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Música, literatura, art i tradicions de la cultura popular destaquen en el programa de 1997

Les principals novetats d’enguany
BARREJA DE FLAMENC I BLUES
Concert de Raimundo
Amador a La Farga

JORNADA CASTELLERA
Presentació oficial
de la Colla de L’H

1R CONCURS DE POP-ROCK
Obrir-se camí en el
món de la música

El guitarrista sevillà Raimundo
Amador serà un dels plats forts de
les festes. El concert on presentarà el seu darrer disc, Gerundina,
tindrà lloc el 19 d’abril, a les 22h,
al recinte firal de La Farga. Amador, amb un important currículum
en el qual destaquen les seves collaboracions amb BB King, Camarón, Rosario o Kiko Veneno, barreja amb la seva música el flamenc, el blues, el jazz o el rock.
En aquest concert alternarà la guitarra elèctrica amb la flamenca.

El 19 d’abril a les 19h tindrà lloc la
presentació oficial de la Colla de
Castellers de L’Hospitalet. Al seu
costat actuaran el Minyons de Terrassa i els Castellers de Castelldefels. La jornada castellera es
farà a la plaça de l’Ajuntament.

Entre el 15 i el 25 d’abril tindran lloc
les actuacions dels grups seleccionats en el primer Concurs de PopRock Ciutat de L’Hospitalet que organitza la SalaMandra amb l’objectiu de ser un primer pas per a
aquells conjunts de la ciutat i rodalies que vulguin fer-se un lloc en
el món de la música. Les semifinals del certamen es realitzaran el
6 i 7 de maig i la gran final i lliurament de premis el 9 de maig. Totes
les actuacions tindran lloc a l’avinguda del Carrilet, 301.

L’Auditori Barradas serà l’escenari
el pròxim dia 21 d’abril, de la presentació de la campanya Miliuna,
promoguda per grups i col·lectius
relacionats amb el món del conte.
La campanya consisteix en explicar cada nit fins a l’any 2000 i en
un indret diferent de Catalunya un
conte. Aquest mateix dia es presentarà la traducció al català de
Les mil i una nits a càrrec d’una
de les traductores.

Dins la campanya L’Hospitalet pel
Civisme, el dimecres 23 d’abril, es
retornarà a la ciutat l’escultura de
Rafael Solanic Noia amb colom.
L’obra, ubicada al parc de Can Buxeres, havia patit en els últims
temps diversos desperfectes.

CLOENDA AMB EL CORREFOC
Diables i foc pels
carrers de la ciutat
Les festes es clouran amb un correfoc amb una part dirigida als infants. Les quatre colles de diables
de la ciutat sortiran de Can Buxeres i arribaran a la plaça de l’Ajuntament per enllaçar amb un castell
de focs d’artifici.

GEGANTS AL BARRADAS
Exposició titulada
Imatges de la festa
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CAMPANYA MILIUNA
Explicar un conte
cada nit fins al 2000

SOLANIC A CAN BUXERES
Retorna l’escultura
Noia amb colom

Raimundo Amador actuarà el 19 d’abril a La Farga

CATIFA FLORAL
Un mural de flors de
30 metres de llarg
Nens i nenes dels barris de La Florida, Pubilla Casas i Can Serra confeccionaran el pròxim dimecres
dia 23 d’abril a la plaça Eivissa

una gran catifa floral a l’estil de les
que es fan a Sitges. El mural, dissenyat per un artista local, tindrà
5 metres d’ample per 30 de llarg i
representarà diferents símbols
relacionats amb la ciutat i amb
l’Any europeu contra el racisme i
la xenofòbia.

En commemoració del desè aniversari de la Colla de Geganters
del barri de Sant Josep, l’Auditori
Barradas acollirà durant les Festes
de Primavera una exposició de
gegants sota el títol Imatges de la
Festa. La mostra, organitzada per
l’Agrupació de Colles Geganteres
de Catalunya, està formada per un
recull de fotografies i de diferents
peces representatives de les comarques de Catalunya.

