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RECONEIXEMENT ALS JUBILATS

TROBADA DE GEGANTS

Matí. Activitats esportives.
[vegeu pàgina 14]
Lloc: plaça de Lluís Companys
Tot el dia. Fires a les rambles.
Fira de treballs manuals dels casals
d’avis de la ciutat
Fira d’artesans
Lloc: rambla de Just Oliveras i
rambla de la Marina

11h. Reconeixement a les associacions de jubilats i
pensionistes i els seus voluntaris.
11.30h. Actuació del grup Ilusión del Casal de Sant Josep
12.30h. Desfilada de vestits de paper i posterior desfilada per la rambla
de Just Oliveras.
Accés lliure
Lloc: Auditori Barradas. Rambla de Just Oliveras, 56

A partir de les 9.30h. 29a Trobada de Gegants.
Els gegants de la ciutat ens conviden a gaudir d’aquesta jornada festiva
acompanyats de colles convidades.
9.30h. Concentració i plantada de gegants. Av. de Josep Tarradellas,
cantonada amb av. d’Isabel la Catòlica
11h. Inici de la passejada. Recorregut: av. d’Isabel la Catòlica, c.
Barcelona, rbla. de Just Oliveras, c. Major i pl. de l’Ajuntament
11.45h. Ball final. Canvi de guàrdia dels gegants. Surten de
l’Ajuntament els grecs –Roc i Eulàlia– i entren els romans – Jaume I i la
seva esposa. Lloc: plaça de l’Ajuntament
Accés lliure
Ho org.: Coordinadora de Gegants i Capgrossos de L’H

TROBADA DE PUNTAIRES

De 10 a 14h i de 16 a 20h
XVI Exposició de bonsai
i kusamono. Ho organitza:
Associació Catalana d’Amics del
Bonsai.
Lloc: jardins de Ca n’Arús. Rambla
de la Marina, 421

Fins al 28 d’abril. VIII
Primavera de Tapes.
Ruta gastronòmica. Ruta
d’establiments de restauració
que ofereixen la degustació d’una
tapa singular, acompanyada d’una
beguda per 3 euros.
Hi participen 37 establiments,

11h. XXIV Trobada comarcal de puntaires.
Puntaires de la ciutat i la comarca es reuniran per explicar-nos i
ensenyar-nos les tècniques de les puntes de coixí. Accés lliure
Ho org.: Ateneu de Cultura Popular
Lloc: rambla de Just Oliveras
LA MÚSICA DE LES FESTES

apadrinats pel xef i empresari Quim
Marquès, i el Gremi d’Hostaleria
i Alimentació i L’Hospitalet
Gastronòmic formen el jurat
degustador. Concursa votant per la
Tapa més popular i opta a premis.
Ho org.: Àrea Municipal de
Desenvolupament Econòmic
Consulteu establiments i horaris a:
www.dinamitzaciolocallh.ca
CEDIDA PER CULTURA

10h. Galejada trabucaire.
L’espetec dels trabucs anuncia
el darrer dia de les Festes de
Primavera i crida tothom a sortir
al carrer per gaudir de la festa.
Hi participen Trabucaires de L’H i
colles convidades. Sortida: pl. de
Josep Bordonau, c. del Xipreret, c.
de Joan Pallarès, pl. del Repartidor,
rbla. de Just Oliveras, c. Major,
pl. de l’Ajuntament i pl. de Josep
Bordonau

12h. Xiula. Concert familiar. Una experiència d’animació musical formada
per quatre músics i animadors: “creem cançons i espectacles emocionants i
amb esperit crític, i fem uns saraus d’embolica que fa fort!”
Accés lliure. Lloc: parc de la Remunta

D’11 a 20h. Fira de la cervesa
artesana. Degustació de diferents
cerveses artesanes, amb animació
musical i alguna cosa per picar.
Rambla de la Marina/c. del Cobalt
Matí. Espai de convivència i
civisme. La Unitat de Convivència
i Civisme i el Servei de Protecció
Civil duran a terme activitats i jocs

educatius per enfortir els valors
de la convivència en una ciutat
inclusiva.

També hi participen Guàrdia
Urbana, Mossos d’Esquadra,
Policia Nacional, Bombers, serveis
d’emergència i l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil.
Lloc: rambla de la Marina
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12.15h. La Jove fa la seva primera actuació de la temporada a
L’Hospitalet i convida a colles germanes.
Hi participen: Colla Jove de L’Hospitalet, Vailets de l’Empordà i Castellers
de Sant Adrià. Amb l’acompanyament de la Muixeranga de Barcelona
Lloc: plaça de l’Ajuntament

A partir de les 20.30h. Adéu a les Festes. Les colles de diables de L’Hospitalet són les encarregades de
tancar els actes de les Festes de primavera, omplint els carrers d’espurnes de foc al compàs dels tabals
20.30h. Tabalada. Sortida de la rambla de Just Oliveras, amb l’avinguda de Josep Tarradellas. Recorregut per
la rambla de Just Oliveras, carrer Major i plaça de l’Ajuntament
21h. Correfoc. Amb les colles de diables de L’Hospitalet: Drakadables, Diables de Bellvitge, Skamot Diabòlik
de Santa Eulàlia, Diables i Diablesses de la Florida, Associació de Diables Kabra, Folcat Diabòlic, Fills de la
Flama, ESJEP i colles convidades. Sortida: plaça de l’Ajuntament. Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer de
Tecla Sala, carrer de Joan Pallarès, carrer del Xipreret, carrer Barcelona, plaça de la Remunta, carrer Major i
plaça de l’Ajuntament
22.15h. Esclat final i focs d’artifici. Plaça de l’Ajuntament

D’11 a 14h. Parc de les
Meravelles. Selecció
d’activitats festives, sorprenents i
espectaculars per a tota la família.
Accés lliure. Lloc: parc de Bellvitge

12h. Vermut de Sant Jordi.
Ho org.: La Talaia
Lloc: plaça del Repartidor

WEB COREY HARRIS

CEDIDA PER CULTURA

JORNADA CASTELLERA

D’11 a 14h. Primavera in Black.
Pícnic blues. Espai de difusió
musical amb propostes de petit
format al voltant del blues i la
música negra (gòspel, soul, funk i
altres estils)
13h. Txus Blues & Jose
Bluefingers
14.30h. Big Band de l’Escola
Taller de Blues de Barcelona.
Jam session
17h. Tota Blues Band & Jose
Luis Pardo
18.30h. Lliurament del premi Big
Bill Broonzy
18.45h. Corey Harris
Servei de bar i barbacoa
Lloc: jardins de Can Sumarro

MESURES DE SEGURETAT
Correfoc
Informeu-vos bé dels llocs per on passarà i seguiu les
recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre.
Porteu roba de cotó, coll tancat, màniga llarga,
pantalons llargs, mocador de coll, barret, calçat flexible,
lleuger i tancat, i taps a les orelles.
Absteniu-vos de tirar aigua als espectadors
del correfoc o als participants, ja que la pólvora és
imprevisible. Tampoc no s’han de situar els infants a les
primeres files. No estacioneu els vehicles al llarg del
recorregut del correfoc.
L’organització aconsella que les persones que no
puguin complir aquestes mesures de seguretat no
participin en el correfoc.
L’organització recomana als establiments situats al
llarg del recorregut descrit que n’abaixin les persianes;
si no és possible, que en cobreixin els aparadors.

Nit de foc
L’espectacle pirotècnic de cloenda de les Festes de
Primavera es portarà a terme a la plaça de l’Ajuntament.
Seguiu els consells descrits per al correfoc.
Alguns elements pirotècnics es col·locaran als fanals
de la plaça, al terrat de l’Ajuntament, al terrat del bloc de
pisos davant de l’Ajuntament, a l’església i a la mateixa
plaça on participaran les colles de diables. Els coets es
llançaran des dels punts indicats de forma simultània a fi
de crear un efecte d’encesa del conjunt de la plaça.
Les persones que assisteixen a l’espectacle han
de ser prudents i complir les normes de seguretat
descrites. El castell de focs artificials forma part de
l’espectacle i tindrà lloc simultàniament als efectes
pirotècnics descrits. Les persones participants són
responsables, en primer i únic terme, dels accidents
que hi puguin succeir.

