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Labordeta actuarà a la IX Festa
de la Diversitat de L’Hospitalet
El cantautor aragonès participarà en les activitats del parc de la Torrassa el 8 de juny
El cantautor aragonès José
Antonio Labordeta serà l’actuació musical principal de la
pròxima edició de la Festa de
la Diversitat de L’Hospitalet.
El 8 de juny, el parc de la Torrassa obrirà les seves portes
a aquesta trobada d’ONG i
ciutadans per viure i conviure
en una festa multicultural de
quarts d’onze del matí a les deu
de la nit.
L’inici de la festa el marcarà la
cercavila que recorrerà el parc,
seguida d’una actuació castellera.
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També a primera hora s’inicien
els tallers: pentinats africans, té
magribí, xapes amb missatges solidaris, danses del sud, tatuatges
d’henna, castellers... I a les 11 començarà la lectura de contes per
la pau per immigrants de tots els
continents i la tradicional mostra
gastronòmica amb els sabors del
Magrib, les Filipines, Síria, Perú,

Debats

FOTO CEDIDA PER LABORDETA

Tallers de diversitat i
reciclatge, mostra
gastronòmica, lectura de
contes per la pau, comerç
just, actuacions musicals i
la participació de més de
50 entitats i ONG

Durant la jornada del 8
de juny, la Festa de la
Diversitat de L’Hospitalet

Labordeta actuará a las 18.30h en el espacio central del parque de la Torrassa

Argentina, Colòmbia, Brasil i l’Àfrica Negra. També s’obriran els
estands de les ONG i entitats, les
exposicions i les mostres de comerç just, artesania i productes
ecològics.

Les actuacions musicals tenen enguany com a protagonista,
entre d’altres, a José Antonio Labordeta, també professor d’història, poeta, escriptor i diputat al
Congrés per la Xunta Aragonesis-

ta. Les seves cançons s’han convertit en símbol de la consciència
social que reivindica les injustícies. Després de sentir Labordeta, el fi de festa el posarà el grup
local Camàlics. # C . SÁNCHEZ

obre una carpa de debats que mou a la reflexió en la jornada lúdica
i de convivència que es
viu al parc de la Torrassa.
En aquesta edició s’han
programat tres sessions
de debat:
11.30h. Els conflictes
oblidats. Els participants
parlaran de la situació
que es viu a Costa d’Ivori, Palestina i Colòmbia.
13.00h. La situació laboral de la immigració
en el marc de la llei d’estrangeria i l’actual mercat de treball.
17.30h. El negoci de la
reconstrucció de l’Iraq.
Análisi de la situació
després de la invasió de
les tropes americanes i
britániques. L’explotació
de les reserves petrolieres i el paper dels estats i les multinacionals
en la reconstrucció.
En els debats participaran especialistes en
cada una de les matèries.

Actes lúdics i esportius
per a la Festa Major de
Collblanc-la Torrassa
Collblanc-la Torrassa prepara
una nova festa major que tindrà com a escenaris diferents
punts del districte: els parcs
de la Torrassa i de la Marquesa, i les places Espanyola, Guernica i del Mercat, a
més de les instal·lacions de
les entitats dels barris. Enguany la
festa es convoca entre el 5 i el 7
de juny.
Les activitats de festa major
comencen amb un ball per a la
gent gran, havaneres amb el grup
Xarxa i degustació de rom cremat
a la plaça Guernica el dia 5. El dia
següent, els petits són els protagonistes amb l’activitat Vine a jugar amb el barri al parc de la Torrassa. Durant la tarda, podran
practicar jocs infantils tradicionals
com la baldufa o les cadires i participar de tallers de maquillatge o
de circ acompanyats per moni-
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tors i voluntaris. Tot seguit, pallassos al mateix parc. La nit del 6 de
juny està reservada a la música:
una nova edició de la Nit de Rock
per als joves al parc de la Marquesa i, després, ball popular
amb l’orquestra Taxman de nou
al parc de la Torrassa.
L’últim dia de festa major comença a la plaça Espanyola amb
una trobada de puntaires, després cercavila pels carrers del
barri i la vuitena Botifarrada popular al Mercat de Collblanc. Els
actes matinals es tanquen amb
un concert de la banda Amics de
la Música de Bellvitge i sardanes,
tot a la plaça Espanyola. Per la
tarda-nit, simultànies d’escacs a
la plaça del Mercat, actuació dels
quadres del Centro Aragonés al
parc de la Torrassa i ball amb l’orquestra Venus, també a la Torrassa.

FOTO CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

Entre els dies 5 i 7 de juny

Actuació musical de la festa major a la plaça Espanyola

Tot i que la festa comença el
5 de juny, les activitats esportives
del programa s’avancen alguns
dies. La primera serà els dies 31
de maig i 1 de juny, el tretzè Tor-

neig de Petanca al parc de la
Marquesa. L’1 de juny també hi
haurà el III Trofeu de Balls de
Saló al Poliesportiu Fum d’Estampa i, el 8 de juny, el concurs d’o-

cells que enguany arriba a la segona edició. Un cop finalitzada la
festa major, Collblanc-la Torrassa
s’aboquen a la celebració de la
Festa de la Diversitat. # C . SÁNCHEZ

