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Del 17 al 23 d’abril, L’Hospitalet obre els seus carrers i espais a la festa gran

La primavera, L’H altera
Tots coneixem aquella dita castellana que diu La primavera, la sangre altera.
Precisament aquest fet succeeix a la nostra ciutat arribat el mes d’abril. Cada
any, a hores d’ara, els carrers i places de L’Hospitalet s’omplen de color i de
màgia, de tradició i de modernitat, de creativitat i de ganes de passar-s’ho
bé. Sant Jordi, el drac, la rosa i el llibre són el detonant de la festa gran, la de tots,
que aplega tots els barris, enguany il·lustrada amb un cartell obra del reconegut
dissenyador valencià Javier Mariscal
REDACCIÓ
Del 17 al 23 d’abril, Ajuntament,
entitats, altres institucions i en definitiva, els ciutadans de L’Hospitalet
es mobilitzaran per gaudir de la setzena edició de les Festes de Primavera. Entre tots han confeccionat un atapeït programa d’actes
que combina la tradició cultural i
popular amb manifestacions de
caràcter lúdic, festiu i esportiu,
sempre amb la voluntat que tothom trobi el seu espai.
Segons el tinent d’alcalde de
Cultura, Joan Francesc Marco, “en
aquesta edició hem volgut insistir
en la línia iniciada l’any passat, de
fer unes festes cada vegada més
de la ciutat, dels ciutadans, de les
entitats i dels barris i no unes festes institucionals. Per tant, han de
ser unes festes on el teixit associatiu faci les seves propostes”.
Els principals escenaris de les
festes seran el recinte firal de la
Farga, el Centre Cultural Tecla Sala, el Teatre Joventut, l’Auditori Barradas i els carrers de tots els barris de
la ciutat. El punt de partida és previst el dijous, 17 d’abril,

amb la tradicional recepció i brindis a càrrec de l’Ajuntament que
comporten l’obertura de les festes.
L’acte, al qual hi estaran convidats
representants de les entitats i altres personalitats de diferents àmbits ciutadans, tindrà lloc al Palauet de Can Buxeres. L’endemà,
18 d’abril, a la Farga, també el
Consistori lliurarà la tercera edició
del premis Ciutat de L’Hospitalet,
un dels esdeveniments amb més
trascendència.

El brindis
i la recepció
oficial es faran
a Can Buxeres

Dintre dels actes més tradicionals destaquen el Fabulari, concentració de comparses i bèsties
fantàstiques, el concurs de cocteleria per a professionals, que enguany arriba a la tretzena edició,
la trobada de gegants i la jornada
castellera, que inclou com a novetat la presentació de
la Colla de
Castellers
de L’Hospitalet. La
Rambla Just
Oliveras tornarà a ser
l’escenari
durant tota la
setmana, de la fira
de la rosa i el llibre,
on es podran trobar les
darreres novetats editorials
i les tradicionals flors de Sant
Jordi. La fira anirà acompanyada
de la mostra de treballs manuals organitzada pels casals
d’avis, la Coordinadora de Ju-

bilats i Pensionistes i el Consell
Municipal de la Gent Gran. Aquest
col·lectiu també organitzarà a la
Farga el dia 21 la desfilada de vestits de paper i l’homenatge a les
persones centenàries, i el dia 22,
un ball per a gent gran.
Els nens també tenen el seu
espai. Entre les activitats infantils
més destacades es troben la Festa del drac, on es reviu la llegenda
de Sant Jordi (19 d’abril, Can Buxeres), i les Dotze hores de contes
i... Xahrazad (el mateix dia al Bar-

radas), en la qual
es llegeixen de
manera continuada històries
de tot el món –
ambdues organitzades pel Consell
de la Juventut i l’Esplai– i el correfoc infantil dins la
cloenda de les festes.
La música i el teatre prendran
també protagonisme durant els
dies festius. Així, en aquesta edició s’inaugurarà el Primer Concurs
de Pop-Rock Ciutat de L’Hospitalet, actuarà Raimundo Amador, hi
haurà una Mostra Folklòrica i diferents recitals de cant coral i de
música en viu (rock, tango, acústica, música de cinema, bluessoul...). Pel que fa al teatre, l’esdeveniment més destacat és la representació de Maria Rosa d’Àngel Guimerà, al Joventut, que oferirà descomptes especials durant
les Festes de Primavera. Les companyies locals també tindran l’oportunitat de mostrar els seus últims muntatges amb representacions al carrer, al Centre Catòlic o
a les aules de cultura.
Els esports, com cada any, estaran protagonitzats pel Dia de la
Bici i per diferents tornejos de tennis i patinatge.
El programa de les festes, amb
detall, es pot consultar a les pàgines centrals de L’HOSPITALET. Us
desitgem Bones Festes.

