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Sant Jordi,
la ciutat
és festa
GABRIEL CAZADO

Per

La proximitat de la
diada de Sant Jordi
imprimeix a
l’ambient de
L’Hospitalet un nou
aire festiu, la
celebració de les
Festes de Primavera
L’Hospitalet es veurà immersa en la seva festa gran
del 18 al 23 d’abril, una cita tradicional pels volts de
Sant Jordi que ofereix un
ampli programa lúdic, festiu
i cultural amb una gran vaD
rietat de propostes entre
E
les que destaquen els concerts, els actes tradicionals
L’
com el Fabulari i les noveH
tats que enguany s’afegeixen a les Festes de Primavera.
Els concerts són una de les
cites més esperades del programa. Enguany, l’escenari de La
Farga rebrà les actuacions en directe de Fangoria, Funk Empire
i D’J Kosmos (19 d’abril), Barricada i Mago de Oz (20 d’abril),
i José Mercé (21 d’abril). A
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més, Carmen Linares
actuarà al Joventut
(18 d’abril) i Tomeu
Penya al Barradas
(19 d’abril).
Al marge de la
música, les Festes
de Primavera han
consolidat un seguit d’actes i tradicions festives que
no falten mai al prog rama. És el cas del
Fabulari, la concentració de comparses i bèsties fantàstiques que recorrerà els carrers del Centre el
20 d’abril. O la Nit de foc, correfoc, tabalada i focs d’artifici
diumenge 21. O el Concurs de
Cocteleria per a professionals
que celebra 28 anys el mateix
dia. O la Fira de Sant Jordi a la
rambla Just Oliveras, amb llibres, flors, artesans i artistes
amb tallers en viu i els treballs
dels casals d’avis de la ciutat.
Tampoc faltaran la Marató de
Contes a la Tecla Sala, la Festa
al Parc per als infants, que enguany abandona l’emblema del
drac, la Trobada de Gegants de
Sant Josep o la Trobada Comarcal de Puntaires.
Entre les novetats enguany
destaca l’exposició itinerant El

Les Festes de Primavera comencen amb el tradicional brindis que dó-

L’actor
teu patrimoni arquitectònic que
recull les actuacions previstes al
Pla especial de protecció del
pa trimoni a rquitectònic de
L’Hospitalet, que s’estrena durant les festes a la rambla Just
Oliveras. La ciutat també serà
seu aquests dies de la I Concentració de SEAT 600 Ciutat
de L’Hospitalet.
La imatge 2002 de les Festes de Primavera, centrada un
cop més en la figura del drac,
és obra del dissenyador gràfic

América Sánchez. Aquest creador i fotògraf autodidacta, nascut a Buenos Aires l’any 1939 i
afincat a Barcelona el 1965, és
defineix com a pedagog de la
imatge. És l’autor del logotip
de Barcelona 92 i de la imatge
del Centre Cultural Tecla Sala.
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na el tret de sortida a la
celebració. Enguany,
l’actor José Corbacho alçarà la seva copa per
desitjar-nos bones festes. Aquest hospitalenc
de Santa Eulàlia és conegut per les seves aparicions televisives amb
la productora El Terrat,
després de 12 anys sobre els escenaris amb
La Cubana. Presenta A
pèl a TV3 i és un dels
5hombres.com, a més
de treballar a la gran
pantalla.

