13 d’abril del 2015
DIARI DE L’HOSPITALET

dijous, 23 d’abril
Del 22 al 26 d’abril.
Primavera de Tapes.
Ruta gastronòmica.
Gaudiu d’una tapa
acompanyada d’una canya
o una copa de vi per 2
euros, descobriu la millor
gastronomia de la ciutat
i participeu en la votació
de la tapa més popular
amb sorteig de premis. Ho org.: Centre de Formació d’Hostaleria en
col·laboració amb el Gremi d’Hostaleria i Alimentació.
Més info: www.dinamitzaciolocallh.cat

Tot el dia. Fira de Sant Jordi. La
rambla de Just Oliveras i la rambla
de la Marina són un dels eixos
centrals de les festes en la diada
de Sant Jordi.
Fira de llibres i flors
Fira de manualitats dels casals
d’avis de la ciutat
Fira d’artesans
Fira de ceramistes
Rambla de Just Oliveras i rambla de
la Marina
Del 20 al 25 d’abril. Gimcana
fotogràfica ‘Ciutat de
L’Hospitalet’. Conegueu la
ciutat i participeu en les Festes
de Primavera de la manera
més divertida amb la visió que
obtingueu de la vostra càmera: L’H
pel medi ambient, la Gimcana Mini
i la Gimcana Fotogràfica seran les
categories del concurs fotogràfic
més entretingut de L’Hospitalet.
Més informació: www.joventutlh.cat
18h. VI Trobada de cavallers,
dracs i princeses. Veniu a
celebrar Sant Jordi amb les vostres
disfresses de cavallers, dracs i
princeses. Jardins de la Biblioteca
Can Sumarro (c. de Barcelona).
20.30h. Festival de L’Humor.
‘iMe’, de Cia. Dara Teatre.
Espectacle teatral dins el programa
Pessics de Ciència. iMe planteja
una possibilitat: una societat on
tot ho tenim integrat, on l’única
comunicació existent és a través
de les xarxes, on les emocions no
es comparteixen, on la gent no s’ha
mirat mai a la cara. Entrada lliure
amb invitació que s’ha de recollir

Tot el dia. Signatura d’autors de L’H a l’estand de les
Biblioteques.
11h. Montserrat Galicia. El vent entre els saguaros
Paco J. Guerrero. Luces de otoño
Jesús Bonals Codina. Concert per a la mà esquerra
12h. Nicolás Cortés. Exiliados en la niebla (1996-1999)
Fernando Pardo Ruiz. Historias de trenes y tranvías
Christian Aguilera. Jerry Goldsmith: música para un camaleón
13h. Josep Oriol Vaca Kirchner. Dos dotze, vint-i-set, vint-i-dos: Amor
intellectualist
Javier Gómez del Valle. El Proyecto Spiltzman. Los genes del
mal
Enric Roldán Bermejo (CEL’H). Aprenentatge servei a l’Hospitalet de Llobregat. Ens fa créixer
14h. Jordi Benet Sardà. Guerreros
16h. Ángel Cócera Vázquez. Una historia de amor en Hospitalet de
Llobregat
Pere Ferrés-Costa (Ateneu). Cròniques de la gran guerra
Francisco Javier Solé Ribas. La casa del silencio
17h. Núria Burguillos. Mujeres que atrapan la lluvia
Anna Maria Fontanals i Veà. Pels viaranys del món
Ireneu Castillo. La cara B de la història
18h. Dani Orviz. La del medio de las Ketchup: (un poemario 100%
feliz)
Lola Toledano. Concierto solitario a dos voces
Ramon Breu Panyella. Històries secretes
19h. Rafa López. 20 excursions pel voltant de Barcelona en transport
públic
Mar Boix. Manual de supervivència del bon professional: vol 1:
21 idees per no sucumbir en l’intent
Rambla de Just Oliveras

dijous, 23 d’abril
20h. Pregó
de les Festes
de Primavera
2015. A càrrec
del cantant
hospitalenc
Antonio
Orozco.
Plaça de
l’Ajuntament

20h. Toc d’inici. La Banda Provençana, integrada per músics de
diferents entitats musicals i culturals de la ciutat i per alumnat i
professorat de l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts,
acompanya les entitats de l’àmbit de la cultura tradicional i popular.
Dirigida per Eduard Casals, la gran formació de ministrils interpretarà
el Ball de la balsa, peça hospitalenca recuperada tres anys enrere
per obrir les festes. Inici del seguici: rambla de Just Oliveras/ av. de
Josep Tarradellas. Recorregut fins a la pl. de l’Ajuntament
20.30h. Exhibició. Mostra de les colles i la imatgeria festiva de la
ciutat (grallers, gegants, capgrossos, esbarts dansaires, sardanistes,
castellers, trabucaires, diables i bestiari) amb les seves músiques,
interpretades per la Banda Provençana. Enguany participen per
primer cop en aquest acte els Dragonets de la ciutat, per als quals
s’estrenarà el Ball de Dragonets. Plaça de l’Ajuntament

al Barradas. Auditori Barradas
(rambla de Just Oliveras, 56)
22h. Euclydes Mattos Trio.
Concert de bossa nova. Preu: 5
euros. Mosquito Sunset Club (c.
de la Riera de la Creu, 50)
23h. Festival de L’Humor. Eva
Cabezas. Humor desenfadat,
quotidià i de carrer. Entrada lliure.
El Viejo Piano (c. Major, 79)
23h. Festival de L’Humor. Los
Martínez. Álex i Alfonso Martínez

los martínez

Dijous, 23 d’abril

clippers music

4

són Los Martínez, especialistes
a fer monòlegs humorístics
acompanyats de cançons. Entrada
lliure. Depósito Legal (c. de Santa
Anna, 14)

