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FESTES DE PRIMAVERA ||| LES TRADICIONS MÉS POPULARS

El Fabulari i el Correfoc omplen
els carrers de llum i fantasia
La Trobada de Gegants arriba a la setzena edició i aplega 21 colles i figures
Martorelles, Alp, Ribes de Freser i
Caldes d’Estrac.
I per tancar la festa, la Nit de
Foc, un espectacle de llum i so
que cada any guanya més seguidors i en el qual participen les 11
colles de diables i diablesses de
L’Hospitalet. A les 21 hores, la
Tabalada donarà pas al Correfoc
que recorrerà els carrers del Centre, des de La Farga fins a la pla-

MOSTRA FLORAL
Les floristeries de la
ciutat i Gent de Pau ens
conviden a la Mostra
Floral-Sant Jordi 2003
del 22 al 24 d’abril a la
Regidoria del Districte I
GABRIEL CAZADO

Són convocatòries imprescindibles a les nostres Festes de Primavera, tradicions de l’imaginari
popular que han arrelat en la festa grossa de L’Hospitalet. Parlem
del Fabulari –la concentració de
comparses i bèsties fantàstiques–,
la Trobada de Gegants i la Nit de
Foc que, amb el Correfoc i la Tabalada, acomiada el programa
festiu.
El 26 d’abril, tota mena de
dracs, animalons i bèsties que
només poden existir en la imaginació cobren vida per passejar
pels carrers de la ciutat. El Fabulari és una de les activitats més
tradicionals de les festes que ha
estat present des de la primera
edició. Les comparses es concentraran a les 17 hores a la plaça
de l’Ajuntament per iniciar la passejada. Pujaran per la rambla de
Just Oliveras i l’avinguda de Josep Tarradellas fins a arribar a les
20 hores al parc de Can Buxeres,
on els més petits hauran passat
el dia participant en la Festa al
Parc. Ambdues activitats es tancaran amb el ball de dracs i bèsties envoltats de nens i nenes.
La segona cita amb les tradicions arriba diumenge 27 d’abril
al matí de la mà de la setzena
Trobada de Gegants, organitzada
pels Gegants de Sant Josep. La
plantada serà entre les avingudes

El Fabulari convida dracs i bèsties fantàstiques a passejar per L’Hospitalet

de Josep Tarradellas i d’Isabel la
Catòlica. Un bon esmorzar animarà els geganters a iniciar el passeig per Josep Tarradellas, Ventura Gassol, Prat de la Riba, Mestre
Clavé, Barcelona, Just Oliveras i

plaça de Lluís Companys, on hi
haurà el ball final. Enguany hi
participen els Gegants de Sant
Josep, Gegants de la Ciutat de
L’Hospitalet, Drac d’Or, el gegant
El Cuiner, Titonyetes, CIJ Bellvit-

ge, Capgrossos de la Florida, capgrossos de Ciutat Comtal, d’Esplugues, Sant Boi, Cervelló, Molins de Rei, Castellar del Riu-Espinalvet, Poblenou de Manresa,
Vallgorguina, Montmeló, Ullastret,

ça de Lluís Companys, on s’acomiadaran amb el tradicional castell de focs d’artifici. Diablons i tabalers d’ESEJEP, Diables infantils
del CIJB, Pantunyetes, Skamot
Diabòlic de Santa Eulàlia, Diables
de la Florida, Bellvitge i L’Hospitalet, Món Diabolik de la Torrassa,
Kabra, Kabrons i Kabrones de
L’Hospitalet, Folcat Diabòlic i La
Rata de Bellvitge participaran en
aquesta Nit de Foc. # REDACCIÓ

