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La festa grossa de L’H
Els hospitalencs donen una fervent benvinguda a la primavera i omplen els carrers per Sant Jordi
han estat punt de trobada de milers de ciutadans que han
complert amb la tradició de regalar la rosa i el llibre. La
meteorologia ha acompanyat i això ha motivat que les activitats a
l’aire lliure hagin estat seguides massivament pels hospitalencs.
Com a acte revel·lació ha destacat la primera Trobada de Diables
Infantils dels Països Catalans que va aplegar més de 1.300 nens i
joves amants dels correfocs.

Escolars i entitats van participar en el
muntatge de cinc catifes florals a la Florida,
Centre, Bellvitge, Collblanc i Sant Eulàlia
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L’actor Ángel Paolovsky, l’alcalde Corbacho
i el tinent d’alcalde de Cultura, Mario Sanz,
pronuncien el brindis de les festes
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Els hospitalencs han acomiadat les Festes de Primavera, la festa
grossa de la ciutat. Han estat quatre dies intensos d’activitats
adreçades a totes les edats i gustos. Música, teatre, exposicions...
barrejats amb els actes més tradicionals de la nostra cultura
popular com són els gegants i capgrossos, els correfocs, les catifes
florals, la cursa urbana i, en especial, la fira de Sant Jordi. Un any
més, les parades desplegades al llarg de la rambla de Just Oliveras

Els cinc correfocs organitzats per 80 colles
de diables infantils dels Països Catalans
van confluir a la plaça de l’Ajuntament
Un dels plats forts del
programa, la mostra
d’artistes locals presentada
sota el títol Estances de la
metàfora romandrà a la
Tecla fins al 15 de juny
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La tradicional plantada
gegantera, que ha celebrat la
18a edició, va servir de marc
per commemorar els 20 anys
dels gegants de Sant Josep
Manolo García,
Bunbury, Niña
Pastori i
Chambao (a
les imatges de
la dreta) van
encapçalar el
programa
musical de les
festes. Tots
quatre
concerts
van tenir com
a escenari
La Farga

La venda de
llibres i roses va
atraure milers
d’hospitalencs a la
rambla de Just
Oliveras. La
música en viu va
amenitzar la fira
de Sant Jordi
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Centenars d’atletes van recòrrer els 5
quilòmetres de circuit urbà de la cursa
popular. Sortida i meta a Josep Tarradellas

El Quixot ha
estat el
protagonista
de la Marató de
Contes que va
tenir lloc a les
biblioteques.
Imatge de la
lectura a la
Tecla Sala

Milers de
famílies van
omplir de gom
a gom el parc
de Can
Buxeres per
participar a la
tradicional
Festa del Parc,
tot un dia
d’activitats
lúdiques i
d’animació
pensades per
als més joves

