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Els barris es preparen per
celebrar el Carnestoltes
Del 15 de febrer, dijous gras, al dia 21, dimecres de cendra
Les comissions de festes dels
barris i les escoles de L’Hospi
talet ja fa mesos que treballen
per fer que el C arnestoltes
2007 sigui ben lluït i participa
tiu. La gresca comença el 15
de febrer, dijous gras, i s’acaba
el 21 de febrer, dimecres de
cendra, amb l’enterrament de
la sardina. Llavors es dóna pas
a la quaresma, quaranta dies
de recolliment i d’abstinència,
segons la tradició cristiana, fins a la
Pasqua de Resurrecció.
La festa del Carnestoltes al Centre i Sant Josep començarà dis
sabte, dia 17, a les 17h, al parc de
la Serp, on s’iniciarà la rua fins a la
plaça de l’Ajuntament on es cremarà
el Carnestoltes, es llegirà el pregó i
hi haurà un espectacle de foc i mú
sica amb lliurament de premis a les
millors comparses.
A Sanfeliu, el dia 15, a les 18h,
pregó del Carnestoltes i es farà el
tradicional concurs de truites. El dia
17, a les 17.30h, rua pels carrers i
concurs de disfresses i, el dia 21, a
les 18h, cercavila, enterrament de la
sardina i animació infantil.
A les 17.30h del dia 17 arribaran
les comparses a Santa Eulàlia-2,
que desfilaran fins l’aparcament del
Gasòmetre. Allà es cremarà el Car
nestoltes, es lliuraran els premis a
les disfresses i ball de Carnaval.
A Granvia Sud, la celebració
serà al local social, a la plaça dels
Veïns, a les 22h, amb un ball de car
naval i un concurs de disfresses.
Al barri de Bellvitge, el 17 de
febrer, a les 18.30h, a l’antiga aula
de cultura actuaran grups de chirigotas. Diumenge, a les 11h, rua fins
la plaça del Mercat amb el judici i la
crema del Carnestoltes i premis.
Al Gornal, la rua s’organitza el
dia 17, a les 17h, amb concentració
de comparses al Centre Cívic. Des
prés de recórrer els carrers del barri,
al mateix lloc es lliuraran els premis
de les disfresses.
A Collblanc-la Torrassa, el dia
17, a les 17h, concentració a la plaça
Espanyola i rua pels carrers del barri
i a les 18.30h, ball i lliurament de
premis a disfresses i comparses.
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L’església romànica de Santa Eulàlia

La parròquia de Santa
Eulàlia de Provençana
celebra els 50 anys

gabriel cazado

La parròquia de Santa Eulàlia de
Provençana celebra la festa de
la seva patrona amb diverses
activitats. El 10 de febrer, a les
11.30h, se celebrarà una missa
a la cripta de Santa Eulàlia i, a
les 22h, hi haurà un concert de
cambra amb les orquestres Ad
libitum i la de Cambra d’Acordi
ons de Barcelona. L’11 de febrer,
a les 11.30h, el bisbe auxiliar
emèrit de Barcelona, monsen
yor Pere Tena, presidirà una miss a concelebrada amb motiu del
50è aniversari de la inauguració
Imatge de les rues del Carnaval 2006

A la Florida, el dia 15, a les 17h,
la rua fins el Centre Claveles on es
llegirà el pregó. El dia 17, a les 18h, la
rua s’iniciarà a l’avinguda del Torrent
Gornal i acabarà a la plaça d’Eivissa,
on coincidirà amb la de Pubilla Cases, que haurà sortit a la mateix hora
de la plaça de la Bòbila. Totes dues
rues celebraran un ball de Carnes
toltes i lliuraran els premis. La Florida
acomiadarà el Carnaval el dia 21 al
solar del Sepu. A Can Serra, el dia
18, a les 12h, la rua sortirà de la Casa
de la Reconciliació fins a la plaça de la
Font, on es lliuraran els premis a les
disfresses. # marga solé

del temple parroquial, i a les
12.30h, a la plaça de l’església,
hi haurà una ballada de sardanes
amb la cobla Onze de setembre.
Els actes commemoratius s’aca
baran el 12 de febrer, festivitat de
Santa Eulàlia, a les 19.45h, amb
una missa solemne, presidida pel
mossèn Agustí Moreno, rector de
la parròquia.
Les festes patronals es van iniciar el 27 de gener amb la com
memoració del 906è aniversari
de la consagració de l’església
romànica. # m . solé

