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FESTES DE PRIMAVERA ||| PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 22 AL 25 D’ABRIL

Primer acte de la ciutat
associat al Fòrum 2004
www.barcelona2004.org

Els Comediants tancaran les
Festes de Primavera del 2004
Concerts de Joan Tena, El Canto del Loco, Fito & Fitipaldis y la Oreja de Van Gogh
L’actuació Esclat Final d’Els Comediants protagonitza la cloenda
de les Festes de Primavera 2004,
convocades entre el 22 i el 25
d’abril.
En el programa d’enguany
destaquen també els concerts de
El Canto del Loco, Fito & Fitipaldis
i La Oreja de Van Gogh a La Farga, i el recital de Joan Tena i l’es-

pectacle Mamaaá de Paco Moran i Joan Pera al Teatre Joventut,
entre d’altres activitats.
La imatge que identifica les
festes enguany és obra d’Oscar
Mariné, autor del cartell de la pellícula Todo sobre mi madre de
Pedro Almodóvar. El drac que ha
creat el dissenyador madrileny és
la icona que identifica les festes i

els actes més tradicionals: la fira
de Sant Jordi a la rambla, les catifes florals, la vintena edició del
Concurs de Cocteleria, la concentració de comparses i bèsties fantàstiques Fabulari, la Festa al parc
o la Trobada de gegants.
El programa de les festes, que
són el primer acte de L’Hospitalet
associat al Fòrum de les Cultures

Barcelona 2004, el van presentar
en roda de premsa l’alcalde Celestino Corbacho, el tinent d’alcalde d’Educació i Cultura, Mario
Sanz, i el propi Mariné. L’alcalde
va destacar la participació de la
ciutadania com el component
més important de la festa que
segueixen milers de ciutadans.
Sanz va afegir que els hospita-

lencs són els protagonistes, com
ho demostra la participació de
Joan Tena, Amparo Moreno i Dani Flaco, tots tres vinculats a
L’Hospitalet o el fet que moltes
entitats col·laborin directament
en l’organització d’actes. # R.
Programa de les festes
www.l-h.es

