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Divendres
26

Tot el dia. Fires a les rambles.
Fira de manualitats dels casals
d’avis de la ciutat
Fira d’artesans
Lloc: rambla de Just Oliveras i
rambla de la Marina

FIRA DE LA CERVESA ARTESANA

PRIMAVERA IN BLACK

De 19 a 24h. Degustació. Degustació de diferents cerveses
artesanes: Brasserie Dupont, Tibidabo Brewing, Fort, Het Anker,
Duvel Moortgat, Pils 13, Brew Dog, Stone, 3 Fonteinen, La Calavera,
Sint-Bernardus, Lindemans, El Pata Brewing, Brunehaut, White Pony,
Synera. Els combos de pop rock de l’Escola Municipal de Música Centre de les Arts, Ultraplayback, Neiad, Bofirax, Cronopolis, The Bird
Yellow, Luismi Segurado Trio, Albert Lax... actuaran per amenitzar les
degustacions.
La fira està oberta també dissabte 27 (d’11 a 24h) i diumenge 28 (d’11
a 20h).
Lloc: rambla de la Marina /c. del Cobalt

20h. Música negra. Espai de difusió musical amb diverses propostes
de petit format al voltant del blues i la música negra (gospel, soul, funk i
altres estils musicals)
20.30h. Cor New Gospel. 10è aniversari
21.45h. Los Fabulosos Blueshakers
23.15h. Set acústic amb Joan Vinyals Band
24h. Chill Out
Accés lliure. Servei de bar i barbacoa
Lloc: jardins de Can Sumarro. C. de la Riera de l’Escorxador, s/n

PASSEJADA DEL BESTIARI

CÀPSULES DE L’HOSPITALET

20h. Bestiari català. Cercavila de bèsties de cultura popular en la
qual trobarem lleons, bous, àligues i mulasses d’arreu de Catalunya que
acompanyaran els de la nostra ciutat.
Recorregut: pl. de l’Ajuntament, c. de la Tecla Sala, c. Barcelona, pl. de
Josep Bordonau, c. del Xipreret, c. de Joan Pallarès, c. del Centre, pl.
del Repartidor, passatge de la Pau, rambla de Just Oliveras, c. d’Enric
Prat de la Riba, c. Major i pl. de l’Ajuntament.
Ball de les figures i encesa al final del recorregut a la plaça de
l’Ajuntament

20.30h. Teatre en llocs insòlits. Quatre espectacles de 15 minuts
en un lloc ben insòlit de la ciutat. Punt de trobada: Centre Comercial La
Farga (davant porta supermercat). C. de Barcelona, 2
Preu del pack per als quatre espectacles: 5€
Obertura de taquilla: 19.30h
Venta d’entrades a www.atrapalo.com i a taquilla el mateix dia de
l’espectacle
Més informació: plaudite.org/capsules-esceniques-primavera-lh-2019 i
www.labobila.cat

Fins al 28 d’abril. VIII
Primavera de Tapes.
Ruta gastronòmica. Ruta
d’establiments de restauració
que ofereixen la degustació d’una
tapa singular, acompanyada d’una
beguda per 3 euros. Hi participen
37 establiments, apadrinats pel
xef i empresari Quim Marquès, i el
Gremi d’Hostaleria i Alimentació i
L’Hospitalet Gastronòmic, són el
jurat degustador. Vota per la tapa
més popular i opta a premis.
Ho org.: Àrea Municipal de
Desenvolupament Econòmic
Consulteu establiments i horaris a:
www.dinamitzaciolocallh.cat

17h. Ball de la gent gran.
Activitat per a la gent gran d’accés

17h. Room escape: Misteri a
l’Espai Jove. Un grup de joves és
a dins quan, de sobte, un fet ho
canvia tot. En 60 minuts, els joves
que han quedat tancats hauran de
resoldre tot tipus d’enigmes per
salvar l’Espai Jove i salvar-se ells
mateixos.
Horaris: 17h, 18.15h, 19.30h i
20.45h.
Inscripcions: www.joventutlh.cat.
Ho organitza: Centre Europa Jove,
Associació d’Estudiants de L’H.
Lloc: Espai Jove Ca n’Arús. Av. del
Carrilet, 312
17.30h. MEÉEC! Festival de
música de carrer. Les festes a

EMMCA Brass Band, Alafia Afro
Club, Dj Txarnego.
Espectacle final a Torre Barrina amb
més de 150 músics.
Servei de bar i foodtrucks,
workshop, mostra de rap, taller de
pintura, activitats per a infants.
Accés lliure

ritme de música.
Street Parade: Sortida de pl. Espanyola fins al Mercat de Collblanc.

Companyia Sabanni. En Sabanni
arriba disposat a veure la funció
però s’ha despistat. És ell qui hi
actua! I no hi comptava! Espectacle
familiar. Lloc: plaça de la Bòbila
18h. Teatre de carrer. Dos
héroes-pulchinellos. Espectacle
de la companyia Clown-Town en el
qual participa el públic. Lloc: plaça
de la Carpa

Actuacions al parc de la
Marquesa:
L’H Attack, Mechero. T.R.U.E., Fills
de la Flama, Brass Street Boys,
Always Drinking Marching Band,
Broken Brothers Brass Band,

WEB SABANNI

gratuït i amb música en directe.
Lloc: plaça de l’Ajuntament

FACEBOOK

17h. Primavera arts de carrer.
Proposta participativa de circ i arts
de carrer per a tota la família.
17h. Ska Circus: Taller de circ
and good vives! Taller de circ amb
trapezi i màquina de crispetes
18.40h. Cia. Nouvas: Movo, amb
Kiko López
19h. Collectif Kaboum: Système D
Accés gratuït
Lloc: pl. del Repartidor

18h. Espectacle familiar. Amb
P de pallasso.

20h. Terrats en cultura.
Actuació de Pau Alabajos.
Gaudir d’un espectacle en un
espai no convencional. Poesia
a cau d’orella i cançons a pit
descobert. Accés lliure limitat per
l’aforament.
Lloc: terrat de la Biblioteca de
Bellvitge. Plaça de la Cultura, 1
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21.30h. Rozalén.
Amb tres discos
d’estudi i un recopilatori
en la seva trajectòria,
María Rozalén s’ha
convertit en un autèntic
referent de la cançó
d’autor espanyola
dels últims anys.
Tot un luxe rebre-la
a La Farga. Preus:
24 € (anticipada)
+ despeses de
distribució. Venda:
entrades.elperiodico.cat
www.theproject.es
www.atrapalo.com
www.ticketea.com
www.ticketmaster.es
Taquilla de La Farga
el dia del concert
La Farga (c. de
Barcelona, 2)

CEDIDES PER L’AJUNTAMENT

CONCERTS A LA FARGA

CEDIDES PER L’AJUNTAMENT

LA MÚSICA DE LES FESTES

Concerts a la Remunta. Espectacles gratuïts amb grups i solistes de primer nivell i bandes de la ciutat.
21h. Flux. Grup hospitalenc que es va endur el premi del públic a l’Hospisona 2018
22h. Suu. La cantant va guanyar el premi Enderrock al disc revelació 2018 per Natural
23.30h. Oques Grasses. El grup català presentarà el seu darrer disc, Fans del sol
Lloc: parc de la Remunta
MONÒLEGS D’HUMOR
23h. Monologuistes Una nit divertida, en locals acollidors i amb els millors.

Quique Macías
Un dels monologuistes més incisiu i gamberro, a més de guionista, escriptor i
poeta. Habitual del canal d’humor Central de Cómicos.
Lloc: L’Oncle Jack. C. de les Roselles, 32
Lalo Tenorio
Còmic i guionista. D’estil cru, negre i contradictori. Col·laborador dels programes
televisius Ilustres ignorantes i Locomundo i del show teatral La Commedia.
Lloc: El Viejo Piano. C. Major, 79

CEDIDA AJUNTAMENT

Yunez Chaib
Un show d’stand-up comedy sobre temes polèmics com ser àrab en temps
difícils, el terrorisme i temes anecdòtics com les bicicletes públiques, la crisi
de refugiats o anar a comprar kiwis.
Lloc: Fac 14. C. de Santa Anna, 14

Albert Floyd i Charlie Pee
Floyd és un informàtic hipocondríac que ens parla dels seus problemes per
lligar i de la seva personalitat freaky. I Pee és una noia amb tantes malalties
que podrem donar gràcies si arriba viva al dia d’avui.
Lloc: Kfè Olé. C. Enric Prat de la Riba, 160

FACEBOOK

Sil de Castro
La còmica ens explicarà les seves aventures des que abandona la seva
València natal per instal·lar-se a Barcelona, amb un humor canalla i irreverent.
Lloc: Mizuwari Cocktail Bar. Carrer de la Riera de la Creu, 50

