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El programa d’activitats elaborat per a aquest any s’amplia des del dia 16 fins al 26 d’abril

Les festes de L’Hospitalet
arriben amb la primavera
Exposició i venda de
llibres, roses i discs
a Just Oliveras

Sant Jordi, abril i la primavera, tres conceptes que a L’Hospitalet es barregen i
es combinen fins a convertir-se en les Festes de Primavera. El programa
d’activitats inclou un ampli ventall d’actes per a totes les edats i preferències,
alternant les tradicions, la modernitat i les novetats

Del 18 al 23 d’abril, la rambla Just Oliveras
acollirà una nova edició de la Fira de Sant
Jordi. Entre els carrers Enric Prat de la Riba
i Barcelona s’instal·laran estands d’exposició i venda de llibres i flors i els treballs
manuals dels casals d’avis, amb la col·laboració de les llibreries i les floristeries de
la ciutat, els casals d’avis, la Coordinadora
de Jubilats i Pensionistes i el Consell Municipal de la Gent Gran.
Un cop finalitzada la mostra de Sant Jordi, els mateixos estands s’ompliran amb la
Fira del Disc de Col·leccionista. Aquesta novetat en el programa de les festes permetrà
als particulars vendre, comprar o canviar els
seus discs antics. La cita serà els dies 25 i
26 d’abril.

Castells i rotllanes,
els protagonistes
La Coordinadora Sardanista i Òmnium
Cultural organitzen el dia 19 el concurs
de Colles Sardanistes Jaume Ventura Tort
(11.30h). Més de 30 colles de tot Catalunya
han confirmat la seva assistència. El concurs funciona pel sistema de puntuació. La
colla guanyadora serà la que menys errades
hagi comès.
A les festes també hi haurà jornada castellera. Serà el dia 26 a les 12h. Participaran la Colla Joves dels Xiquets de Valls, els
Castellers de Figueres i els Castellers de
L’Hospitalet, organitzadors de la trobada.

Bicis i raquetes per a
una jornada esportiva
Unió Ciclista organitza el Dia de la Bici
per aplegar als practicants i aficionats en un
passeig pels carrers de
la ciutat. L’acte tindrà
lloc el 19 d’abril, a partir
de las onze del matí a
la rambla Marina de
Bellvitge, a on es concentraran els participants. Hi haurà regals i
hi assistiran alguns famosos. Un dia abans, el
Club Tennis L’Hospitalet
organitzarà, pels seus
socis, la tradicional Diada del Tennis.

Contes per a tothom
i cita amb Sant Jordi
Les Festes de Primavera tornen a acollir,
un any més, dues de les activitats amb més
èxit del programa: Les dotze hores de contes... en terra de meravelles i la Festa del
Drac, organitzades pel Consell de la Joventut i l’Esplai. En aquesta edició, les dotze
hores de contes estaran dedicades al llibre
Alícia en terra de meravelles de Lewis Carroll, quan es compleix el centenari de la primera edició. El dia 18 al Centre Cultural Barradas, d’11 a 14h i de 16 a 1 de la matinada
(a partir de les 21h, per a adults), diferents
narradors explicaran contes, històries i llegendes al voltant del conegut llibre de Lewis
Carroll.
La Festa del Drac arribarà a Can Buxeres el 25 d’abril, a partir de les 16h. Aquesta
festa infantil recrea la llegenda de Sant Jordi
i el drac. És evident que els dracs tindran el
paper protagonista però no podem oblidar
altres personatges com reis, princeses, cavallers, bufons, diables, xanquers... tot amenitzat amb jocs.

Les bèsties del
Fabulari i el Correfoc
De la tradició més fantàstica procedeix el
Fabulari, la concentració de comparses i
bèsties procedents de tot Catalunya. El dia
19, a les 17h, es farà la concentració i presentació de les colles participants per després iniciar una cercavila pels carrers Major,
rambla Just Oliveras, Barcelona, Església i
pl. de l’Ajuntament. La cloenda tindrà lloc a
les 20h.
Com és habitual, el Correfoc tanca les
Festes de Primavera. Sortirà a les 20.30h
del recinte firal de La Farga fins arribar a la
pl. de l’Ajuntament. Una hora després, i des
de la pl. del Repartidor, sortirà el correfoc
infantil. Les festes s’acomiadaran fins a l’any
que ve amb un castell de focs d’artifici.

I a més a més... un munt de diversió
Les Festes de Primavera s’han convertit,
amb els anys i després de setze edicions,
en el marc de múltiples activitats ja tradicionals que a la vegada li donen identitat. És
el cas del Concurs d’Ocells Ciutat de L’Hospitalet que organitza la Societat Pajaril de
Bellvitge, la Trobada de Gegants del barri
de Sant Josep, el Concurs de Cocteleria Tro-

feu Ciutat de L’Hospitalet, que celebrarà la
catorzena edició, la Mostra Floral organitzada per Gent de Pau, el Certamen Poètic
de la Peña Emeritense o la catifa floral a la
plaça Eivissa i l’avarada d’estels a Bellvitge.
El programa d’actes s’ha ampliat enguany
tres dies més dels habituals per donar cabuda a totes les activitats de les entitats.

