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FESTES DE PRIMAVERA

El programa es tanca amb èxit, tot i la presència de pluja

Molt més que mil paraules
el Dia de la Bici, o a ajornar d’altres, com la
Festa del Drac, el sol va fer justícia i a partir
del dilluns tot va anar com una seda.
L’Hospitalet va sortir al carrer, els ciutadans
van respondre com de costum a la crida de les
seves tradicions i van celebrar com marquen
els cànons la festa en homenatge a Sant Jordi,

enguany il·lustrada pel cartell de Javier
Mariscal. La ciutat va alterar el seu pols
habitual durant sis dies marcats per la màgia i
el color en carrers, places i equipaments.
Algunes de les imatges més significatives de
les Festes de Primavera podrien ser aquestes
que L’HOSPITALET ha recollit.
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MAITE CRUZ

Sens dubte, no hi són totes però aquestes
imatges pretenen donar una idea del que han
estat les XVI Festes de Primavera de
L’Hospitalet. Malgrat que els inicis del
programa es veiessin passats per aigua, fet
que va obligar a suspendre alguns dels seus
actes més emblemàtics, com ara el Fabulari o
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Els Castellers de L’Hospitalet es van presentar a la ciutat amb èxit, mentre que els Gegants es van plantar a La Farga
Les entitats
de La
Florida,
Pubilla
Casas i Can
Serra van
confeccionar
aquesta
espectacular
catifa floral,
de més de
30 metres
de llarg, per
commemorar
aquestes
Festes de
Primavera

La noia amb
colom, de
l’escultor
local Rafael
Solanic,
torna a
estar
ubicada al
parc de Can
Buxeres,
aquesta
vegada en
bronze per
evitar que
es deteriori
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Les imatges
recullen alguns
dels moments més
representatius dels
diferents actes

MAITE CRUZ

La Festa del drac, organitzada pel Consell de la Joventut i l’Esplai a Can Buxeres es va ajornar per la pluja. A la dreta, l’enlairada d’estels que hi va haver a Bellvitge

