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tòlic (rbla. de Just Oliveras, 34).

DEL 20 AL
23 D’ABRIL

22h. Temporada de música
amb Dani Flaco. Un dels autors
novells amb més projecció de
l’escena musical. Preu: 10 euros.
Venda de localitats: Caixa de Catalunya. Tel-entrada: 902 10 12
12. Consulteu cartelleres. Centre
Cultural Barradas (rambla de Just
Oliveras, 56).

IX Marató de Contes de L’Hospitalet. Marató de les Cultures.
Durant la setmana de Sant Jordi,
els escolars, les famílies i els noctàmbuls de la ciutat explicaran i
escoltaran contes. Per a les escoles: del dia 20 al 23, de 10h a
12.30h. Per a les famílies: del dia
20 al 22, de 17.30h a 19h. Biblioteca Central Tecla Sala (av.
Josep Tarradellas, 44).

22h. Concert amb El Canto
del Loco. Pur pop, enèrgic, directe i intens. Artista convidat:
Pedro Javier Hermosilla. Preu: 16
euros. Venda de localitats: Caixa
de Catalunya. Tel-entrada: 902
10 12 12. Consulteu cartelleres.
Recinte firal de La Farga (carrer
de Barcelona, 2).

DIJOUS,
22 D’ABRIL
Tot el dia, fins al 25 d’abril.
Fira de Sant Jordi. Tradició i cultura. Llibres, flors, racó d’artesans
i treballs manuals dels casals
d’avis. Instal·lada a la rambla de
Just Oliveras.

DISSABTE,
24 D’ABRIL
EL CANTO DEL LOCO. 23 D’ABRIL. 22H. LA FARGA

De 12 a 14h i de 16h a
20.30h. La Festa al Parc.
Tota una jornada amb
activitats lúdiques i d’animació adreçades al públic
infantil i juvenil. Parc de Can
Buxeres. Organitza: Consell de la
Joventut i l’Esplai de L’Hospitalet.

20h. Brindis de les Festes de
Primavera 2004. Recepció institucional a les entitats, col·lectius,
col·laboradors i personalitats del
món de la cultura Palauet de Can
Buxeres (parc de Can Buxeres).
22h. Concert de Joan Tena.
Cosas que pasan. Preu: 15 euros.
Venda de localitats: Caixa de Catalunya. Tel-entrada: 902 10 12
12. Consulteu cartelleres. Teatre
Joventut (c. de la Joventut, 4-10).

radors, actors
i e sp o n tan i s
amb
gan e s
d’explicar contes. Biblioteca
Central Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).

DIVENDRES,
23 D’ABRIL
Tot el dia. Catifes florals. Nois
i noies de diverses escoles, comissions de festes i entitats de la
ciutat participen en la confecció
de catifes de flors. 9h. Muntatge
de les catifes. Exposició de les
catifes durant tota la jornada.
19h. Cloenda i desfeta de les catifes. Situació de les catifes: A la
Florida, plaça d’Eivissa. A Santa
Eulàlia, plaça de Francesc Macià.
A Bellvitge, passeig de les Teresianes. Al Centre, plaça de l’Ajuntament. A Collblanc, plaça Espanyola. Organitzen: Comissions de
festes, escoles, associacions, entitats i col·lectius de la ciutat.
IX Marató de Contes de L’Hospitalet. Marató de les Cultures.
De 10h a 12.30h per a les escoles. Biblioteca Central Tecla Sala.
18h. Per a les famílies, especta-

CATIFES FLORALS. 23 D’ABRIL. LA FLORIDA,
SANTA EULÀLIA, BELLVITGE, CENTRE I
COLLBLANC
cle Les Tres Bessones miren el
món, amb Elisabet Ulibarri. Rambla de Just Oliveras. A partir de
les 21h i fins que el cos aguanti

per als mes grans. Entre aromes
de cafès i tes us convidem a escoltar històries, narracions i lectures d’autor que ens oferiran nar-

21h. Teatre. ¡MAMAAÁ!. Amb Paco
Morán i Joan Pera.
L’obra segueix el camí traçat per
la filosofia Morán-Pera pel que fa
a l’humor trepidant i a les habituals improvisacions en escena,
que converteixen cada funció en
un espectacle diferent. Fins al 25
d’abril. Preu: 21 euros. Venda de
localitats: Caixa de Catalunya. Telentrada: 902 10 12 12. Consulteu cartelleres. Teatre Joventut
(carrer de la Joventut, 4-10).
21.30h. Teatre. Actes del centenari del Centre Catòlic. Inauguració del nou teatre. Dani Pérez.
Los unos por los otros. Entrada
amb invitació. (confirmacions al
tel. 93 261 07 61 i centrecatolic@ya.com). Teatre del Centre Ca-

De 10h a 14.30h. IV Gimcana
Fotogràfica Ciutat de L’Hospitalet. Apunta’t i descobreix la teva ciutat i les Festes tot fotografiant-la. Informació i inscripcions:
Espai Jove (Biblioteca Central Tecla Sala) Telèfon: 93 260 24 94 i
Fotosistema (Max Center i c. Major. www.espai-jove.net i bustia@l-h.es. Organitza: Espai Jove.
Col·laboren: Dirces, Fotosistema,
Max Center, Canon i Diputació de
Barcelona.
De 17h a 20h. La policia de
L’H. Guàrdia Urbana i Mossos
d’Esquadra al servei del ciutadà.
Circuit de motos adreçat al públic
infantil. Control voluntari d’alcoholèmia. Punt d’informació i
atenció al ciutadà. Plaça de Lluís
Companys. Organitza: Policia de
L’Hospitalet (Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra).
18h. Fabulari. Concentració de
comparses i bèsties fantàstiques.
A partir de les 18h. Concentració
de les colles participants a l’edició d’enguany a la plaça de l’Ajuntament. Passejada de les colles pel carrer Major, rambla de
Just Oliveras, avinguda de Josep
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Tarradellas i parc de Can Buxeres.
A les 20h. Cloenda del Fabulari:
Parc de Can Buxeres. Coincidint
amb la cloenda de la Festa al
Parc. Organitza: ACH El Drac d’Or.
20.30h. Correfoc infantil. Una
nit de foc amb els petits diables i
diablesses de L’Hospitalet. Sortida del correfoc: Carrer del Xipreret. Recorregut: Carrer de Barcelona, plaça de la Remunta, carrer
Major i plaça de l’Ajuntament. Final del correfoc i lluïment de les
colles a la plaça de l’Ajuntament.
Hi participen les colles: Diablons
i Diablones d’ESEJEP, Diables i
Diablesses del CIJB, Patunyetes,
Skamot Infantil de Santa Eulàlia,
Toc de Foc, Món Diabòlic de la
Torrassa i Girafocs de la Florida.
Organitza: Tro Entitats de Foc de
L’Hospitalet.

jornada festiva acompanyats d’un
bon grapat d’amics. Hi participen
els gegants i les colles de: Gegants de Sant Josep L’H, Gegants
de la Ciutat de L’Hospitalet, Drac
d’Or, Gegant ‘El Cuiner’, Titonyetes, CIJ Bellvitge, Capgrossos de
la Florida, Capgrossos de Ciutat
Comtal, Sant Boi de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, el Prat
de Llobregat, Pallejà, Sant Vicenç
dels Horts, Alcover, Torrelles de
Foix, la Beguda Alta, Navarcles,
Puigcerdà, Lliçà de Munt, Vilassar
de Mar, Carnaval de Solsona,
Bellpuig, Santa Perpètua de la
Mogoda i Gràcia de Sabadell.
9.30h. Concentració i plantada
de gegants: Avinguda de Josep
Tarradellas / avinguda d’Isabel la
Catòlica. Començarà la diada
amb un bon esmorzar. 11.30h.
Passejada pels carrers: Avinguda
de Josep Tarradellas, avinguda de
Ventura Gassol, carrer d’Enric Prat
de la Riba, plaça del Mestre Clavé, carrer de Barcelona, rambla
de Just Oliveras, carrer Major i
plaça de l’Ajuntament. 12.30h.
Arribada: Pl. de l’Ajuntament. Presentació de les colles, ball final i
cloenda de la trobada. Org: Geganters del barri de Sant Josep.
11h. XX Concurs de Cocteleria
per a professionals Ciutat de
L’Hospitalet. La vinculació de la
ciutat de L’Hospitalet amb el món
del bàrman i la cocteleria es posa
de manifest amb aquesta XX edi-

Ateneu de Cultura Popular
D’11h a 14h. La policia de L’H.
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al servei del ciutadà. Circuit de motos adreçat al públic
infantil. Control voluntari d’alcoholèmia. Punt d’informació i
atenció al ciutadà. Plaça de Lluís
Companys. Organitza: Policia de
L’Hospitalet (Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra).
11.30h. Jornada castellera.
Amb la participació de: Colla Jove
de L’H, Castellers de Barcelona i
Sagals d’Osona. Plaça de Francesc Macià (Santa Eulàlia). Organitza: Colla Jove de L’Hospitalet.
12h. Dia de la bici. Passeig en bicicleta per tota la ciutat. 11.15h.
Concentració de ciclistes. Recorregut urbà (18 quilòmetres).
12.30h. Sortida. Avinguda de Josep Tarradellas (davant els jutjats
de L’H). Organitza: Àrea d’Esports. Col·laboren: Unió Ciclista
L’Hospitalet i Consell Esportiu
Barcelonès Sud.

XX CONCURS DE COCTELERIA. 25 D’ABRIL.
LA FARGA
ció del concurs. Centre d’Activitats La Farga, entrada pel carrer
de Girona, 10. Amb la col·laboració del Club del Bàrman.

11h. IX Trobada Comarcal de
Puntaires. Trobada amb puntaires de la ciutat i la comarca. Rambla de Just Oliveras. Organitza:

21h. Teatre. ¡MAMAAÁ! Amb
Paco Morán i Joan Pera. Fins al
25 d’abril. Preu: 21 euros. Venda
de localitats: Caixa de Catalunya.
Tel-entrada: 902 10 12 12 Consulteu cartelleres. Teatre Joventut
(c. de la Joventut, 4-10).

A partir de les 16.30h. 3 C 3
Bàsquet interinstituts. Competicions de bàsquet 3 C 3 dels
centres educatius de L’Hospitalet.
Categories infantils, cadets i juvenils. 20.30h. Finals dels últims
partits. Rambla de la Marina (pl.
de Lluís Companys). Organitza:
Àrea d’Esports. Col·labora: Consell Esportiu Barcelonès Sud.
19h. Teatre ¡MAMAAAÁ! Amb
Paco Morán i Joan Pera. Preu: 21
euros. Venda de localitats: Caixa
de Catalunya. Tel-entrada: 902
10 12 12. Consulteu cartelleres.
T. Joventut (Joventut, 4-10).

22h. Concert amb Fito & Fitipaldis. Una de les referències
de luxe del nostre panorama musical. Artista convidat: Carmen.
Preus: 16 euros. Venda anticipada: Caixa de Catalunya. Tel-entrada: 902 10 12 12. Consulteu
cartelleres. Centre d’Activitats La
Farga (c. de Barcelona).

DIUMENGE,
25 D’ABRIL
Matí. XVI I Trobada de Gegants. Els gegants de la ciutat
ens conviden a gaudir d’aquesta

12h. Música a banda. Vermut
musical amb l’Associació Musical
Banda de L’Hospitalet-Santa Cecília. Director: Josep Roda Batlle.
Rambla de Just Oliveras.

FITO & FITIPALDIS. 24 D’ABRIL. 22H. LA FARGA

19h. Temporada de música.
Òpera mínima. El senyor Arrufat
es presenta en societat. Òpera
bufa en un acte de Jaques Offenbach. Una divertida sàtira social
en la qual les situacions còmiques i absurdes s’intercalen en
moments d’una inspiració musical extraordinària. Preu: 10 euros.
Centre Cultural Barradas (rambla
de Just Oliveras, 56). Organitza:
A mi cs d e l ’ Òp e ra– J o ve n tu ts
Musicals de L’Hospitalet.
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OSCAR MARINÉ
AUTOR DE LA IMAGEN DE LES FESTES DE PRIMAVERA 2004

“Me gusta ser
un poco provocador”
var la esencia de
arte gráfico que tiene esta profesión.
--- Mariné estuvo lig a d o a la
movida madrileña de los años
80. Han pasado
más de 20 años y
son muchos los
nostálgicos. ¿La
cr e a t ivid a d e n
España ha avanzado o ha retrocedido?
--- Son tiempos diferentes. Yo, que
pertenecí a la movida de Madrid, en
aquella época venía mucho a Barcelona. Quizás la
movida cristalizó
en Madrid porque
era un desierto y,
de repente, en una
cafetería nos encontramos 20 perso n as y aq u e l l o
fu e u n a b o mb a.
To d o e so p asó
d e sp u é s d e q u e
cad a n o ch e e n
Barcelona íbamos
a Zeleste y otras
historias. Fue un momento en el que pasaron muchas cosas curiosas, luego han seguido pasando pero de forma más desorganizada. Madrid es una ciudad muy dura,
incluso en la época de la movida tan
mitificada no era ‘de rositas’, hacer cualquier cosa que funcionase era muy importante. A mi, lo único que Madrid como centro me ha provocado ha sido ser un artista
bastante internacional porque he tenido
que ir siempre a trabajar fuera. Cuanto más
lejos, mejor. He trabajado en Nueva York,
Suiza, Alemania... como un outsider del diseño madrileño, que realmente no existe.
--- ¿Y el catalán?
--- Ese sí que existe, y muchísimo, el madrileño, no. Aquí ha habido escuela, pero
en Madrid no hay nada.

El diseñador madrileño, autor del cartel
de la película ‘Todo sobre mi madre’ de
Almodóvar, ha creado el icono festivo

GABRIEL CAZADO

--- ¿Por qué ha elegido la figura del
dragón y qué idea quiere transmitir de
las fiestas con esta imagen?
--- El dragón es el icono central de las fiestas y me parecía adecuado para hacer una
mascota con él, como protagonista de la
fiesta. Es un dragón un poco sin vergüenza
y gracioso, iluminado por el buen tiempo.
Con ese dragón no puede llover.
--- La mascota sigue el estilo que caracteriza su trabajo, con el protagonismo de la línea y el color. ¿Qué proceso
creativo sigue cuando recibe un encargo?
--- Muchas veces, hacer lo contrario de lo
que me piden, me gusta llevar la contraria,
para coger inercia y sentirte un poco libre.
Las indicaciones de la gente del márqueting suelen ser un poco aburridas, después
me acerco a las indicaciones pero de entrada me pongo en lo contrario. En este
caso, que es una fiesta, lo que se quiere es
que la imagen divierta y que sea algo nuevo. Me gusta ser un poco provocador.
--- El cartel de la oscarizada Todo sobre
mi madre de Almodóvar, ¿ha supuesto
un punto y aparte en su trayectoria?
--- Realmente no. Es cierto que hay trabajos que la gente reconoce más, pero en
este caso fue un trabajo más visto en España que en otros sitios. En EEUU ya había
hecho trabajos como la campaña para
Absolut Vodka, que llegó a mucha más
gente y durante mucho más tiempo. Pero
desde luego, el trabajo con Almodóvar es
por el que más se reconoce en España.
--- La campaña de Absolut Vodka forma
parte ahora de una colección que también incluye obras de Andy Warhol. ¿Se
considera un creador de iconos?
--- Sí, la verdad es que trabajo para ello, es
una de las partes del diseño gráfico que
más me interesan, convertir tu labor en
crear iconos me parece uno de los objetivos del diseño gráfico, como autor es tu
obligación. Otra cosa es que los iconos que
sean más o menos duraderos, que es un
compromiso de cada autor. Yo me lo suelo
plantear, no suelo hacer cosas que cubran
un encargo puntual, como el dragón de las
Festes de Primavera o el cartel de Almodóvar. Ahora acabo de crear una imagen
sobre los sucesos del 11 de Marzo en Ma-

drid para El País y pretendo que sobrepase
el tiempo y que la gente cuando lo vea recuerde los hechos. Es de lo más difícil que
he hecho en mi vida. Es un trabajo muy
bueno para la cabeza de un diseñador gráfico porque tienes muy poco margen.
--- Usted es un creador polifacético, ha
trabajado todos los campos de la comunicación y el arte. ¿Con cuál se queda?
--- La publicidad es lo que menos me gusta,
sólo la hago para algunos clientes y en caso
de que sea diseño gráfico aplicado a la publicidad de un producto cultural, de algo que
me interese, no me gusta incitar al consumo
de aquellos aspectos de la vida que no me
interesan. Soy especialista en diseño de cultura. Cuanto más artístico, más me interesa,
me interesa el arte y, a partir de ahí, conser-

20h. Concert amb La Oreja de
Van Gogh. El grup espanyol més
popular. Preu: 18 euros. Venda
anticipada: Caixa de Catalunya.
Tel-entrada: 902 10 12 12. Centre d’Activitats La Farga.
A partir de les 22h. Correfoc.
Nit de foc amb la participació de
les colles de diables de la ciutat:
Skamot Diabòlic de Santa Eulàlia,
Diables i Diablesses de la Florida,
Diables de L’Hospitalet, Diables
de Bellvitge, Kabra, Kabrons i Kabrones de L’Hospitalet, Folcat Diabòlic i la Rata de Bellvitge. Recorregut: porxos de La Farga, c. de
Barcelona, c. de Vilumara, c. d’Enric Prat de la Riba, c. Major i pl.
de l’Ajuntament. Organitza: Tro,
Entitats de Foc de L’Hospitalet.
23h. Cloenda de les Festes de
Primavera 2004. Esclat final
amb Els Comediants. Plaça de
l’Ajuntament.

EXPOSICIONS
DE LES FESTES
Del 22 al 24 d’abril. XVII Mostra floral-Sant Jordi 2004. Exposició de creacions florals realitzades per les floristeries de la
ciutat. Regidoria del Districte I
(Sala d’Actes), rambla de Just Oliveras, 23. Organitzen: Gent de
Pau i Floristeries de L’Hospitalet.
Fins al 24 d’abril. Exposició
de bonsais. Jardins de Can Sumarro (c. de la Riera de l’Escorxador, s/n). Organitza: Associació
Amics dels Bonsais.
Fins al 30 de maig. Tothom
pels drets humans. Exposició
de cartells per a la difusió de la
Declaració Universal dels Drets
Humans. Col·lecció de cartells
realitzats de manera altruista, 30
dissenyadors de primera fila, a
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sol·licitud d’Amnistia Internacional. Centre Cultural Barradas
(rambla de Just Oliveras, 56).
Fins al 24 de juliol. Joma.
Magma i altres materies. Instal·lacions. 1994-2004.
Sis instal·lacions i un recull de petites
peces i poesies visuals
creades per l’artista en els darrers
10 anys
V_i_a_t_g_e
(1997), Autoconstrucció
(1998), Cap
de pardals
(2000),
Paisatge humà (2000),
M a g m a
(2003), La
pell com a
frontera (2004), així com diverses
peces (1994-2004). Centre Cultural Metropolità Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44).

ALTRES
ACTIVITATS
Dimecres, 21, 19h. Històries
del franquisme. Diàlegs entre
dues generacions. Projecte realitzat per l’alumnat i el professorat dels instituts d’ensenyament
secundari Bisbe Berenguer i Mar-

LA OREJA DE VAN GOGH. 25 D’ABRIL.
20H. LA FARGA
garida Xirgu de L’Hospitalet. Centre Cultural Santa Eulàlia.
Dimecres, 21, 20h. Presentació del llibre Passejant pel
carrer Entic Prat de la Riba,

de Joan Perelló i Masllorens (número 18 de la col·lecció Medusa). Presentació a càrrec de Francesc Marcé i Sanabra. Sala de
lectura del Centre Cultural Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56).

FABULARI. 24 D’ABRIL. 18H. PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT-CAN BUXERES
Dijous, 22, a par tir de les
20h. Para l’orella. III concert
jove de L’Hospitalet. Mostra
de música amb la participació de
cinc grups dels centres d’educació secundària de la ciutat. Preu:

3 euros. SalaMandra (avinguda
del Carrilet, 301). Organitzen:
Associació d’Estudiants de L’Hospitalet i DIRCES. Col·laboren: Espai Jove i Ajuntament de L’Hospitalet.
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a 13.30h i de 18 a 18.30h. Carrusel, exhibició hípica dels alumnes. Entrada lliure. Informació:
93 337 01 57. Escola de Capacitació Agrària Eqüestre, carrer Major, s/n (pl. de la Remunta).
Org.: Escola de Capacitació Agrària Eqüestre.

22 i 24 d’abril. IV Bad Music
Festival. Suena Independiente
04. Dijous, 22, a partir de les
21.30h. Festa de presentació.
Depósito Legal (carrer de Santa
Anna, 14). Música en viu, ocupació artística. www.subgrup.com
i Bad Music DJ’s (JL Bad & Paula
Bad). Dissabte, 24, a partir de
les 21.30h. SalaMandra (av. del
Carrilet, 301). Preu: anticipada, 5

Dissabte, 24, matí.
Concentració Volkswagen
Clàssics-Ral·li L’H-Sitges.
10.30h. Verificació i inscripció
dels participants al Complex
Espor tiu de L’Hospitalet
Nord. 12.30h. Sortida en
caravana del Complex
Esportiu L’H Nord pels
carrers de L’Hospitalet
i en direcció a Sitges.
Organitza: Käfer Grup
Barcelona (KGB)
Dissabte, 24, 11h.
Lliurament de premis dels Campionats de dòmino, petanca i escacs. Centre Cultural
Barradas (rambla de Just Oliveras, 56).

euros, taquilla, 7 euros. Socis Club
Bad Music: entrada lliure. Venda:
Discos GONG, SalaMandra, Depósito Legal i La Fundició. Actuacions de: Niños Mutantes (Granada Pop), Heike (L’Hospitalet
rock), Holywater (Vigo rock), La
Cosa Còsmica (L’Hospitalet rock).
Projeccions musicals, fanzines i
discjòqueis. Org: Associació Cultural Bad i Associació Cultural Fes
Música. Col·laboren: PAM (Punt
d’Acció Musical), Espai Jove i
Ajuntament de L’Hospitalet.

rípides. A càrrec del grupo Ménades. Centre Cultural la Bòbila
(Pl. de la Bòbila, 1).

23, 24 i 25 d’abril. Clàssics a
La Bòbila. Las Bacantes d’Eu-

Dissabte, 24, tot el dia. Escola
de Capacitació Agrària Eqües-

CORREFOC I ESCLAT FINAL AMB
COMEDIANTS. 25 D’ABRIL.
22H. LA FARGA-PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
tre. De 10.45h a 14h i de 16h
a 19h. Jornada de portes obertes. Tallers i visites comentades a
l’explotació en la qual s’observarà
la rutina diària d’una hípica i el
coneixement del cavall. De 13h

Dissabte, 24, 12h. Desfilada
de vestits de paper. Rambla de
Just Oliveras (davant del Centre
Cultural Barradas). Organitza:
Àrea de Benestar i Família.
Dissabte, 24, 13h. Masterclass
aeròbic L’H. Participació oberta a
totes les edats. Pista coberta del
Poliesportiu Municipal de Bellvitge

Sergio Manzano. Organitza: Àrea
d’Esports. Col·labora: Consell Esportiu Barcelonès Sud.
Dissabte, 24, 18h.
Actuació de grups
folklòrics. Centre
Cultural Barradas.
Organitza: Coordinadora
de
Gent Gran.
Dissabte, 24, a
partir de les 18h.
Sis hores de monòlegs. Casal
Cívic Gornal. Org: Grup de Teatre
Independent Gornal.
Diumenge, 25, 9h. IV Concentració Internacional de Motocicletes Sanglas. 11h. Sortida
des de la rambla de Just Oliveras.
Org: Club Sanglas Catalunya.
Sorteig d’entrades
per al Fòrum2004
Canal-h sor teja entre els
seus socis 10 passis dobles
per a adult per visitar el
Fòrum 2004. Per participar
heu de fer el Joc del Fòrum i
la Primavera. És molt fácil!
Trobareu les respostes al Canal-h: www.l-h.es
(Per ser soci/a cal estar empadronat a L’H. Dóna’t d’alta!
El sorteig es farà el 26 d’abril).

programa de les festes
www.l-h.es

