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Antonio Orozco serà
el pregoner de les festes
L’Hospitalet celebra les
Festes de Primavera
del dia 23, diada
de Sant Jordi, al 26
d’abril, quatre dies per
donar la benvinguda
al bon temps

clippers music

Per al
cantautor
de la Florida
“L’Hospitalet
és música”
gaudir de les seves especialitats de
festa per 2 euros i amb premi per
als participants.
El programa també inclou la resta de les activitats tradicionals de les
festes: el Concurs de Cocteleria, la
Trobada de Gegants, la Jornada
Castellera, la Ballada de Sardanes,
el Parc de les Meravelles, el Correfoc infantil i les animades fires a la
rambla de Just Oliveras i a la rambla
de la Marina. El comiat el posaran
com sempre les colles de diables
de la ciutat amb la Nit de Foc, que
recorrerà carrers del Centre i finalitzarà amb l’espectacle pirotècnic a la
plaça de l’Ajuntament. y

the Project

El tema Devuélveme la vida el va fer
famós arreu i avui és un dels hospitalencs més coneguts. Per tot plegat se l’ha escollit pregoner de les
Festes de Primavera 2015 i Antonio Orozco se’n sent molt orgullós.
“És importantíssim per mi, suposa
ser present al dia a dia de la ciutat
i aquesta és la millor recompensa
que un músic com jo pot tenir en
aquest moment de la meva carrera”.
Tot i la seva brillant trajectòria,
el cantautor no perd el contacte
amb la ciutat. Per exemple, va enregistrar amb l’Escola Municipal de
Música de L’Hospitalet el disc de
la darrera Marató de TV3. Aquesta
experiència “et permet somiar que
tot és possible. Era una proposta
complexa perquè suposava la implicació dels nois, producció, desplaçaments..., però no s’ha pogut fer
millor ni més ben dirigit que des de
l’Escola de Música”. Potser per això
el seu germà hi estudia: “Des d’aquí
dono les gràcies a tots els que fan
possible aquest projecte pel bé
dels nostres xavals”.
La música i L’Hospitalet són dues
passions per a Orozco. “L’Hospitalet és música. Fixeu-vos-hi i ho notareu. Hi ha una barreja que fa que
tots els sons siguin compatibles. Si
hagués de recomanar algun lloc serien les penyes flamenques. Jo vaig
a l’Antonio Mairena”.
El pregó d’Orozco serà un dels
grans atractius de la celebració, el
primer, que tindrà lloc el 23 d’abril
a les 20h, en plena diada de Sant
Jordi, la festa del llibre i la rosa. Les
activitats seguiran fins al diumenge
26 d’abril sota l’aixopluc del cartell
que ha dissenyat el veí de la Torrassa Marc Fernández.
Com el pregó, els concerts de

popular i tradicional, la novetat està
en el Fabulari, la concentració de
comparses i bèsties fantàstiques
que organitza Drac d’Or. L’entitat
estrena un nou format d’espectacle
per donar la benvinguda a quatre
figures noves realitzades per la
imatgera Dolors Sans. “Fa dos anys
que preparem aquesta estrena que
tindrà el seu punt àlgid amb la presentació de la bèstia de foc”, explica
Ramon López, de Drac d’Or.
Una altra de les activitats plenament consolidades és el Festival de
L’Humor que en aquesta edició estrena diferents escenaris en locals
d’oci de la ciutat, com El Viejo Piano, L’Oncle Jack i Depósito Legal.
I per als gurmets, les festes acullen una nova edició de la Primavera
de Tapes per descobrir o revisitar
els bars autèntics de la ciutat i

La Farga i les actuacions musicals
gratuïtes són altres de les cites
més esperades. Enguany visitaran
L’Hospitalet Rosario, Siniestro Total
i MClan, i els televisius Gemeliers al

recinte del carrer de Barcelona. A
l’aire lliure, a la Remunta, actuaran
Toreros Muertos, El Niño de la Hipoteca, Oques Grasses i els hospitalencs Rumba sin Rumbo i Fills de

la Flama, entre d’altres. I la música
negra de Primavera in Black tornarà
a ambientar les nits als jardins de
Can Sumarro.
Entre les activitats de cultura

Internet i xarxes
Escaneja el codi i visita
la secció de L’Hdigital.
Publica comentaris a les
xarxes amb #primaveralh

