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FESTES DE PRIMAVERA

3 d’abril del 2006

Música, teatre, tradicions, exposicions...

Els actes més
tradicionals,
als carrers

La cloenda serà
una una nit
plena de foc
La cloenda de les Festes de Primavera la posarà un correfoc
amb les diverses colles de diables de la ciutat i algunes altres
convidades. El fi de festa anirà
a càrrec de l’Escamot Volador.
Cal recordar que per participarhi s’ha de vestir roba de cotó i
que no es pot llençar aigua als
participants.

Gegants i monstres fantàstics
es farà la Trobada de gegants, que
arriba a la dinovena edició. Els gegants de la ciutat hi participen amb
un grapat de colles en la plantada,
a la confluència de les avingudes
de Josep Tarradellas i d’Isabel la Catòlica, i la passejada pels carrers de
la ciutat.
També el diumenge, a les onze
del matí, el recinte firal de La Farga
acollirà el XXII Concurs de Cocteleria per a Professionals. # REDACCIÓ

En bicicleta per
l’avinguda de
Josep Tarradellas

GABRIEL CAZADO

La Fira de Sant Jordi, les catifes florals, la Festa al parc, el Fabulari, el
concurs de cocteleria i la Trobada
de gegants són alguns dels actes
més tradicionals de les Festes de
Primavera. Són convocatòries imprescindibles que ja han arrelat a
l’imaginari popular.
La Fira de Sant Jordi s’instal·larà
a la rambla de Just Oliveras amb llibres, flors i artesania. Les catifes
florals adornaran els carrers de la
Florida, Santa Eulàlia, Bellvitge, Centre i Collblanc, muntades per nois i
noies d’escoles, comissions de festes i entitats.
Destinada al públic infantil i juvenil, la Festa al parc es farà a Can
Buxeres el dia 22. Una jornada amb
activitats lúdiques i d’animació organitzada pel Consell de la Joventut
i l’Esplai. Aquest mateix dia es farà
el Fabulari, la concentració de comparses i bèsties fantàstiques. La
concentració tindrà lloc a les 18h a
la plaça de l’Ajuntament per iniciar
després un recorregut pels carrers
d’Enric Prat de la Riba i la rambla
de Just Oliveras.
El dia 23, festivitat de Sant Jordi,
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A la Marató, contes de lladres i serenos
El gènere negre serà el protagonista de les històries per a grans i petits
Sota el títol de Misteriosa lectura a
L’H, la XI Marató de Contes de les
Festes de Primavera tractarà sobre
el gènere negre. Les històries per a
grans i petits s’endinsaran en el
món policíac de lladres i serenos, detectius i sospitosos habituals, enigmes i misteris que s’aniran desvetllant de mica en mica.
Del 18 al 21 d’abril, les biblioteques acolliran lectures adreçades a

les escoles (de 10 a 12h), a les famílies (de 18 a 19h) i als més grans (el
dia 21 a partir de les 21h) en una
sessió nocturna a la Biblioteca Tecla Sala.
Alguns dels narradors de la marató sortiran del curs de narració
oral que ha organitzat la Biblioteca
Tecla Sala per ensenyar a explicar
històries. L’objectiu és que els participants descobreixin la seva mane-

ra particular de narrar i aprenguin a
utilitzar elements com ara la veu,
els gestos o l’espai.
Les classes combinen l’ensenyament de les tècniques per traslladar una història escrita a una narració oral amb la realització d’exercicis per perdre la vergonya davant
del públic. Un dels professors afirma que qualsevol persona pot explicar contes. # R .

El diumenge, 23 d’abril, se celebrarà el Dia de la Bici a través
d’un circuit urbà amb sortida i
arribada a l’avinguda de Josep
Tarradellas, a l’alçada de La Farga. La carrera s’iniciarà a les
12.30h. Abans, a les 10h, s’haurà fet la cursa popular amb el
mateix recorregut.

Faemino y
Cansado, en el
Teatre Joventut
El duet còmic Faemino y Cansado actuarà en el Teatre Joventut
els dies 21, 22 i 23 d’abril amb
el seu espectacle ¡Están aquí
dentro!, que reflecteix la trajectòria artística de la singular parella. De segur que sentirem
allò de: “Que va, que va, que va
yo leo a Kirkegaard”.

