18 d’abril del 2005

El Quixot ocupa la
Marató dels contes
La X Marató de Contes de les Festes de Primavera està dedicada al
Quixot en el marc del IV Centenari
de la primera edició de l’obra més
coneguda i celebrada de Miguel de
Cervantes. Escolars, familiars i noctàmbuls podran participar en les
lectures que faran diferents narradors, actors i voluntaris de la ciutat a les biblioteques.
Dedicades a les escoles, les lectures es fan del 19 al 22 d’abril de
10 a 12h a la Biblioteca Tecla Sala.
Per a les famílies és de 18 a 19h el

Tots participen en
la confecció de
les catifes florals
A partir de les 9 del matí del divendres 22 d’abril, nois de diverses escoles, comissions de festes i entitats participaran en la confecció de
catifes florals. Les places d’Eivissa,
de Francesc Macià, de l’Ajuntament
i Espanyola són els escenaris escollits. De 9.30 a 11.30h, a cada una
de les ubicaciones de les catifes es
llegiran contes.

Trobada dels
Diables Infantils
dels Països Catalans
Vuitanta colles de diables de les diverses comarques catalanes, del
País Valencià i de les Illes Balears
participaran en la primera trobada
de L’Hospitalet. La concentració es
farà a partir de les 19h, el dia 23.
Cinc correfocs simultanis sortiran
de diversos punts per arribar finalment a la plaça de l’Ajuntament, a
les 20h.

‘El mètode
Grönholm’ arriba al
Teatre Joventut
Els actors Jordi Boixaderas, Lluís Soler, Roser Batalla i Jordi Diaz donen
vida als protagonistes d’El mètode
Grönholm. Els personatges que interpreten es presenten a la fase final d’unes proves gens convencionals que ha organitzat una important multinacional per triar un alt
executiu. Dies 23 i 24 d’abril a les
21h. Preu, 21 euros.

XXI Concurs de
cocteleria per
a professionals
Puntual a la seva cita anual arriba
el concurs de cocteleria Ciutat de
L’Hospitalet. La vinculació de la
ciutat amb el món del bàrman i la
cocteleria es posa de manifest en
aquesta vintiunena edició del certamen. Es farà al recinte firal de La
Farga (entrada pel c. de Girona, 10)
el diumenge dia 24 d’abril.

dia 18 a la Sala de lectura infantil Frederic Mistral; el dia 19
a la Biblioteca la Bòbila; el dia 20 a
les biblioteques Santa Eulàlia, Ramón
Fernández Jurado i la Florida; el dia
21 a les biblioteques Josep Janés,
Can Sumarro i Bellvitge, i el dia 22 a
la Biblioteca Central Tecla Sala.
El mateix dia 22 però a partir de
les 21 hores i fins que el cos
aguanti, es faran lectures a la Biblioteca Central Tecla Sala, ambientades amb molins i posades manxegues. # P. G .
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A les diferents biblioteques de la ciutat
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