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FESTES DE PRIMAVERA. DEL 22 AL 25 D’ABRIL

Les Festes
de Primavera
celebren el
30è aniversari
Als voltants de Sant Jordi, ara
fa exactament 30 anys, L’Hospitalet estrenava la seva festa
major, la festa de la ciutat, les
Festes de Primavera. Avui és
un esdeveniment esperat i gau dit per la ciutadania i que alhora
serveix com a tret de sortida
per a les festes majors dels barris. Enguany, les festes se celebren del 22 al 25 d’abril i, coin cidint amb l’assenyalat aniversari, el programa introdueix no vetats que van començar a la mateixa presentació de les festes i del
cartell, que enguany és obra del dissenyador Enric Jardí.
Per primer cop, la descoberta
del cartell i l’anunci del programa
festiu es va fer obert a les entitats
de la ciutat, protagonistes també
de les festes ja que moltes hi collaboren en l’organització d’algunes
de les activitats. En total, al voltant
de 1.000 persones es mobilitzen
per fer-les possibles. “Les Festes
–afirma el tinent d’alcalde de Cultura, Mario Sanz– són un orgull per
a la ciutat, les fem entre tots i cada
any són més vibrants”.
La segona novetat coincideix
amb l’inici de la festa. Per primer
cop es farà un pregó des del bal có de l’Ajuntament i obert a tota la
ciutadania. Els televisius José Corbacho i Juan Cruz seran els pregoners, i donaran pas al toc d’inici,
mostra de la nostra cultura tradicional amb gegants, diables, grallers,
bestiari i altres.
Les novetats, com la cursa nocturna i la jornada de portes obertes
al palauet de Can Buxeres i a l’edifici

central de l’Ajuntament, es barregen amb les tradicions en aquests
quatre dies de festa. Per exemple
el cartell d’Enric Jardí, que mostra
un drac, símbol ja tradicional, dibuixat amb un traç modern. Jardí es
va mostrar encantat d’haver rebut
l’encàrrec: “no és fàcil, però sempre
ve de gust fer un cartell així, alegre,
amb colors de festa”, va explicar el
dissenyador.
En l’acte de presentació del pro grama, l’alcaldessa, Núria Marín, va
convidar tothom a gaudir de les Festes de Primavera. “Aquest és l’espe rit de la celebració des del seu inici
ara fa 30 anys, la participació de la
ciutadania i una festa a l’abast de
tothom”. # C . SÁNCHEZ
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GABRIEL CAZADO

Actes culturals, lúdics i esportius
per a totes les edats

El dissenyador Enric Jardí amb variants del cartell de les festes d’enguany

José Corbacho i Juan
Cruz, els pregoners
L’H convoca tota la ciutadania a escoltar-los
José Corbacho i Juan Cruz seran enguany els pregoners de
les Festes de Primavera. Els
dos directors estan rodant a
L’Hospitalet des de fa unes setmanes la sèrie de TVE Pelotas,
que s’emet els dilluns en horari
de prime time, a les 22.15h.
Precisament, l’alcaldessa, Núria
Marín, va visitar fa uns dies la fà brica Godó i Tries, un dels espais utilitzats per al rodatge, juntament amb el camp de futbol de Can

GABRIEL CAZADO

E
S
C
E
N
A
R
I
S

Corbacho i Cruz en un moment del rodatge de la sèrie

Buxeres i d’altres indrets de la ciutat.
També els han servit d’escenari els
platós de Televisió de L’Hospitalet.
Cruz i Corbacho han dirigit conjuntament les pel·lícules Tapas –pre mi Goya a la millor direcció novella
2006– i Cobardes, totes dues rodades i estrenades a la ciutat sota el se gell Hospiwood. La seva última crea ció és Pelotas, produïda per El Terrat,
que recull les vivències de perso nes vinculades a un equip de futbol
de segona regional. # M . SOLÉ

