L’Hospitalet és a punt d’esclatar en
festes. Els carrers i les places són
plens de cartells que ens anuncien
l’arribada de les Festes de Primavera
i la ciutat es prepara per viure-les intensament.
La primavera ens convida a gaudir del
bon temps, de la ciutat i de les tradicions. Durant uns dies, la música en viu,
el teatre, l’humor, l’esport i la gresca
seran els protagonistes de la festa.
Entre les principals novetats d’aquest any hi ha “càpsules de teatre” en
llocs insospitats de la ciutat, a càrrec de companyies locals; música negra als jardins de Can Sumarro, sota el nom de Primavera in Black,
diferents accions teatrals al Metro o una fira de cervesa artesana.
Les Festes de Primavera de L’Hospitalet són molt més que la festa major de la ciutat. Són sinònim d’alegria, de participació, de respecte, de
tolerància i de bona sintonia. Tothom hi té el seu lloc, la seva activitat.
És moment de ballar, de riure, de passejar per la Rambla... És temps de
convertir l’espai públic en espai lúdic.
L’Hospitalet és una ciutat que mira endavant. Tot just acabem d’encetar
el procés participatiu L’H on, una sèrie de trobades en què ciutadania,
entitats i experts en diferents matèries debaten sobre la ciutat que volem,
sobre L’Hospitalet del futur.
Un futur que passa per conservar i promoure les nostres tradicions més
estimades, com són les Festes de Primavera. Us convido a compartir i a
gaudir la tradició, amb la rosa, el llibre i la llegenda de Sant Jordi.
Bones Festes de Primavera a tothom!

NÚRIA MARÍN I MARTÍNEZ

ALCALDESSA DE LA CIUTAT

LÍDIA ZAMORA és l’autora del cartell d’aquest

any. Tècnica superior en imatge, amplia coneixements amb l’estudi de disseny gràfic, i l’any
2010 es matricula a l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Serra i Abella de L’Hospitalet. Pertany
a la primera promoció de grau en disseny gràfic
d’Espanya, de la qual ja han sortit dues guanyadores del concurs del cartell de les Festes de
Primavera.

EL CARTELL
DE LES FESTES

Com és tradicional, la festa i el drac són els
elements clau del cartell: aquest any, la dissenyadora ha jugat a invertir els banderins, amb
la idea que simulin la cresta del drac, tot i que
també poden representar el seu somriure. La
proposta original i conceptual d’aquest cartell
l’ha convertit en guanyador.
A més, l’autora recalca que: “És la primera ciutat els banderins de la qual són ingràvids”.

Tradició, dinamisme, humilitat i modernitat són
els valors que ha volgut transmetre la dissenyadora per representar les festes de la nostra ciutat.

EL CARTELL
I EL PREGÓ
DE LES FESTES
DE PRIMAVERA

EL PREGONER
DE LES FESTES

Josep Maria Lari Viaplana, MAG LARI, és un
il·lusionista que es va iniciar en la màgia professional l’any 1994. Conegut pel seu humor,
elegant i irònic alhora, no ha dubtat mai a centrar els seus esforços en la consolidació d’una
nova manera de fer màgia. Els seus espectacles
i les posades en escena —on l’humor hi juga un
paper destacat— n’han estat la clau de l’èxit.
Els premis que ha aconseguit marquen la seva
trajectòria professional. Prepareu-vos perquè,
de ben segur, farà un pregó molt especial, ple
de trucs i de sorpreses inesperades.

La Fira de Sant Jordi

Del 18 al 21 d’abril, la tradicional fira d’artesans s’ubicarà a la rambla de Just Oliveras, i
les populars paradetes dels firaires donaran pas,
la Diada de Sant Jordi, al llibre i a la rosa, que
n’assumiran el protagonisme. Durant aquests
dies, les cercaviles del Fabulari i els gegants, la
trobada de puntaires i diferents elements d’animació convertiran la rambla en un pol d’atracció i en una invitació per sortir a passejar i gaudir de les Festes.

LES FESTES I LES LLETRES

La Diada de Sant Jordi és temps de lletres,
temps de llibres, temps de poesia, d’homenatjar els autors i les autores de la ciutat a la
Biblioteca Central Tecla Sala. Durant aquestes
festes, les biblioteques i les entitats culturals de
la ciutat us proposen activitats i espais diversos
per gaudir de la literatura. I penseu a portar els
més petits, disfressats de cavallers, princeses o
dracs, als jardins de la Biblioteca Can Sumarro.

UN TAST
DE LES FESTES
DE PRIMAVERA

Tradició i Cultura

La plaça de l’Ajuntament, la rambla de Just
Oliveras i els carrers del centre esdevindran espais oberts on es faran un munt d’activitats. La
fira de Sant Jordi, ubicada a la rambla de Just
Oliveras, convertirà aquest passeig en un dels
eixos neuràlgics de les Festes. El pregó donarà
pas al toc d’inici, tret de sortida del programa
d’actes. El Fabulari i la passejada del bestiari,
la trobada de gegants, la galejada trabucaire, els
diables grans i petits, els correfocs, els castellers, la trobada de puntaires, la cloenda de les

festes amb la Nit de foc i moltes més activitats,
et conviden a sortir al carrer i gaudir de la Festa.

Teatre i música

No hi poden faltar els espectacles de teatre i els
concerts. Propostes musicals per a tots els gustos, amb alguns dels artistes més reconeguts del
panorama musical del moment: La Farga, amb
els grans concerts multitudinaris; els jardins de
Can Sumarro, i el conjunt de l’oferta privada,
ens oferiran un programa de primeríssim nivell:
Manu Chao, Malú, Raimundo Amador, Kiko
Veneno...
Per gaudir de bones dosis d’humor, al 2n Festival de L’Humor ens faran riure amb els millors
còmics: Ángel Martín & Ricardo Castella, Quequé, David Amor, Flipy & Los Martínez, Peyu,
Albert Boira, Binomio, i també al teatre, amb
l’obra El nom. A més, la rambla de Just Oliveras serà un punt on, amb diferents elements
d’animació, l’humor hi serà present.

Les festes i l’esport

Durant les Festes, ens posarem en forma corrent la Cursa Popular Nocturna Sport, practicant esport a l’espai habilitat a la rambla de la
Marina o bé passejant—alhora que descobrim
la ciutat—, amb la caminada saludable. I si no
n’ni hagués prou, els poliesportius municipals
de L’Hospitalet, en la jornada de portes obertes, posaran a l’abast de tothom les seves instal·
lacions.
I més... Plasmeu la vostra imatge de les Festes de Primavera mentre participeu en la Gim-

cana Fotogràfica, visiteu l’espai de seguretat i
civisme que instal·larà la Guàrdia Urbana i seleccioneu una sessió de cinema del programa
de la Primavera de cine. Voleu visitar l’Hotel
Porta Fira, el gratacel vermell del Districte
Econòmic? Doncs hi celebrarem el tradicional
Concurs de Cocteleria. Voleu que us facin una
caricatura? A la Fira de Sant Jordi us la faran
de gust. I, de tant en tant, atureu-vos a degustar
una tapa en algun dels establiments que participen en la Primavera de tapes.
Si us agraden les exposicions d’art, els espais
expositius de la ciutat us obren les portes i us
conviden a visitar-los: el Centre d’Art Tecla
Sala, la Fundació Arranz-Bravo o el Centre
Cultural Barradas. A més, la màgia de l’art de
conrear el bonsai, als jardins de Ca n’Arús, us
pot deixar captivats.
I, per a tota la família, al parc de Can Buxeres i
al parc de les Meravelles hi haurà una selecció
d’activitats festives, sorprenents i espectaculars, durant tot el matí del diumenge.

LA CIUTAT i lA SEVA GENT

Res de tot això no seria possible sense la complicitat i la participació dels ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet, i, sobretot de les entitats, les associacions i els organismes públics
que, amb la seva col·laboració i implicació, fan
possible que, any rere any, les Festes de Primavera siguin més grans i estiguin més arrelades
a la ciutat.
Moltes gràcies a tots els que ho feu possible.

DURANT TOTES LES FESTES...

Del 15 al 20 D’ABRIL

Gimcana Fotogràfica
ciutat de L’Hospitalet

Del 18 al 23 D’ABRIL

Una nova #GimcanaLH arriba a la ciutat. Conegueu L’Hospitalet i participeu en les Festes de Primavera de la manera més divertida, amb la visió
que obtingueu de la càmera o del mòbil. Hi trobareu nous temes, noves categories i més premis.

Fira de Sant Jordi
tradició i cultura

La Diada de Sant Jordi marca el calendari de les
Festes de Primavera.
La fira d’artesans, instal·lada a la rambla de Just
Oliveras durant uns dies esdevé l’eix central de
les activitats i una invitació a passejar per la
ciutat.

Hi col.laboren:

Canon Sistemes de L’Hospitalet i Baix Llobregat,
Monrós Copi Foto, SA i Diputació de Barcelona

Fira d’artesans

Informació i inscripcions:

Oficina Jove d’Emancipació, telèfon: 93 448 73 72
www.joventutlh.cat i joventut@l-h.cat
facebook.com/joventut.LH
twitter.com/Joventutlh

Les paradetes de venda de productes artesans
estaran instal·lades tots els dies de festa.
Rambla de Just Oliveras
Col·lectiu d’artesans de L’Hospitalet

Fira de manualitats

Del 19 al 23 D’ABRIL

Els casals d’avis de la ciutat mostren els seus
treballs artesanals.

Primavera de tapes

Ruta gastronòmica, amb més de vint-i-cinc establiments del barri del Centre, per gaudir de
la singularitat d’una tapa, acompanyada d’una
canya o una copa de vi, a un preu molt econòmic: 2 euros. Aquesta iniciativa té com a objectius la dinamització comercial de la ciutat i la
promoció de la gastronomia de qualitat.

Rambla de Just Oliveras

Llibres i flors

Dimarts, Diada de Sant Jordi
Rambla de Just Oliveras

Del 19 al 23 D’ABRIL

MOSTRA DELS CARTELLS
DE FESTES DE PRIMAVERA

Exposició dels 103 cartells que han presentat
aquest any, els alumnes de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny Serra i Abella, al concurs
amb motiu de les Festes de Primavera 2013.
Horari: feiners,

de 9 a 20 h; els dissabtes
i diumenges, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Ca n’Arús, rambla de la Marina, 417-421

Hi col·laboren: Gremi d’Hostaleria i Alimentació,

i Cambra de Comerç

L’ H
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2n festival de l’humor
de l’HospitaleT

A la Fira de Sant Jordi, dissabte i diumenge a la
tarda, hi haurà diferents propostes en què l’humor en serà l’eix temàtic.
Rambla de Just Oliveras
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EL
PROGRAMA
DIA A DIA

18
D’ABRIL

Tot el dia

Fira de Sant Jordi
tradició i cultura

Fira d’artesans i fira de manualitats
dels casals d’avis
Rambla de Just Oliveras

20.30 h

Càpsules de teatre L’H

El teatre surt del teatre.
Us el podeu trobar a qualsevol lloc.
Plàudite Teatre, Laboratori Teatral Patates amb Suc i Film&Arts us fan
unes propostes, servides en càpsules, en indrets on mai no se us hauria
acudit anar-hi com a espectadors.
En resum: 3 grups de teatre, 4 peces de 15 minuts i 4 indrets insòlits.
Preu:

2 € per espectacle; 6 €, si compreu l’abonament per a tots quatre
Venda d’entrades:

A l’Auditori Barradas, el mateix dia de l’espectacle

21.30 h
Els concerts de les Festes

Manu Chao
LA VENTURA

+ Daniel LanÇa & Barcelona Street Orkestra

Reconegut pel seu compromís social, la seva creativitat i la militància
en la cançó d’autor, Manu Chao és un dels músics més influents de les
últimes dècades, aclamat pels seus directes als cinc continents.
Preu: 18

20.30 h Teatre

Laboratori
teatral Patates amb suc

El mètode Jennifer
Cinc caixeres de la cèlebre cadena de supermercats Epaski són aspirants
a aconseguir un càrrec superior dins l’empresa, però encara no en saben
pràcticament res.
Preu: 10

€

Teatre Joventut, sala B
21 h
2n Festival de L’Humor

Ángel Martín &
Ricardo Castella

Nunca es tarde...
para hacer realidad tus sueños
Ángel Martín (Sé lo que hicisteis) i Ricardo
Castella (Noche Hache) protagonitzen aquesta
faula sobre el món de la televisió, la música i
els somnis.
Preu: 16 €
Teatre Joventut
DIJOUS, 18 D’ABRIL

€ (anticipada) + despeses de gestió

Venda d’entrades:

www.codetickets.com, Bar Mariatchi (BCN) i Gong Discos - La Farga (L’H)
Abonament per als concerts de Manu Chao i Raimundo Amador & Kiko
Veneno:

25 € + despeses de gestió a: www.theproject.es, www.codetickets.com
Recinte firal de La Farga
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19
D’ABRIL

Tot el dia

Fira de Sant Jordi
tradició i cultura

Fira d’artesans i fira de manualitats
dels casals d’avis
Rambla de Just Oliveras
18 h

Teixim el barri

Guarnim els arbres de la rambla de Just Oliveras amb bocinets de llana, teixits amb ganxet o
amb agulles de fer mitja, per recuperar les tècniques de l’àvia d’una manera divertida.
Rambla de Just Oliveras
Davant del Casino del Centre

20 h
Pregó a càrrec de	

MAG LARI

Abra cadabra pota de cabra... Si voleu assistir a un pregó màgic, ple de
sorpreses, i sobretot molt d’humor, no us ho podeu perdre. El joc està
assegurat...
Plaça de l’Ajuntament

Toc
d’inici
Tradició i cultura
20 h

De 19 a 21 h
2n festival
de l’humor

BUH

Brigada urbana d’humor

Les Festes de Primavera subterrànies
Si veieu uns personatges vestits amb granotes
taronges, amb cascos del mateix color i estris
típics de les obres, no us espanteu.
Canten, ballen i juguen, i fan servir el mobiliari
urbà per fer música.
Seguiu-los i feu-vos còmplices dels seus jocs.
Actuaran a la L1 del metro, a les parades entre
Santa Eulàlia i Bellvitge.
Amb la col·laboració de la Fundació TMB-Cultura

Aquest any, de nou gaudirem d’El ball de la balsa –peça que serà interpretada per una orquestra integrada per músics de diferents entitats de
cultura tradicional de la ciutat– i de gegants i bestiari de foc.
Rambla de Just Oliveras
20.30 h

Presentació i exhibició de les entitats de cultura tradicional i popular: diables, grallers, bestiari, geganters, esbarts dansaires, esbarts sardanistes,
trabucaires, capgrossos, castellers. etc.
Plaça de l’Ajuntament

A partir de les 20 h

Primavera in Black

Espai de difusió musical amb diverses propostes de petit format al voltant del blues i la música negra (gospel, soul, funk, etc.).
20 h
21 h
22 h
23 h

Joy Gospel Singers
Big Mama & Sister Marion
A Contra Blues
SESSIó Chill Out amb DJ

Jardins de Can Sumarro
21 h
2n festival de l’humoR

Quequé			

Sesión golfa
Un espectacle d’humor per a adults sense complexos, disposats a riure’s, fins i tot, del més sagrat.
Preu: 16

€

21.30 h
Els concerts de les festes

Raimundo
Amador &
Kiko Veneno		
Una nit de flamenc i blues, en doble concert,
en mans de dues figures de la música més
autènticament mestissa.
Preus:

18 € (anticipada) + despeses de distribució
Venda de localitats:

The Project: www.theproject.es
Tel-Entrada: www.telentrada.com
Ticketmaster: www.ticketmaster.es
Recinte firal de La Farga

Venda de localitats: CatalunyaCaixa
Tel-Entrada: 902 10 12 12
Consulteu-ne les cartelleres

Teatre Joventut
21.30 h
Teatre

Laboratori
teatral Patates amb suc

El mètode Jennifer
Cinc caixeres de la cèlebre cadena de supermercats Epaski són aspirants
a aconseguir un càrrec superior dins l’empresa, però encara no en saben
pràcticament res.
Preu: 10

€

Teatre Joventut, sala B
DIVENDRES, 19 D’ABRIL

24 h
2n festival de l’humoR

Binomio

Sin complejos
Si teniu ganes de passar una bona estona, us
convidem a venir al festival.
Això sí, sense complexos.
Entrada lliure (limitada a l’aforament de la sala)
L’Oncle Jack
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20

D’ABRIL

Tot el dia

12 h

tradició i cultura

Presentació de la nova edició de la guia
Ciutat plural, llibres singulars; 2011-2012

Fira de Sant Jordi
Fira d’artesans i fira de manualitats
dels casals d’avis
Festival de l’Humor

Trobada d’autors i autores de la ciutat
Biblioteca Central Tecla Sala

Rambla de Just Oliveras
Tot el dia

Activitats esportives

Vegeu-ne el programa detallat a “Altres activitats”
Rambla de la Marina
De 16.30 a 19.30 h

LA FESTA D’AIGÜES

Activitats familiars amb jocs d’aigua adreçades
a nens i nenes de zero a dotze anys.
Plaça de Lluís Companys i Jover
Ho organitza: Aigües de Barcelona

JORNADA DE PORTES
OBERTES a l’ajuntament
D’11 a 14 h
Casa de la Vila

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Palauet de Can Buxeres
D’11 a 24 h

Fira de la
cervesa artesana

S’hi han instal·lat entre 10 i 14 envelats de degustació de diferents cerveses artesanes, i hi podreu
obtenir el got commemoratiu de la Fira de la Cervesa. També hi haurà actuacions musicals.
Rambla de la Marina, entre el carrer del Cobalt i la carretera del Mig
Ho organitza: Glops
DISSABTE, 20 D’ABRIL

Dissabte, matí i tarda, i diumenge, matí

Espai de seguretat i civisme

La Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, el cos de Bombers i el servei d’ambulàncies de Protecció Civil exposen les eines de què disposen
per prevenir comportaments incívics.
El cos de Mossos d’Esquadra farà una gran exposició de material i una
exhibició dels serveis especials que s’inclouen en les seves tasques.
Rambla de la Marina
18 h

Fabulari
tradició i cultura		

Concentració de comparses i bèsties fantàstiques
Plaça de l’Ajuntament

Passejada de les colles per aquest recorregut:
Carrer d’Enric Prat de la Riba, rambla de
Just Oliveras, carrer de Barcelona, plaça
de la Remunta, carrer Major i plaça de
l’Ajuntament.

20 h

Nit
de Foc Infantil
Tradició i cultura

Una nit de foc amb els petits diables i diablesses
de L’Hospitalet
Sortida del correfoc:
Plaça de l’Ajuntament

Recorregut:
Plaça de l’Ajuntament, carrer de Tecla Sala,
carrer de Joan Pallarès, carrer del Xipreret,
carrer de Barcelona, plaça de la Remunta,
carrer Major i plaça de l’Ajuntament.

A partir de les 20 h

Primavera in Black

Espai de difusió musical amb diferents propostes de petit format al voltant del blues i la música negra (gospel, soul, funk, etc.).
20 hCool

Grinders
21 h Queralt Albinyana & TotaBlues DUO
22 h Chino & The Big Bet
23 h SESSIÓ Chill Out amb DJ
Jardins de Can Sumarro

Final del correfoc i lluïment de les colles:
Plaça de l’Ajuntament

Hi participen les colles següents:
Diablons i Diablones d’ESEJEP, Diables
i Diablesses del Club Infantil i Juvenil de
Bellvitge, Patunyetes, Skamot Diabòlik
de Santa Eulàlia, Toc de Foc de la Bòbila,
Espurnes del Gornal, Girafocs de la Florida,
Folcat Diabòlic i colles convidades.

21 h
2n festival de l’humor

David Amor

Fora de lloc
Humor en estat pur. Si no veniu a veure aquest
espectacle, també us sentireu així: fora de lloc.
Preu: 10

€

Venda de localitats: CatalunyaCaixa

Tel-Entrada: 902 10 12 12
Consulteu-ne les cartelleres.
Auditori Barradas
DISSABTE, 20 D’ABRIL
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Tot el dia

Fira de Sant Jordi
tradició i cultura

Fira d’artesans i fira de manualitats
dels casals d’avis
Rambla de Just Oliveras

10 h
tradició i cultura

Trabucaires

Si encara queda algú que no ha saltat del llit, possiblement ho haurà de fer quan escolti el soroll
de la pólvora al pas dels trabucaires pels carrers.
21.30 h
Els concerts de les festes

Malú					

El seu pas triomfal per La Voz i l’excel·lent acollida del seu últim treball
Dual —número 1 a iTunes (Espanya)— han convertit Malú en una de
les estrelles més brillants del firmament pop.
Preu: 22

€ (anticipada) + despeses de distribució

Venda de localitats: The Project: www.theproject.es
Tel-Entrada: www.telentrada.com i Ticketmaster: www.ticketmaster.es

Recinte firal de La Farga
24 h
2n festival de l’humor

Albert Boira

Un canalla de l’humor. El seu estil irreverent
i provocador el converteixen en un dels humoristes més directes i contundents de l’actualitat.
Entrada lliure (limitada a l’aforament de la sala)
L’Oncle Jack
DISSABTE, 20 D’ABRIL

Recorregut:
L’Harmonia, carrer del Xipreret, carrer de Joan
Pallarès, plaça del Repartidor, rambla de Just
Oliveras, carrer Major, plaça de l’Ajuntament
i l’Harmonia.
11 h

XXIX Concurs de
Cocteleria per a
professionals

Trofeu Ciutat de L’Hospitalet
La vinculació de la ciutat de L’Hospitalet amb el
món del bàrman i la cocteleria es posa de manifest
en aquesta vint-i-novena edició del concurs.
Hotel Porta Fira, plaça d’Europa 45-47
Amb la col·laboració
del Club del Bàrman
Amb el suport i la col·laboració
de Hotel Porta Fira

D’11 h a 14 h

El Parc de les Meravelles

Veniu i compartiu la festa
Hi trobareu una selecció d’activitats festives, sorprenents, espectaculars
i meravelloses:
Un globus aerostàtic, un home roda capaç de conduir bicicletes de totes
les mides, una família de girafes despistades, un elefant gegant escapat
de Bollywood, un pallasso motoritzat, un conductor excèntric a qui li
agraden les alçades, i moltes coses més.
Parc de Can Buxeres

Matí

XXIV
Trobada de gegants
Tradició i cultura

Els gegants de la ciutat ens conviden a gaudir d’aquesta jornada festiva,
acompanyats d’un bon grapat d’amics.
Plaça de l’Ajuntament

Programa:
9.30 h

11 h

XVIII Trobada Comarcal
de Puntaires

Trobada amb puntaires de la ciutat i la comarca
Rambla de Just Oliveras
Ho organitza: Ateneu de Cultura Popular
DIUMENGE, 21 D’ABRIL

Concentració i plantada de gegants. Totes les colles participants es concentraran a l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan.
Després d’un bon esmorçar, començarà la cercavila.
11 h

Inici de la passejada: avinguda d’Isabel la Catòlica, carrer de Barcelona, rambla de Just Oliveras, carrer Major i plaça de l’Ajuntament .
12.15 h

Ball final i cloenda de la trobada a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Coordinadora de colles geganteres de L’Hospitalet

19 h
2n festival de l’humor

12.30 h

Càpsules de teatre L’H

Flipy &
Los MartÍnez

El teatre surt del teatre. Us el podeu trobar a
qualsevol lloc. Plàudite Teatre, Laboratori
Teatral Patates amb Suc i Film&Arts us fan
unes propostes, servides en càpsules, en indrets
on mai no se us hauria acudit anar-hi com a espectadors. En resum: 3 grups de teatre, 4 peces
de 15 minuts i 4 indrets insòlits.
€ per espectacle; 6 €, si compres
l’abonament per a tots quatre

Preu: 10

€

Venda de localitats: CatalunyaCaixa
Tel-Entrada: 902 10 12 12
Consulteu-ne les cartelleres.

Preu: 2

Auditori Barradas

Venda d’entrades: a l’Auditori Barrades, el
mateix dia de l’espectacle

19 h
2n festival de l’humor

13 h

Una gran comèdia amb un repartiment de luxe:
Joel Joan, Lluís Villanueva,
Xavi Mira, Sandra Monclús
i Mireia Piferrer

Jornada Castellera

Hi participen:
Colla Jove de Barcelona, Xiquets de Vilafranca
i Colla Jove de L’Hospitalet
Plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Colla Jove de L’Hospitalet
A partir de les 13 h

Primavera in Black

Espai de difusió musical amb diferents propostes de petit format al voltant del blues i la música negra (gospel, soul, funk, etc.). Vermouth i
picnic musical.

El Nom 		

Preu: 16

€

Venda de localitats: CatalunyaCaixa

Tel-Entrada: 902 10 12 12
Consulteu-ne les cartelleres.
Teatre Joventut
19.30 h Teatre

13 h Grup

Laboratori
teatral Patates amb suc

18 h Cloenda

Preu: 10

Jazz Manouche
14 h Grup Blues i Rhythm’n’blues
15 h Combo i Jam session
17 h Sessió AMB DJ
Jardins de Can Sumarro
DIUMENGE, 21 D’ABRIL

El mètode Jennifer
Cinc caixeres de la cèlebre cadena de supermercats Epaski són aspirants
a aconseguir un càrrec superior dins l’empresa, però encara no en saben
pràcticament res.
€

Teatre Joventut, sala B

Nit

Nit de foc
Tradició i cultura

Les colles de diables de L’Hospitalet seran les encarregades de tancar
els actes de les Festes de Primavera d’enguany, i ompliran els carrers
d’espurnes de foc al compàs dels tabals.
20.30 h

Tabalada

Sortida: rambla de Just Oliveras / av. de Josep Tarradellas i Joan
Recorregut: rambla de Just Oliveras, carrer Major i plaça de l’Ajuntament

21 h

Correfoc

Amb les colles de diables de L’Hospitalet: Diables de Bellvitge, Diables i Diablesses de la Florida, Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia,
Diables de L’Hospitalet, Folcat Diabòlic, Kabra de L’Hospitalet,
Fills de la Flama, Drakadables i colles convidades.
Sortida: plaça de l’Ajuntament
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer de Tecla Sala, carrer de

Joan Pallarès, carrer del Xipreret, carrer de Barcelona, plaça de la
Remunta, carrer Major i plaça de l’Ajuntament.
22.15 h

ESCLAT FINAL

Amb totes les colles de diables.
Organitza: Tro i entitats de foc de L’H
Plaça de l’Ajuntament
22.30 h

Focs D’ARTIFICI
Plaça de l’Ajuntament

Bons consells per seguir el correfoc
Tota prudència és poca, si voleu seguir el correfoc de ben a prop.
Mesures de seguretat per seguir el correfoc i l’espectacle final
Per participar en el correfoc, cal portar roba de cotó, coll tancat, màniga
llarga, mocador de coll, barret, calçat flexible, lleuger i tancat, i taps a les
orelles.
No s’hi ha de llençar aigua, ja que la pólvora és imprevisible, ni s’han de
situar infants a les primeres files.
En tot moment s’han de seguir les indicacions del servei d’ordre.
No s’han d’aparcar vehicles en tot el recorregut del correfoc.
L’organització aconsella que no participin en el correfoc les persones que no
puguin complir aquestes mesures de seguretat.
Tot el públic participant en els actes del correfoc és responsable en primer
i únic terme dels accidents que hi puguin succeir.
Es recomana als establiments situats al llarg del recorregut descrit que
n’abaixin les persianes; si no és possible, que en cobreixin els aparadors.
DIUMENGE, 21 D’ABRIL

T S
R
A
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D

23
D’ABRIL

Tot el dia

Fira de Sant Jordi
tradició i cultura

Diada de sant Jordi
Dia dell libre i la rosa

Per celebrar la Diada de Sant Jordi, s’instal·laran estands de llibres i flors a la rambla de
Just Oliveras. I, a l’estand de les biblioteques,
els autors i les autores de la ciutat signaran els
llibres publicats recentment.
18 h

IV Trobada de cavallers,
dracs i princeses

Veniu a celebrar Sant Jordi amb les vostres disfresses de cavallers, dracs o princeses. Us hi esperen
un munt de contes.
Jardins de Can Sumarro
A partir de les 22 h

Primavera in Black

Espai de difusió musical amb diferents propostes de petit format al voltant del blues i la música negra (gospel, soul, funk, etc.).

Cinema a la fresca
22 h Documental musical

Barna Blues
La història del blues a Barcelona

23 h Pel·lícula

Cadillac Records
Una pel·lícula sobre un dels segells discogràfics de
la música negra dels anys cinquanta i seixanta.

Jardins de Can Sumarro
DIMARTS, 23 D’ABRIL

21 h
Cloenda del
2n festival de L’Humor

Peyu

Planeta I-Neptú
És possible que una força estranya us empenyi
a venir a veure l’espectacle. Deixeu-vos portar
i estigueu tranquils, potser sou un dels escollits.
Auditori Barradas

Resistencia
Divendres, 19 d’abril, 22 h
Preu: 5 €

Dissabte, 20 d’abril, 21.30 h
Preus: 6 €, anticipada; taquilla, 10 €

CHACO MUCHACHO

LENACAY + SUNDACHÉ +
MOROSITO

Dissabte, 20 d’abril, 22 h, 8 €

Salamandra 1

ULTIMATUM + BB VINO +
ARTROSIS CEREBRAL

Dissabte, 20 d’abril, 21 h
Preus: 10 €, anticipada; taquilla, 13 €

Depo
Dijous, 18 d’abril
Preu: 5 €

Salamandra 2

Gàbia i Pandereta Vol. VIII:

Pribiz + Cálido Home.
Ivan O dj+ expo
Xabier Sagasta
Divendres, 19 d’abril
Preu: 5 €

Gàbia i Pandereta
Vol. IX:
Boreals + Fernando
Lagreca + Brunotte
DJ Set Irregular
Showcase
Brunetto dj set

MÚSICA
ALS BARS

Dissabte, 20 d’abril
Preu: 5 €

Gàbia i Pandereta
Vol. X:
Ed Tullett + Jilguero
Monamí dj
Diumenge, 21 d’abril

Craftmarket

Salamandra
Divendres, 19 d’abril, 20 h
Preus: 8 €, anticipada; taquilla, 10 €

KTULU + ESLAVON +
SOKRITT
Salamandra 1

TAKO + EXCESO

L’Oncle Jack
Divendres, 19 d’abril, 24 h
festival de l’humor:

BINOMIO

Dissabte, 20 d’abril, 24 h
festival de l’humor:

ALBERT BOIRA

kfÈ olé
Dijous, 18 d’abril, 22.30 h

Jam session Jazz
Manouche amb
Albert Bello Trio

Divendres, 19 d’abril, 22 h
Entrada lliure

Ojo de buen cubero
Rumbeta catalana

Mosquito
Dissabte, 20 d’abril, 20.30 h

DAMAS NEGRAS

Del 19 al 26 D’ABRIL

9a Primavera
Cinematogràfica
Projeccions: Filmax

Granvia
Centre Comercial Gran Via 2
Bus 79; FGC: Europa Fira
Consulteu-ne els horaris a la cartellera.
www.espaivo.blogspot.com
Preu: 5 €. Abonaments: 10 €, les set pel·lícules
Ho organitza: Espai VO

CINEMA

El lado bueno de las cosas, de David O. Russell.
EUA, 2012. 122 min. VO en anglès; subtítols en castellà.
Bestias del sur salvaje, de Benth Zeitlin. EUA,
2012. 92 min. VO en anglès; subtítols en castellà.
Las ventajas de un marginado, de Stephen
Chbosky. EUA, 2010. 103 min. VO en anglès; subtítols
en castellà.
Dos días en Nueva York, de Julie Delpy. França,
2012. 97 min. VO en anglès; subtítols en castellà.
Frankenweenie, de Tim Burton. EUA, 2012.
Animació. 87 min. VO en anglès; subtítols en català.
Una pistola en cada mano, de Cesc Gay. Espanya,
2012. 102 min. VO en castellà.
El festín de Babette, de Gabriel Axel. Dinamarca,
1987. 102 min. VO en danès; subtítols en castellà.

Dies 20 i 21 d’abril

“X Exposició de BonsaiS”
De 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Dissabte, de 12 a 14 h

Taller infantil i demostració del conreu del bonsai
Diumenge, de 10 a 14 h

Mercat de bonsais

Jardins de Ca n’Arús
Ho organitza: Associació Catalana d’Amics del Bonsai
Del 20 al 23 d’abril

“XXVI Mostra floral de Sant Jordi”
Exposició de centres florals confeccionats per
les floristeries de la ciutat
Sala d’exposicions de la Regidoria del Districte I, rambla de Just Oliveras, 23
Ho organitza: Gent de Pau i floristeries de L’H
Fins al 29 d’abril

“Solidaris de l’Hospitalet”
L’exposició posa de manifest la consciència
social i l’esforç d’algunes entitats de la nostra
ciutat que treballen solidàriament i anònimament amb veïns de L’Hospitalet, i també amb
els països del Sud.

EXPOSICIONS

Centre Cultural Bellvitge-el Gornal
Fins al 19 de maig

“La muntanya de sal”

Una selecció del fons d’art de L’Hospitalet.
Una mirada del fons d’art de la ciutat, a partir
d’una selecció de les obres més representatives.
Centre d’Art Tecla Sala

“L’Hospitalet segle XX. Espai de
memòria”

Fins al 21 de juliol

“Manual de resistència
i acció”

exposició permanent

Documents i objectes que ens expliquen l’evolució sociopolítica de la ciutat.

L’escultura d’Antoni Marquès (Sabadell, 1956).
Un recorregut per l’obra d’aquest brillant artista
que té com a mètodes de treball la introspecció,
la solitud i el rigor plàstic i conceptual.

Can Riera. Espai de memòria

“Color, forma... i volum. L’Església
de santa Eulàlia de MÈrida”

Centre d’Art Tecla Sala

exposició permanent

Mostra permanent de les 19 taules de fusta
renaixentistes i barroques de l’antiga església
parroquial de Santa Eulàlia de Mèrida,.

Del 25 d’abril al 9 de juny

“L’ALEGRIA DEL SALT”

Xavier González
Primera exposició individual d’aquest pintor
de Terrassa que, des de fa dos anys, viu i
treballa a Berlín. És un dels nostres pintors més
internacionals. Pintura expressionista, molt
intel·lectualitzada, amb referències a Hölderlin,
Nietsche o Walter Benjamin.

L’Harmonia. Espai d’art

“En blanc i negre:
L’Hospitalet d’ahir”
Visions i objectes de la ciutat que ens transporten
a una època diferent, a una època en blanc i negre.
Casa Espanya. Espai d’història

Fundació Arranz-Bravo

Fins al 24 d’abril

Fons de la col·lecció de
la Fundació Arranz-Bravo

“100 anys de carrilet a L’Hospitalet
i al Baix Llobregat”
Naixement i l’evolució d’aquest mitjà de transport a L’Hospitalet, i a les diferents poblacions
de la riba dreta del Baix Llobregat.

Exposició permanent
Fundació Arranz-Bravo
Fins al 28 d’abril

“25 anys de vestits de paper
a L’Hospitalet”
Vestits realitzats als casals de la gent gran.
Centre Cultural Barradas
Del 18 al 28 d’abril

“L’escenògraf de la modernitat”
Adrià Gual
Aquesta exposició s’emmarca dins les activitats
del centenari de l’Institut del Teatre.
Vestíbul del Teatre Joventut
EXPOSICIONS

L’Harmonia. Espai d’art
Fins al 28 d’abril

“MIRADES D’ALBA”, D’ELSA FARRÚS
Exposició fotogràfica
Centre Cultural la Bòbila
Fins al 28 d’abril

“enigma”
Exposició fotogràfica del Col·lectiu Acció Fotogràfica Ripollet
Centre Cultural la Bòbila

Les Biblioteques de l’H a les Festes
Dilluns, 22 d’abril, 20 h
Cicle cinema i literatura

Les hores (The Hours), dirigida per Stephen Daldry
Biblioteca la Florida

Adaptation: El lladre d’orquídies, dirigida per Spike Jonze
Can Sumarro

American Splendor, dirigida per Shari Springer i Robert Pulcini
Biblioteca Plaça d’Europa

Shakespeare in love, dirigida per Jonh Madden
Biblioteca Bellvitge

El cielo sobre Berlín, dirigida per Wim Wenders
Biblioteca la Bòbila

Lope, dirigida per Andrucha Waddington
Biblioteca Josep Janés

Barton Fink, dirigida per Joel Coen
Biblioteca Santa Eulàlia
Dimarts, 23 d’abril, 18 h

IV Trobada de cavallers, dracs i princeses

Jardins de Can Sumarro

ALTRES
ACTIVITATS

Dimarts, 23 d’abril, tot el dia

Estand d’autors i autores de la ciutat
Fira de Sant Jordi

Divendres, 19 d’abril, 20 h

L’H, espai de lletres, sopar i tertúlia amb Carme Riera
Bodegueta del Museu Serra

Concurs literari infantil a les biblioteques
Bellvitge, Josep JanÉs I LA BÒBILA
Consulteu-ne les bases de participació a www.l-h.cat/biblioteques.

L’ESPORT a les Festes
Divendres, 19 d’abril
De 16.30 a 20 h

Celebració del dia Mundial de la Salut i l’Activitat Física
Tallers lúdics i saludables
De 18.30 a 19.30 h

CLASSE MAGISTRAL de Pilates
Rambla de la Marina
Dissabte, 20 d’abril
D’11 a 14 h

Espai lúdic per a infants, Espai de jocs motrius per
a gent gran, Tallers lúdics “DiCapacidad” del Grup
Sifu, Mostra d’esports artístics
11.30 h

L’H Camina a les Festes
De 17 h a 19 h

Mostra d’arts marcials
De 19 h a 20 h

Taller de tai-txi

Rambla de la Marina
Dissabte, 20, i diumenge, 21d’abril

Jornada de portes obertes als Poliesportius
Municipals de l’Hospitalet i recollida d’Aliments
En l’horari d’obertura de cada equipament

Per a totes les edats
Complex Esportiu L’Hospitalet Nord

Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa
Carrer de Rosich, 12

Poliesportiu Municipal les Planes
Carrer de Sant Rafael, 2

Poliesportiu Municipal Sanfeliu
Carrer de l’Estronci, 60

Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia
Carrer de Jacint Verdaguer, 15

Activitats especials als Poliesportius Municipals
Inscripció prèvia
Dissabte, 20 d’abril
9.30 h

Classe magistral de Body Wave (9.30 h)
Piscines Municipals de L’Hospitalet
De 10 a 14 h

classe magistral Solidària de Ciclo Outdoor + dj
Poliesportiu Municipal del Centre
11 h

classe magistral de Ciclo Indoor
i classe magistral de Dance Energy
Piscines Municipals de L’Hospitalet
11.30 h

classe magistral d’Aiguagim
Poliesportiu Municipal Sanfeliu
15 h

classe magistral de Ciclo Outdoor

Avinguda de Manuel Azaña, 23

Poliesportiu Municipal Sanfeliu

Camí Cal Pau Redó, 10 (sense recollida d’aliments)

Diumenge, 21 d’abril
11 h

Complex Esportiu Municipal Tennis L’Hospitalet
Piscines Municipals L’Hospitalet
Carrer de Rosalía de Castro, 39

classe magistral de mètode Tabata

Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano

10.30 h

Poliesportiu Municipal del Centre

12 h

Avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge, 7
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 15
ALTRES ACTIVITATS

Activitat lúdica a la piscina
Exhibició de hip-hop

Poliesportiu Municipal del Centre

Dissabte, 20 d’abril
De 10 a 14 h

Divendres, 19, i dilluns, 22 d’abril, de 18 a 20 h
Dissabte, 20 d’abril, d’11 a 13 h

Jornada de portes Obertes
del Club Muntanyenc L’Hospitalet
Adreçat a totes les edats. Taller de material de muntanya per a infants.
taller d’escalada per a totes les edats i taller d’orientació.

Divendres, 19 d’abril
20 h

Club Muntanyenc L’Hospitalet, carrer de la Reforma, 5, baixos
Dissabte, 27 d’abril
21 h

4a Cursa Nocturna SPORT
Ciutat de l’Hospitalet
Inscripció prèvia
Sortida i arribada: plaça d’Europa
www.cursanocturnalh.cat
Diumenge, 28 d’abril

Places limitades
Inscripcions: 93 402 60 27, de 9 a 14 h

Ktulu + Eslavon + sokrit
Preus: 8 €, anticipada; taquilla, 10 €
Punts de venda: www.ticketmaster.es
SalaMandra 2

Divendres, 19 d’abril
22 h

CHAChO MUCHACHO
Preus: 5 €
La Resistencia

10 h

Dissabte, 20 d’abril
19 h

Festa de la bicicleta, dels patins i de les cadires de rodes
Sortida i arribada: plaça d’Europa

Oskar Show
Màgia, música i humor

ENRODA’T A l’Hospitalet

Dijous, 18 d’abril
19.30 h

Projecte audiovisual Rimes, càmeres i acció
Presentació del documental sobre el barri de la Florida, realitzat per un
grup de joves de l’escola Balaguer, amb el punt de vista d’aquests joves,
de les entitats i dels seus veïns i veïnes.
Centre Municipal Ana Díaz Rico
Ho organitza: Escola Balaguer

Taller DE tast: els vermuts i ELS cÒctels d’aperitiu
Per aprendre a conèixer i diferenciar les característiques dels vermuts i
per gaudir amb l’elaboració dels còctels d’aperitiu més clàssics i reconeguts.
ALTRES ACTIVITATS

Ateneu de Cultura Popular, sala d’actes
Dissabte, 20 d’abril
Teatre i poesia
19 h

TOT Recordant Miguel Hernández
Asociación Cultural Poética Luz de Luna i Unión Eextremeña de L’H
Centre Cultural Bellvitge
Dissabte, 20 d’abril
21.30 h

Lenacay + TBC
Preus: 6 €, anticipada; taquilla, 10 €
Punts de venda: Gong Discos-L’H i www.salamandra.cat
SalaMandra 1

Dissabte, 20 d’abril
21 h

Diumenge, 21 d’abril
18 h

Tako + Exceso
Preus: 10 €, anticipada; taquilla, 13 €
Punts de venda: www.ticketea.com
www.laagenciaticket.es i www.salamandra.cat

L’Hospisona
Concert amb grups musicals dels instituts de la ciutat

SalaMandra 2

Dissabte, 20 d’abril
22 h

SalaMandra 2
Ho organitza: Consell de nois i noies
Dilluns, 22 d’abril
19 h

Sopar i havaneres

Presentació del llibre nÚm. 25 de la col·lecció
“La Medusa”, a càrrec de Matilde Marcé

Dissabte, 20 d’abril
22 h

Dilluns, 22 d’abril
20 h

Ateneu Cultural Catalònia, carrer de Rafael de Campalans, 16, 2n

ULTIMATUM + BB VINO + ARTROSIS CEREBRAL
Preu: 8 €
La Resistencia

Diumenge, 21 d’abril
12 h

Poesia i sardanes
Asociación Cultural Poética Luz de Luna, Grup Sardanista Tot Bellvitge
i Amigos de la Música de Bellvitge
Centre Cultural Bellvitge-el Gornal (sala d’actes)

Diumenge, 21 d’abril
11 h

Reconeixement a les persones que col.laboren de
forma voluntària amb les associacions de jubilats
i pensionistes
12 h

Ateneu de Cultura Popular

Cant Coral i recital poÈtic

Auditori la Torrassa, carrer de Santiago Apóstol, 40
Ho organitzen: Ateneu Cultural Catalònia i Comissió organitzadora d’Actes
Culturals i Recreatius Mare de Déu dels Desemparats
Dijous, 25 d’abril
20.30 h

SLHAM Poetry Torneig de Poesia en directe de L’Hospitalet
Veniu a veure la Lliga dels poetes extraordinaris de L’Hospitalet i, a
més de descobrir els millors slamers, podreu participar com a jurats per
decidir qui és el guanyador o la guanyadora de cada edició.
Inscripcions: slhampoetry@gmail.com, @slhampoetry
i facebook.com/slham.poetry
Entrada gratuïta, amb reserva L’Oncle Jack: onclejack@onclejack.com
L’Oncle Jack
Organitzadors i col·laboradors: col·lectiu Slham: Slam Poetry L’Hospitalet i l’Oncle Jack

Actuació de la rondalla del Casal de Pubilla CasEs

26, 27 i 28 d’abril

Desfilada de vestits de paper i posterior desfilada per
la rambla

XIII GiMcana Cinematogràfica
Voleu gaudir d’un cap de setmana de cine? Apunteu-vos a la gimcana
que organitza El Plató de Cinema! Hi ha un gran premi en joc!! Entreu a
facebook.com/elplatodecinema o a info@elplatodecinema.com.

12.30 h

Auditori Barradas
ALTRES ACTIVITATS

RELACIÓ D’ACTES

TRADICIÓ / CULTURA / ANIMACIÓ
Fira de Sant Jordi
Rambla de Just Oliveras
Fira d’artesans
Rambla de Just Oliveras
Fabulari
Plaça de l’Ajuntament i recorregut urbà
Recorregut urbà i plaça de l’Ajuntament
XXIV Trobada de Gegants
XVIII Trobada de Puntaires
Rambla de Just Oliveras
Plaça de l’Ajuntament
Jornada Castellera
Correfoc
Recorregut urbà
Correfoc infantil
Plaça de l’Ajuntament
Recorregut urbà
Trabucaires
Nit de foc
Plaça de l’Ajuntament
Parc de Can Buxeres
El Parc de les Meravelles
XXIX Concurs de cocteleria
Hotel Porta Fira
Focs d’artifici
Plaça de l’Ajuntament
IV Trobada de cavallers, dracs i princeses
Jardins de Can Sumarro
Presentacions de llibres
Biblioteques
Teixim el barri
Rambla de la Marina
Festival de l’humor
Quequé
Teatre Joventut
Ángel Martín & Ricardo Castella
Teatre Joventu
El nom
Teatre Joventut
David Amor
Auditori Barradas
Flipy & Los Martínez
Auditori Barradas
Peyu
Auditori Barradas
Binomio
L’Oncle Jack
Albert Boira
L’Oncle Jack
Animació
Rambla de Just Oliveras
Metro Línia 1
BUH (Brigada Urbana de L’Humor)
Música
Manu Chao
Recinte firal de La Farga
Raimundo Amador & Kiko Veneno
Recinte firal de La Farga
Malú
Recinte firal de La Farga
Jardins de Can Sumarro
Primavera in black
L’Hospisona
SalaMandra 2
Lenacay + TBC
SalaMandra 1
Ktulu + Eslavon + Sokrit
SalaMandra 2
Chacho Muchacho
La Resistencia
Tako + Exceso
SalaMandra 2
Ultimatum + BB Vino + Artrosis Cerebral
La Resistencia

Lletres i llibres
Cinema i literatura
Biblioteques
Trobada d’autors i autores locals
Biblioteca Central Tecla Sala
Estand d’autors i autores de L’Hospitalet
Fira de Sant Jordi
Teatre i poesia
Centre Cultural Bellvitge-el Gornal
Centre Cultural Bellvitge-el Gornal
Poesia i sardanes
Slham Poetry
L’Oncle Jack
Cine
Primavera de cine
Filmax Gran Via
Cinema i literatura
Biblioteques
Esports
Jornada de portes obertes
Poliesportius municipals
Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet
Recorregut urbà
Rambla de la Marina
Esport participatiu
Recorregut urbà
Enroda’t a L’Hospitalet
Activitats especials
Poliesportius municipals
Gent gran
Fira de manualitats
Rambla de Just Oliveras
Desfilada de vestits de paper
Auditori Barradas
Exposicions
X Exposició de Bonsais
Jardins de Ca n’Arús
“Solidaris de L’Hospitalet”
Centre Cultural Bellvitge-el Gornal
“La muntanya de sal”
Centre d’art Tecla Sala
Centre d’art Tecla Sala
“L’escultura d’Antoni Marquès”
Fundació Arranz-Bravo
Fons de la col·lecció Arranz-Bravo
Fundació Arranz-Bravo
“L’alegria del salt”, de Xavier González
“Adrià Gual, l’escenògraf de la modernitat”
Teatre Joventut
“25 anys de vestits de paper”
Auditori Barradas
“Mirades d’Alba”, d’Elsa Farrús
Centre Cultural la Bòbila
“Enigma”
Centre Cultural la Bòbila
Altres
Pregó de Mag Lari
Plaça de l’Ajuntament
Jornada de portes obertes
Ajuntament i Can Buxeres
XIII Gimcana Fotogràfica
Ciutat
Teixim el barri
Rambla de la Marina
Espai de seguretat i civisme
Rambla de la Marina
Fira de la cervesa artesana
Rambla de la Marina
Primavera de tapes
Establiments

DIJOUS, 18

PREGÓ DE

MAG LARI

PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT
RECINTE
FIRAL DE
LA FARGA
RAMBLA
DE JUST
OLIVERAS

DIVENDRES, 19

TOC D’INICI

MANU CHAO
LA VENTURA

FIRA DE SANT JORDI
FIRA D’ARTESANS

TEATRE
JOVENTUT

ALTRES
ESPAIS

DIUMENGE, 21

FABULARI
CORREFOC INFANTIL

TROBADA DE GEGANTS
CORREFOC - NIT DE FOC
JORNADA CASTELLERA

DIMARTS 23

RAIMUNDO AMADOR
& KIKO VENENO

MALÚ

FIRA DE SANT JORDI
FIRA D’ARTESANS
TEIXIM EL BARRI

FIRA DE SANT JORDI
FIRA D’ARTESANS
ANIMACIÓ RAMBLA
FESTIVAL DE L’HUMOR

FIRA DE SANT JORDI
FIRA D’ARTESANS
ANIMACIÓ RAMBLA
FESTIVAL DE L’HUMOR
TROBADA DE PUNTAIRES

DAVID AMOR
FESTIVAL DE L’HUMOR

FLIPY & LOS MARTÍNEZ
FESTIVAL DE L’HUMOR

PEYU
FESTIVAL DE L’HUMOR

PRIMAVERA IN BLACK
CONCERTS

PRIMAVERA IN BLACK
VERMOUTH
I PICNIC MUSICAL

IV TROBADA
DE CAVALLERS,
DRACS I PRINCESES
PRIMAVERA IN BLACK
CINEMA

AUDITORI
BARRADAS

JARDINS
DE CAN
SUMARRO

DISSABTE, 20

PRIMAVERA IN BLACK
CONCERTS
ÁNGEL MARTÍN &
RICARDO CASTELLA
FESTIVAL DE L’HUMOR
EL MÈTODE JENNIFER

QUEQUÉ
FESTIVAL DE L’HUMOR
EL MÈTODE JENNIFER

PRIMAVERA DE CINE
CINES GRAN VIA
DEL 18 AL 26 D’ABRIL

XIII GIMCANA
FOTOGRÀFICA
CIUTAT
DUO BINOMIO
FESTIVAL DE L’HUMOR
L’ONCLE JACK

EXPOSICIONS EXPOSICIÓ DE BONSAIS “LA MUNTANYA DE SAL”
JARDINS DE CA N’ARÚS
C. D’ART TECLA SALA

FIRA DE SANT JORDI
LLIBRES I FLORS

EL NOM
FESTIVAL DE L’HUMOR
EL MÈTODE JENNIFER
FIRA DE LA CERVESA
RAMBLA DE LA MARINA
ALBERT BOIRA
FESTIVAL DE L’HUMOR
L’ONCLE JACK

EL PARC DE LES
MERAVELLES
PARC DE CAN BUXERES
CONCURS
DE COCTELERIA
HOTEL PORTA FIRA

“L’ESCULTURA
D’ANTONI MARQUÈS”
C. D’ART TECLA SALA

XXVI MOSTRA FLORAL
REGIDORIA DISTRICTE I

25 ANYS DE VESTITS
DE PAPER
AUDITORI BARRADAS

POTS CONSULTAR CADA DIA
EL PROGRAMA A:

Dipòsit Legal: B.8646-2013

• L’ APP L’Hospitalet:

• www.l-h.cat/festesdeprimavera
• www.lhdigital.cat
• Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC):
93 402 94 94
PARTICIPA-HI:

#PrimaveraLH

