FESTES DE PRIMAVERA

18

L’HOSPITALET
10 D’ABRIL DEL 2000

Narracions, folklore i flors

Els 75 anys de ciutat arriben
també a les 12 hores de contes

Històries per a totes les edats, al Centre Culturas Barradas

L’Hospitalet, escenari de cultures
presente un año más en La Farga
P. G.

MAITE CRUZ

Les Dotze Hores de Contes se
sumen a la celebració dels 75
anys de ciutat a L’Hospitalet. Així,
la proposta per aquesta cinquena edició es basa en una jornada dedicada a la narració oral
d’històries que, en molts casos,
faran referència a l’aniversari que
es commemora.
El 29 d’abril passaran pel Centre Cultural Barradas més de 70
narradors, professionals i aficionats. Les històries són destinades a totes les edats d’acord amb
les franges horàries.
La jornada s’iniciarà a les 12h
i es desenvoluparà durant tot el
dia fins a la 1.30 de la matinada.
Durant més de dotze hores, els
narradors i narradores aniran
passant per l’escenari del Barradas.
El matí es reservarà al públic
infantil i, a mesura que avancin
les hores, les històries s’aniran
adaptant al públic juvenil. A la nit,
s’explicaran històries per adults
i, a partir de la 1.30h, la festa es
traslladarà al restaurant Tsabor
en el qual tindrà lloc una sessió
golfa.
Les Dotze Hores de Contes
van néixer l’any 1996 amb la voluntat de recollir la tasca de les
biblioteques públiques entorn del
conte i de la transmissió oral, i ferne una activitat festiva de gran
format adreçada a tots els ciutadans i no només als usuaris de
les biblioteques. Aquesta iniciativa era, a més, una forma d’obrir
aquests centres al gran públic i
de modernitzar-ne la imatge.
En les quatre edicions anteriors, els contes han estat dedicats a Sant Jordi i el drac, a Les
Mil i una Nits, a l’obra de Lewis
Carroll Alícia al país de les Meravelles i, durant les festes de
l’any passat, als viatges.
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Las entidades de la ciudad se encontrarán en La Farga

El último día de las fiestas, el 30
de abril, llega a La Farga la tercera edición de L’Hospitalet, escenari de cultures. Se trata de una
muestra de la diversidad y la pluralidad cultural de L’Hospitalet.
El acto se iniciará a las 17h
con las actuaciones de grupos
folclóricos de diversas entidades
de la ciudad. Una hora y media
más tarde, a las 19.30h, actuará
el grupo invitado, en esta ocasión
el Grup de Dansa Tramuntana
de Menorca, que interpretará los
bailes más representativos de las
Baleares. El grupo está formado
por 32 personas.

Catifes de flors
a tres districtes
P. G.
La plaça Eivissa (la Florida),
el carrer Fleming (Santa Eulàlia) i el parc de Bellvitge seran els escenaris de tres catifes florals. A les 9 del matí
del 28 d’abril es començaran
a muntar i es podran veure
tot el dia. L’organització està
a càrrec de les comissions de
festes i altres entitats.

