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Fantasia, llum i color

El Fabulari pels carrers amb
bèsties, diables i el Correfoc
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Una de les activitats més sorolloses i que omplirà els carrers
de llum, color serà el Fabulari, la
concentració de comparses i
bèsties fantàstiques, junt amb els
diables i el Correfoc. La tarda del
dissabte, a partir de les 18h, totes les colles del bestiari s’aniran concentrant davant de l’Ajuntament i a les 18.30h començarà una passejada pel carrer Major, la rambla de Just Oliveras,
el carrer de Barcelona i la plaça
de l’Església fins tornar, a les
20.30h, a la plaça de l’Ajuntament. El trajecte serà ambientat
pel grup Xarop de Canya.
Diumenge a les 20h els percussionistes de les colles de diables faran una Tabalada amb
tambors fins al recinte firal de La
Farga. D’allà sortirà el Correfoc
cap a la plaça de l’Ajuntament on
hi haurà un espectacle amb la
Bakanal Teatre. També membres
del Club Muntanyenc baixaran
amb tirolines des del campanar i
tot plegat s’acabarà amb un castell de focs d’artifici.
Per preparar el fi de la festa,
dissabte, a les 17h, a la plaça de

Les bèsties fantàstiques, el Correfoc i els diables ompliran de llum i color els carrers
l’Ajuntament, les entitats del foc
de L’Hospitalet agrupades en la
coordinadora Tro, ensenyaran de
forma pràctica i lúdica als nois i
noies de 7 a 16 anys el món dels

Estrena i presentació
dels nous gegants de la
ciutat, Fargot iFargueta
M. S.
Una de les activitats
que més fan gaudir
de les festes a nens
i grans és la Trobada de gegants del
barri de Sant Josep,
que enguany arriba
a la tretzena edició.
Hi participen els gegants i les colles de
Sant Josep i de la
Ciutat de L’Hospitalet junt amb les de
diverses poblacions
de Catalunya. El
diumenge, a les
9.30h, hi haurà la
plantada de gegants entre l’av. Josep Tarradelles i Eulàlia, una de les gegantes de L’H
Isabel la Catòlica. A
les 11h es presentaran els nous gegants de la ciutat, el Fargot i la Fargueta, i a les 11.30h començarà la passejada pels
carrers fins arribar a la plaça de l’Ajuntament a les 12.30h, on
se celebrarà el ball final i la cloenda de la trobada.
MAITE CRUZ

La llegenda
de Sant Jordi
i el drac
s’escenifica
al parc de
Can Buxeres

diables i què és un correfoc, què
és una festa de diables, la roba
que s’ha de portar i les normes
de seguretat per seguir la gresca sense perill. Un cop apresa la

lliçó ja podran participar, el diumenge, a la gran nit dels diables
i les diablesses en un esclat de
llum i color per acomiadar les
Festes de Primavera.

Els infants també tenen el
seu espai més entranyable
dins de les Festes de Primavera amb la Festa del Drac
que organitza el Consell de
la Joventut i l’Esplai al parc
de Can Buxeres, dissabte, 29
d’abril a les 16h.
Enguany, els personatges
protagonistes de la llegenda,
Sant Jordi i el drac, aniran
amb motocicleta. Aquesta activitat permet ambientar el
parc en l’època medieval i
tant els nens com el públic
que hi col·laborin es poden
disfressar.
Els esplais que hi participen que han organitzat tallers
amb els nens i nenes sobre
aquesta llegenda i això permet que estiguin situats en
l’època i cadascun trobi el
seu paper. La Festa del Drac
és molt participativa i aplega
cada any més de 3.000 persones, entre nens, nenes, pares, mares i públic en general al parc de Can Buxeres.

