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Del dia 19 al 22 d’abril

La ciutat et convida
a gaudir de la festa gran
CRISTINA SÁNCHEZ
Les Festes de Primavera d’enguany no obliden les activitats que
ja són tradició a la ciutat. El programa s’obrirà amb el brindis de festes y el Fabulari, la tarda del 21
d’abril, farà desfilar 29 colles de
comparses i bèsties fantàstiques
fins a Can Buxeres on clouran la
Festa del Drac .
Les catifes, organitzades per
les comissions de festes, les escoles i les entitats ciutadanes, ompliran de flors els carrers de la Florida, Santa Eulàlia, Bellvitge, Centre i Collblanc. Els gegants celebraran la catorzena trobada del barri de Sant Josep i les 12 hores de
contes es traslladaran a la Biblioteca Central Tecla Sala. Per tancar el programa, la Nit de Focs
amb 11 colles de diables, la gran
Tabalada i el castell de focs.

Serrat i La Oreja de Van
Gogh, en concert

MAITE CRUZ

Els concerts acostumen a ser
un dels plats forts de les Festes
de Primavera i enguany porten a
La Farga dues actuacions per a

públics ben diferents. El dia 21
Joan Manuel Serrat presentarà
Tarrés/Serrat. Cansiones, i el 22,
actuarà el grup revelació del pop
espanyol, La Oreja de Van Gogh.
Les entrades són a la venda
a Caixa de Catalunya i al Tel-Entrades (902 10 12 12). Els socis
del portal de L’Hospitalet a Internet, Canal-h.net, poden comprarles a La Farga abans del 12 d’abril amb un descompte del 10%.
L’oferta musical es completa
amb Miguel Poveda i Chicuelo; la
festa Sarau-World amb Stompers,
Camàlics i Àfrica d’Ivori; l’òpera El
senyor Arrufat es presenta en societat, el vermut Música a Banda i
l’actuació de Nina i l’Orquestra de
Cambra Teatre Lliure.

Madame Raquin de
Zola al Teatre Joventut
El teatre és un altre dels atractius d’aquesta edició de les festes.
Del 20 al 22 el Teatre Joventut estrena Madame Raquin d’Émile Zola, interpretada per Julia Gutiérrez
Caba i Manuel Tejada i dirigida per
Gerardo Malla. En aquesta obra,
el dramaturg francès escenifica la

MAITE CRUZ

El mes d’abril és el mes de la festa de la ciutat. Amb la
proximitat de la diada de Sant Jordi, L’Hospitalet es
prepara per gaudir de les Festes de Primavera, del 19
al 22 d’abril. La ciutadania surt al carrer per presenciar
el Fabulari, assistir als concerts, anar al teatre,
passejar en bici, veure ballar els gegants o xisclar
davant els esclats del correfoc. Els simpàtics dracs de
la dissenyadora Pati Núñez posen enguany la imatge a
la festa gran de la ciutat

història d’una dona que descobreix
que el seu únic fill ha estat assassinat per la seva jove i un amic de
la família i pateix una crisi que l’aïlla del món.
Els amants de les arts plàstiques tenen dues cites. A la Tecla
Sala, L’altra Britània amb obres de
sis artistes britànics inspirats pel

pop-art, i al Museu, El retaule de
sant Roc, una de les poques obres
conservades atribuïdes a Jaume
Huguet i datada al XVI.
Durant les
festes es convoquen diversos certàmens,
el més co-

negut el Concurs de cocteleria per
a professionals Ciutat de L’Hospitalet, i també el Concurs de Colles Sardanistes de Catalunya, el
Concurs d’ocells Ciutat de L’Hospitalet i la Trobada Comarcal de
Puntaires. Els que prefereixin una
passejada més esportiva poden
apuntar-se al Dia de la Bici i veure
la ciutat des d’una perspectiva ben
diferent.

