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Collblanc-la Torrassa,
del 9 a l’11 de juny
2017

Festes Majors
L’H spitalet

Arriba la Festa Major i és temps
de sortir al carrer i de gaudir de
la cultura, del barri i de la bona
companyia; de passar bones estones i d’assaborir tot allò que Collblanc-la Torrassa ens ofereix.
Aquest any, el cartell de la Festa Major el signa el dissenyador
Enric Llopis i presenta una imatge senzilla, colorista i molt simbòlica. Es tracta d’un mocador de coll amb diferents xapes on
s’evidencia l’estima que tots i totes tenim pel nostre barri i per la
nostra ciutat, amb frases com “Jo estimo Collblanc-la Torrassa”,
“Jo estimo la Festa Major” i “Jo estimo L’H”.
Les festes majors són patrimoni col·lectiu de tots els veïns i
de totes les veïnes: dels qui col·laboren amb il·lusió per preparar-les, dels qui hi participen i dels qui les gaudeixen amb amics
o família. Però també ho és per a aquells que venen de fora però
que s’hi senten com a casa... En definitiva, de tothom que s’estima el barri i el gaudeix.
Que tingueu una bona Festa Major!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Un any més és per a mi un plaer saludar-vos des d’aquet Programa amb
motiu de l’inici de la FESTA MAJOR del
Districte II (Collblanc-la Torrassa) i la
XXIII Festa de la Diversitat de L’Hospitalet. Dues festes a les quals us convido a
participar i a gaudir-les amb tota la família i els vostres veïns i veïnes.
La nostra Festa Major i la Festa de la
Diversitat sempre han estat un espai de
convivència i participació molt estimat
pels veïns i veïnes del Districte. De fet,
ambdues s’han consolidat com un espai
de trobada, on gaudir plegats, més enllà de la rutina del dia a dia.
Enguany, els programes d’ambdues festes venen farcits de moltes activitats,
pensades per a tots els públics i amb voluntat de que el màxim de veïns i
veïnes del Districte en prenguin part. Festes, balls, concerts, activitats esportives, lúdiques i gastronòmiques, etc. Activitats que transformen els nostres
carrers i que ens conviden a participar.
A més, la Festa de la Diversitat té un pòsit especial perquè intenta, a través de
la mostra d’entitats i activitats que es fan al Parc de la Marquesa durant tot el
diumenge 11 de juny, transmetre els valors de la solidaritat i la convivència,
exaltant la riquesa de la diversitat.
Darrera de qualsevol activitat o festa, hi ha sempre un grup de persones que
treballen, de valent, perquè tot surti com està previst. Tant a la Festa Major, com a la Festa de la Diversitat, moltes entitats del Districte s’impliquen,
durant mesos i amb la participació de molts voluntaris, per fer-les realitat.
Per això, vull traslladar des d’aquestes línies el meu agraïment per la seva
dedicació, esforç i compromís a la Comissió de Festes la Gresca, a la Comissió d’Entitats de Collblanc-la Torrassa i a tota la gent que hi participa. Sense
oblidar-me de tot el personal de la Regidoria del Districte i el Centre Cultural,
perquè sense la seva implicació les fetes tampoc no serien possibles.
Per acabar voldria agrair a tots els veïns i veïnes que ens acompanyen sempre
a la Festa Major tant arrelada entre nosaltres, la seva comprensió i paciència
envers els canvis i l’enrenou que això suposa. Espero que el temps sigui propici i que ens trobem pels carrers i el Parc de la Marquesa, gaudint d’aquestes dues grans festes.
Cristian Alcázar Esteban
Regidor del Districte II

FESTA MAJOR 2017
DE COLLBLANC-LA TORRASSA
Al juny Collblanc-la Torrassa respira d’una altra manera, si sou
d’aquí ja m’enteneu, si no ho sou i us hi apropeu us trobareu un
barri ple de vida, viureu els carrers, el parc i les places, ocupades
per un munt d’activitats: tallers, música, balls, titelles... Podreu
trobar tot i tot, si veniu amb petits s’ho passaran d’allò més bé, si
son gent gran també, els joves podran trobar el seu espai i si sou
d’aquella franja d’edat “indefinida” fins i tot podreu recordar amb
“Los Diablos” aquelles cançons que tots hem tatarejat i ballat
més d’alguna vegada .
I simplement tot això passa per que al juny a Collblanc-la Torrassa celebrem LA FESTA MAJOR amb majúscules.
Benvinguts a tots i totes i ens veiem ! si o si...
Comissió de festes Collblanc-la Torrassa

FESTA MAJOR DE
COLLBLANC-LA TORRASSA
Del 9 a l’11 de juny de 2017

21.00 h

Nit d’Havaneres amb Mar Endins
Plaça Espanyola

21.30 h

Presentació de la Festa Major

Divendres, 9 de juny
Vine a jugar amb el barri!

17.30 h

Kermesse

• Pinta cares
• Jocs de construccions
• Partit de baby-bàsquet
• Jocs de taula
• Ludoteca
Parc de la Marquesa
Ho organitza: AE Itaca , AEC i OCI al BARRI

Espai familiar (activitat infantil de 0 a 3 anys)

• Jocs i tallers d’experimentació
Parc de la Marquesa

Ho organitzen: Escola Bressol Municipal “la Casa del Parc“, Escola Bressol “Nova
Fortuny“, Espai Familiar Ítaca “la Caseta de les Palmeres“ i Paidós L’Hospitalet

Festa del tennis taula

Plaça Espanyola

22.30 h
Cremat

Plaça Espanyola
Hi col·laboren: Penya Petanca Terra Alta i AVV Collblanc-la Torrassa

21.30 h

XXIV Nit de Rock amb els grups:
Insigne Paria, Libertad de Inexpresión i Magret de Pato

Plaça Guernica

Ho organitza: JOC Collblanc
Hi col·laboren: AVV i Comissió de Festes

22.00 h

Nit de ballaruca amb l’orquestra Taxman
Parc de la Marquesa

Dissabte, 10 de juny

Recinte obert dintre del marc de “Vine a jugar amb el barri!”
Dinamitzades per Josep Llopart
Parc de la Marquesa

10.00 h

Hi col·laboren: Associació Tennis Taula de L’H i Penya Petanca Terra Alta

Ho organitza: As. Puntaires de Collblanc-la Torrassa
Hi col·laboren: AVV Collblanc-la Torrassa i Penya Petanca Terra Alta

19.30 h

Titelles amb TURURUT
Parc de la Marquesa

XV Trobada de puntaires
Plaça Espanyola

10.30 h

VIII Torneig de Festa Major de Tennis de Taula Joan Pérez
Parc de la Marquesa

Inscripcions: Penya Barcelonista Collblanc-la Torrassa
Carrer de Besa, 13 (de les 18 a les 20 h)
Ho organitza: Penya Barcelonista Collblanc-la Torrassa

10.30 h

Cercavila pel barri amb: gegants de la Ciutat, i
cap-grossos de la Florida, cap-grossos Ciutat Comtal,
grallers, i Batucada Drac d’Or
Recorregut: Plaça Espanyola, carrer de Jaume Busquets,
ronda de la Torrassa, carrers d’Holanda i Martí Julià, i plaça
Guernica

11 h

Concert de la banda “Amics de la Música de Bellvitge”
Plaça Espanyola

12 h

Ballada de sardanes de Festa Major amb la “Cobla
Baix Llobregat”
Plaça Espanyola

Ho organitzen: Coordinadora Sardanista de L’H i Associació Sardanista Collblanc-Torrassa
Hi col·labora: Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa

12 h

Espectacle de Festa Major: Cançonetes
Veniu a ballar amb la Biblioteca!

Gaudirem d’un espectacle musical amb les millors cançons
de Jordi Tonietti
Biblioteca Josep Janés (Plaça Guernica)
Ho organitza: Biblioteca Josep Janés

De les 11 a les 24 h

PRIMAVERA URBANA
Expressions de Cultura Urbana
11 h
11.30 h
12 h
13.30 h
18.30 h
22 h
24 h

Inici
Inscripcions Torneig de Bàsquet, ping-pong i Gimkana
Comencen tornejos gimkana, bàsquet, ping-pong i passa-paraula
Finalització de les activitats de matí
Comencen les activitats i tallers d’skate i scooter, xapes, polseres i grafits
Comencen les activitats de rap i break dance
Cloenda

Parc de la Marquesa

Ho organitza: Projecte OAB (Oci al Barri) de l’Associació Educativa Ítaca
Hi col·laboren: Espai Jove La Claqueta, Casal de Joves, Casal Diari d’Associació
Educativa Ítaca, Entre Joves de Joventut L’H, Sisens Surfshops, Coordinadora
d’AMPA, Comissió de Festes, Di-Versos i Mago Clynt

18 h

XXIII Simultànies d’Escacs
Plaça Espanyola

Professor: Ramón Espuny Vinyé
Hi col·labora: Jake Club de L’Hospitalet

18 h

TARDA DE POTI-POTI
Actuació a càrrec de l’EMMCA

L’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts continua amb el seu
compromís de participació a la Festa Major de Collblanc-la Torrassa
Aquest any amb el grup Extintor en Francés

Parc de la Marquesa

Hi col·labora: Escola Municipal de Música-Centre de les Arts

20 h

Projecte: L’Hospitalet té talent

Amb actuacions de diverses disciplines, a càrrec dels joves
dels instituts del barri
Parc de la Marquesa
Ho organitza: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet

22 h

Nit de ballaruga amb Los Diablos
Parc de la Marquesa

Diumenge, 11 de juny

XXIII Festa de la Diversitat de L’Hospitalet

10.30 h Inici de les activitats dels estands de les ONG, dels tallers i de
les activitats infantils
11.30 h Cercavila amb batucada Drac d’Or i la Barrakina de l’AMPA
Ernest Lluch
Per tot el parc
11 h
Inici de les mostres gastronòmiques de diversos països, a
càrrec d’Asociación Cultural Mediterránea, Associació Almouna, Asociación Promotora Nuevo Perú, Asociación Cultural
Árabe, Fundació Akwaba, Fallou, ITRAN, Comunidad Dominicana en Catalunya, Santa Cruz de la Sierra
11 h
Actuació de danses i cançons
Akwaba
Espai Alternatiu
11 h
Ska Circus (espectacle de circ)
Espai Telefònica
11.20 h Taller de danses i balls intergeneracionals
Zumba, salsa i Bollywood
Projecte ICI i CSI
Espai Alternatiu
12.30 h Actuació del grup Alafia Afroclub
Espai Alternatiu

12.30 h The Penguins (Reggae per xics)
Espai Central
13 h
XIX Campionat de Menjadors de Síndries
Joventut Obrera Cristiana (JOC)
Pista de Bàsquet
13.15 h Actuació de ball típic bolivià
Santa Cruz en Catalunya
Espai Alternatiu
13.35 h Actuació de ball en línea
XIC
Espai Alternatiu
13.55 h Actuació de sevillanas
XIC
Espai Alternatiu
17.30 h Taller de dansa àrab
Associació Cultural Mediterránea
Espai Alternatiu
18 h
El professor Karoli L’home roda
Espai Telefònica
18 h
Taller de percussió africana
Burkina Fasso
Djumbai
Espai Alternatiu
18.30 h Actuació de danses equatorianes
Saihua
Espai Alternatiu
19 h
Mostra d’activitats al voltant del projecte Les dones de L’Hospitalet teixim el nostre futur. Grups de dones de L’Hospitalet.
Espai Alternatiu
Ho coordina: Centre d’Estudis de L’Hospitalet

19.30 h Actuació de Balkumbia
Espai Central
21 h
Fi de festa amb Auxili
Espai Central

... I més de cent activitats simultànies al llarg del dia, en els diferents
estands de les entitats i organitzacions participants.

ALTRES ACTIVITATS
Divendres, 9 de juny
21.30 h

Presentació de la Festa Major
Plaça Espanyola

19.30 h

Inauguració de l’exposició fotogràfica de Teresa
Canturri “L’H Tattoo Photo Sessions”
Centre Cultural Collblanc-Torrassa

Dissabte, 10 de juny
De 10 a 21 h

IX FESTA DEL COMERÇ

Carrer del Progrés, carretera de Collblanc i voltants del Mercat de Collblanc
Ho organitza: Associació de Comerciants Collblanc-la Torrassa
Hi col·labora: Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació

16.30 h

XVI Concurs Ocellaire
Casal d’entitats

Ho organitza: Sociedad Pajaril Armonía-la Florida

Divendres, 16 de juny
18.30 h

REPRESENTACIÓ TEATRAL

Dancing al barri
Una acadèmia de ball esbojarrada i una professora molt misteriosa
Centre Cultural Collblanc-Torrassa
A càrrec del Grup de Dones Collblanc-la Torrassa

La Comissió de Festes es reserva el dret d’efectuar els canvis que consideri
oportuns.
Aquest fulletó s’ha tancat el dia 1 de juny de 2017 per enviar-lo a imprimir. Com que L’Hospitalet és una ciutat dinàmica,
en cas que, posteriorment a aquesta data, es produïssin canvis en el seu contingut, podreu consultar el web www.l-h.cat
on trobareu la versió actualitzada.

