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Del 19 al 23 de abril, 80 actos lúdicos, culturales y deportivos

El Gran Teatre del Liceu, al
vestíbul de l’Ajuntament
ROSA SALGUERO

Música tradicional amb Sol de Nit i Camàlics
Els grups Sol de Nit i Camàlics oferiran un ball-concert de música
tradicional catalana el proper 20 d’abril a la plaça de l’Ajuntament
(20.30h). L’espectacle estarà acompanyat d’una cercavila a càrrec
del grup d’animació Gallfer. Els actes compten amb la col·laboració
de l’Associació de Cultura Popular Frumentària.

Alma Flamenca, Amantes i Ecos del Sur
El recentment estrenat recinte firal de la Farga, amb una superfície
de 16.000 metres quadrats, acollirà el proper 20 d’abril un festival
de sevillanes amb els grups Alma Flamenca, Amantes de Andalucía
i Ecos del Sur, que presentaran els seus darrers treballs discogràfics. El recital és previst que comenci a les 21h.

Els jubilats mostren els seus vestits de paper
La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes ha organitzat per al proper 21 d’abril la seva tradicional desfilada de vestits de paper, un
espectacle ja consolidat dins les Festes de Primavera. El passi tindrà lloc a les 11h al Teatre Joventut. L’acte també servirà per retre
un homenatge als socis centenaris de l’entitat. L’endemà, a les 16h
al Centre Catòlic, els jubilats gaudiran del Ball de la Gent Gran.

El Taller de Pubilla Casas obre les portes
L’Escola d’Arts Plàstiques de L’Hospitalet del Taller Pubilla Casas
celebrarà el 23 d’abril una jornada de portes obertes al públic als
seus locals ubicats al Centre Cultural Tecla Sala. L’objectiu és mostrar la feina i la metodologia de treball d’aquests artistes novells de
la ciutat que es preparen o perfeccionen la seva tècnica conduïts
pels professors del Taller. L’horari de visita serà de 10 a 20h.
ARXIU

L’òpera i el Gran Teatre del Liceu
centren part de
l’activitat d’aquestes Festes de Primavera. La Coordinadora d’Entitats
pro-Liceu exposarà la maqueta de
reconstrucció del Gran Teatre al
vestíbul de la Casa Consistorial,
del 19 al 23 d’abril, acompanyada
d’una altra maqueta sobre el projecte de remodelació urbanística
de l’entorn del centre, a la rambla
de Barcelona. Aquesta exposició
itinerant, que recorre les seus dels
diferents patrocinadors que financien la reconstrucció del Gran Teatre, arribarà de forma excepcional
a la nostra ciutat a instàncies dels
Amics de l’Òpera de L’Hospitalet,
impulsors de la Coordinadora i del
manifest pro-Liceu. La mostra es
complementarà, a més, amb un recital d’òpera el dia 20 d’abril a les
13h a la plaça de l’Ajuntament que
serà el mateix que s’interpretarà a
la rambla una hora abans, dintre
dels concerts que la Coordinadora organitza cada dissabte a les
portes del Liceu al punt de les dotze del migdia. El recita el protagonitzaran Claudia Schanaider
(mezzo soprano), Ricard Alonso
(tenor) i Carles Puig (pianista). Els
actes estan organitzats per la Federació d’Associacions d’Amics de
l’Òpera de Catalunya.
Però el Liceu també serà protagonista a l’Auditori Barradas, de la
rambla Just Oliveras. Des del 26
d’abril fins a final de maig, els dos

ALTRES ACTES

La maqueta del nou Liceu s’exposarà a la Casa Consistorial
fotògrafs oficials del Gran Teatre,
Antoni Ras i Rigau i Antoni Bofill
exposaran el seu material gràfic
acumulat dels anys seixanta als
noranta, un bon recorregut per la
història del teatre líric, de les principals figures de l’òpera i de la vida
social catalana.
La inauguració de la mostra
coincidirà el dia 26 amb el recital
estrella dels Amics de l’Òpera, que
portarà al Barradas intèrprets de

renom, com la soprano Rosa Maria Conesa, el tenor Josep Ruiz i
la pianista Helena Bayo. Aquests
últims, van participar en la primera producció operística dels Amics
de l’Òpera, El giravolt de maig,
d’Eduard Toldrà. Joan Piera, president de l’entitat, apunta que la temporada d’òpera a la ciutat va per
bon camí, “seguint els eixos que
ens havíem marcat”. El curs de recitals mensuals es tancarà al maig.

Concurs de fotografia Festes de Primavera
La Xarxa d’Aules de Cultura de la ciutat organitza durant el 20 i 21
d’abril un concurs de fotografia amb la temàtica de les Festes de
Primavera obert a tots els ciutadans. El proper 19 de juliol es farà
públic el veredicte i les fotografies s’exposaran fins al juliol a la Sala
Cirici. També conjuntament, les aules han preparat un concurs de balls
de saló amb l’orquestra Galana el dia 19 d’abril a les 22h al Casino.

IX Mostra d’Art Floral Sant Jordi 1996
El col·lectiu Gent de Pau amb la col·laboració de les floristeries de
la ciutat convoquen del 22 al 24 d’abril la novena mostra d’art floral a
la seu del Museu de L’Hospitalet. Els botiguers hospitalencs aprofiten
aquestes festes del llibre i la rosa per fer gala de les seves creacions
florals en una exposició ja tradicional a la seu de la Casa Espanya.

