). 22.30h. Aula de cultura de CollblancLa Torrassa (Mare de Déu dels Desemparats,
87). Ball de carnaval amb l’orquestra Rítmica
Sonora. 24h. Lliurament de premis.
Organitza: Comissió de Festes de CollblancLa Torrassa.

Sanfeliu
6 de febrer, dijous gras. 17h. Animació infantil. Pl. de les Comunitats. Recollida i exposició
de truites. 17.30h. Benvinguda al Carnestoltes.
18.15h. Premis del concurs de truites 18.30h.
Berenar col·lectiu. 19h. Continuació de l’animació infantil. 19.30h. Comiat.
8 de febrer. 17h. Trobada de comparses. Pl.
de les Comunitats. 17.15h. Salutació al rei Carnestoltes. Lectura del ban oficial. 17.30h. Inici
de la rua. 18.30h. Final de la rua. 18.45h. Acte
de solidaritat. 21h. Ball de disfresses. Orquestra Tábano. 22.30h. Concurs de disfresses.

23h. Premis. Continuació del ball. 24h. Comiat.
12 de febrer, dimecres de cendra. 17h. Trobada. Pl. de les Comunitats. 17.30h. Inici de la
cercavila. 18.30h. Enterrament de la sardina.
19h. Animació musical. 19.30h. Comiat.
Organitza: Comissió de Festes de Sanfeliu.

Sant Josep
8 de febrer. 17.30h. Concentració i sortida de
la rua al parc de la Serp. Animació a càrrec dels
diables del col·legi Sant Josep el Pi, entre d’altres grups. Rua. 20h. Fi de festa al parc de la
Serp. Ball amb orquestra.
Organitza: Comissió de Festes de Sant Josep.
Blocs Ciutat Comtal. 8 de febrer. 16h. Concentració. 16.30h. Inici rua. Arribada al parc de
la Serp, on s’afegiran als actes de la CFF de
Sant Josep. Organitza: Comissió de Festes
Blocs Ciutat Comtal.

Santa Eulàlia
8 de febrer. 17.15h. Concentració de comparses a Santa Eulàlia-2. 18h. Inicia de la rua. Arribada al carrer Narcís Monturiol. 20h. Cerimònia per cremar el rei Carnestoltes. 23h. Ball de
Carnestoltes amb l’Orquestra Calibra. Pavelló
Municipal de Bàsquet. Preus populars. 0.30h.
Lliurament de premis de les disfresses de la
rua. 1.30h. Trofeus especials per a disfresses
del ball (patrocinat per Espectacles Solsona).
Inscripció per als concursos: 8 de febrer, de
10 a 13h, AC Santa Eulàlia (Anselm Clavé, 24).

Organitza: Comissió de Festes de Sta. Eulàlia.

Florida/Pubilla Casas
6 de febrer, dijous gras. 17.30h. Concentració
de comparses, c/ Llorer. Rua fins a la pl. Eivissa. 18.30h. Actuació per a infants.
8 de febrer. 8.45h. Mercat del Torrent Gornal.
Inici del recorregut per als mercats del barri.
Concursos de disfresses. Premis per a les millors parades. 11h. Lliurament de premis.
11.30h. Mercat de La Florida. 13h. Lliurament
de premis. 17.30h. Pl Llibertat: concentració
de comparses i inici cercavila. C/ Ibèria: concentració i sortida de la rua (org: Comissió de
Festes de Pubilla Casas). Arribada a la pl. Eivissa. 19h*. Xocolatada. Lliurament de premis.
Ball. Orquestra Zarazán. *Actes coorganitzats
per les CCFF de Pubilla Casas i La Florida.
12 de febrer, dimecres de cendra. 17.30h.
Concentració de comparses al c/ Llorer. Inici
de la rua. 19.15h. Arribada al solar del Sepu.
Judici i cremada del rei Carnestoltes. Actuació
dels diables del barri.
Organitza: Comissió de Festes La Florida.

Gornal
8 de febrer. 16.30h. Concentració de comparses. Centre Cívic (Rbla. Carmen Amaya, s/n).
17h. Sortida de la rua. 19.30h. Arribada al Centre Cívic. Xocolatada. 21.30h. Ball de disfresses al Centre Cívic amb l’organista Narcís. Premis per als millors vestits.
Organitza: Comissió de Festes del Gornal.

