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DIARI DE L’HOSPITALET

Divendres,
24 d’abril

la sidral brass band

DIVENDRES, 24 d’abril

A partir de les 17h. Festival de L’Humor. Primavera d’Arts de
Carrer.
17h. ‘Circ a les golfes’. Taller de circ amb Los Herrerita. Una
proposta lúdica, divertida i participativa adreçada a totes les edats.
18.30h. ‘Ven’. Dansa contemporània amb La Macana.
Interpretació i direcció: Alexis Fernández i Caterina Varela
19h. ‘Alquímia’. Teatre, circ i ‘clown’ amb El Negro y el
Flaco. Dos clowns barregen diversos elements per crear moments
sorprenents amb bombolles de sabó, elements màgics i malabarismes.
20h. ‘Red red wine’ amb Sidral Brass Band. Fanfàrria musical i
teatral itinerant per a tots els públics on trobadors, rumbers, jazzmen,
gladiadors i joglars penedesencs fan d’una vegada per totes de la
música el millor sidral.
Plaça de Lluís Companys

Tot el dia. Fira de Sant Jordi.
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

the Project

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 informació:
www.dinamitzaciolocallh.cat

cedida per cultura

21.30h. Els concerts de les festes. Rosario. Rosario és La Voz,
però també el nervi, l’energia, el feeling felí i tot allò que la fa única en
la seva espècie. La faraona del pop caló aterra per fi a L’Hospitalet.
Preus: 22 € (anticipada) + despeses de distribució. Venda de
localitats:
www.theproject.es
www.ticketmaster.es
www.ticketea.com
Botigues: Fnac, oficines Halcón Viatges, Carrefour i Correus
Recollida el mateix dia del concert a la taquilla de La Farga
Centre d’activitats La Farga (c. de Barcelona, 2)

21h. La música a les festes. Concerts gratuïts a l’aire lliure amb
les actuacions de La Maravillosa Cabeza Parlante (21h), El
Niño de la Hipoteca & Los Ratones (22h) y Los Toreros
Muertos (23.30h). Ho org.: La Casa de la Música i l’Ajuntament.
Parc de la Remunta
23h. Festival de L’Humor.
Carlos del Pozo. Sempre
ha tingut clar que fer riure
és la millor manera d’arribar
al cor de la gent i de treure
el bo i millor de cadascú.
Entrada lliure.
L’Oncle Jack (c. de les
Roselles, 32)

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

19.30h. Càpsules de
L’Hospitalet. L’espectacle surt
de les sales. Us el podeu trobar
a qualsevol lloc. Una proposta
servida en càpsules en indrets
on mai no se us hauria acudit
que poguéssiu anar-hi com a
espectadors. Quatre propostes
escèniques, quatre peces de 15
minuts en indrets insòlits. Preu: 3
euros per espectacle i 10 euros
l’abonament per a l’itinerari complet
de quatre càpsules.
Venda d’entrades: el mateix dia
de l’espectacle a la plaça del
Repartidor
20h. Festival de L’Humor.
‘L’Hospitalet, ¡qué simpática
eres!’ Una divertida comèdia
creada especialment per a les
Festes de Primavera amb Loulogio,
Haciendo Mierda, Enzo Vizcaíno i
Los Martínez, on satiritzen de forma
provocadora el món de la televisió i
de l’entreteniment. Preu: 10 euros.
Auditori Barradas (rambla de Just
Oliveras, 56)

Mossos d’Esquadra.
Rambla de la Marina

20h. Primavera in Black. Espai
de difusió musical amb propostes
de petit format al voltant del blues
i de la música negra (gospel, soul,
funk...).
20.30h. New Gospel
21.45h. Marcus Løvdal & Big Mama
Blues Band
23.15h. Set acústic: Room 69
24h. Chill Out
Jardins de Can Sumarro (c. de
Barcelona)
23h. Festival de L’Humor.
Álvaro Carmona. Reconegut per
la seva originalitat i enginy, amb
sentit de l’humor de bon gust i poc
convencional. Entrada lliure. Depósito
Legal (c. de Santa Anna, 14)

Dissabte, 25 d’abril

De 10 a 14h i de 16 a 20h.
XII Exposició de Bonsais.
Exposició i mercat de bonsais. Ho
org.: Associació Catalana d’Amics
del Bonsai. Jardins de Ca n’Arús
(rambla de la Marina, 421)
12h. Trobada d’autors i autores
de L’Hospitalet. Presentació
de la publicació Ciutat plural,
llibres singulars. Autors i autores
de L’Hospitalet 2013-2014.
Commemoració del centenari del
Servei de Biblioteques. Crònica
d’una biblioteca, amb Esther Bueno
(veu) i Joan Anton Mateu (teclats).
Biblioteca Central Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)
19h. Festival de L’Humor.
‘PaGAGnini’, d’Yllana & Ara
Malikian. Bogeria, humor i
virtuosisme. Preu: 18 euros.
Venda: www.teatrejoventut.cat
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

Tot el dia. Fira de Sant Jordi.
Fira de manualitats dels casals
d’avis
Fira d’artesans
Fira de ceramistes
Fira de la cervesa artesana
Rambles de Just Oliveras i de la Marina
Del 22 al 26 d’abril. Primavera
de Tapes. Ruta gastronòmica.
Gaudeix d’una tapa acompanyada
d’una canya o una copa de vi
per 2 euros, descobrint la millor
gastronomia de la ciutat i participa
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
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.
Més informació: www.joventutlh.cat
Tot el dia. Activitats esportives
[vegeu pàgina 10]
Plaça de Lluís Companys

Tot el dia. Espai de seguretat
i civisme. La Guàrdia Urbana,
els Mossos d’Esquadra, el cos de
Bombers i el Servei d’Ambulàncies
de Protecció Civil exposen les
eines que hi ha a disposició de
la ciutadania. Espai de civisme i
exhibició dels serveis especials dels

19.30h. Càpsules de
L’Hospitalet. Quatre propostes
escèniques, quatre peces de 15
minuts en indrets insòlits. Preu: 3
euros per espectacle i 10 euros
l’abonament per a l’itinerari complet.
Venda d’entrades: el mateix dia a la
plaça del Repartidor
20h. Primavera in Black.
20.30h. Big Dani Pérez Orgànic Trio
21.45h. Rob Stone & SBB Boogiers
23.15h. Set acústic: Gang Wolf &
Victor Barceló and Friends
24h. Chill Out
Jardins de Can Sumarro (c. de
Barcelona)
23h. Festival de L’Humor. David
Barragán. Còmic monologuista
increïblement sapastre amb el teclat
wqxzvñlprjnzx,n... Entrada lliure
L’Oncle Jack (c. de les Roselles, 32)
23h. Festival de L’Humor.
Andreu Casanova. Ens transporta
amb una energia desbordant al seu
peculiar món sense deixar de riure.
Entrada lliure
El Viejo Piano (c. Major, 79)

Diumenge, 26 d’abril
Tot el dia. Fira de Sant Jordi.
Fira de manualitats dels casals d’avis
Fira d’artesans
Fira de ceramistes
Fira de la cervesa artesana
Rambles de Just Oliveras i de la Marina
10h. Trabucaires. Trabucaires de
L’Hospitalet, Fadrins Trabucaires de
Sant Boi, Trabucaires de Cornellà,
Trabucaires de Sant Feliu de
Llobregat, Trabucaires del Vi d’Alella
i Trabucaires de Santa Coloma.
Recorregut : pl. de Josep Bordonau,
c. del Xipreret, c. de Joan Pallarès,
pl. del Repartidor, rbla. de Just
Oliveras, c. Major, pl. de l’Ajuntament
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i pl. de Josep Bordonau

D’11 a 14h. Portes obertes
a l’Ajuntament. Plaça de
l’Ajuntament, 11
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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.
Més info: www.dinamitzaciolocallh.cat

D’11 a 14h i de 17 a 20h.
Portes obertes al Palauet
de Can Buxeres. Carretera
d’Esplugues, s/n

Matí. Espai de seguretat i
civisme. La Guàrdia Urbana, els
Mossos d’Esquadra, els Bombers
i el Servei d’Ambulàncies de
Protecció Civil exposen les seves
eines.
Rambla de la Marina
De 10 a 14h i de 16 a 19h. XII
Exposició de Bonsais. 12h. Taller
de bonsai per a grans i petits. 10 a
14h. Mercat del Bonsai.
Jardins de Ca n’Arús (rambla de la
Marina, 421)

17h. Fabulari: La batalla dels déus. Nou format de la
concentració de comparses i bèsties fantàstiques. Les
colles de dracs i gegants i el bestiari es concentren en la plaça de
l’Ajuntament per iniciar un nou format del Fabulari, amb un espectacle
en tres actes.
Acte 1. La batalla dels déus
Acte 2. La cavalcada mitològica
Acte 3. El naixement de la bèstia de foc
Concentració: plaça de l’Ajuntament
Cavalcada mitològica: plaça de l’Ajuntament, carrers Major i d’Enric
Prat de la Riba, rambla de Just Oliveras, carrer de Barcelona, plaça
de la Remunta, carrer Major i plaça de l’Ajuntament

D’11 a 14h. El Parc de
les Meravelles. Veniu
i compartiu la festa! Hi
trobareu una selecció
d’activitats festives,
sorprenents i espectaculars.
Espectacles i propostes per
a tota la família que us faran
gaudir durant tot el matí.
Parc de Bellvitge

D’11 a 13.30h. La Festa
d’Aigües. Activitat familiar. Jocs
d’aigua per a infants fins a 12 anys.
Ho organitza: Aigües de Barcelona.
Rambla de la Marina

19h. Concert de les ‘big
band’. Actuació de la Big
Ensemble de l’Escola Municipal
de Música de L’Hospitalet i de
l’Escola Municipal de Música
d’Esplugues. Auditori Barradas
(rambla de Just Oliveras, 56)

12.30h. Jornada Castellera. Amb
la participació de la Colla Jove de
L’Hospitalet, Xics de Granollers i
Castellers de Gavà. Ho org.: Colla
Jove de L’Hospitalet.
Plaça de l’Ajuntament

11h. Concurs de Cocteleria per a
Professionals. Trofeu ‘Ciutat de
L’Hospitalet’. Concurs organitzat
pel Centre de Formació d’Hostaleria.
Enguany, master class impartida per
Marc Àlvarez, head bartenders de
41º i de Tickets Restaurant
Amb la col·laboració del Club del
Bàrman i de l’Hotel Porta Fira
Hotel Porta Fira (pl. d’Europa, 45-47)

20h. Nit de foc infantil.
Hi participen les colles
Skamot Diabòlik de
Santa Eulàlia, Diables
del Club Bellvitge,
Diablons i Tabalers
d’ESJEP, el Patunyetes,
Toc de Foc de la Bòbila,
Folcat Diabòlic i les
colles convidades: Ball
de diables de Cornellà, Ball de Diables de Llorenç del Penedès i
Diables de Piera. Recorregut: pl. de l’Ajuntament; carrers de Tecla
Sala, Joan Pallarès, Xipreret i de Barcelona, pl. de la Remunta, c.
Major i pl. de l’Ajuntament. Final i lluïment: pl. de l’Ajuntament

the Project

11h. XX Trobada Comarcal de
Puntaires. Ho org.: Ateneu de
Cultura Popular.
Rambla de Just Oliveras
11.30h. Swing a L’Hospi. Concert
amb la banda de l’escola Spank The
Baby. Pl. del Mercat de Bellvitge
(junt a la glorieta)

21h. La música a les festes.
Rumba sin Rumbo + Fills
de la Flama (21h), la Sra.
Tomasa (22h) i Oques
Grasses (23.30h)
Parc de la Remunta

19h. Els concerts de les
festes. Gemeliers. El seu pas
pel programa televisiu La Voz
Kids ha fet que Jesús i Daniel
Oviedo reinventin el fenomen ‘fan’.
Preu: 22 euros (anticipada) +
despeses de distribució.
Venda de localitats:
www.theproject.es
www.ticketmaster.es
www.ticketea.com
Botigues: Fnac, Halcón Viatges,
Carrefour i Correus. Recollida el
mateix dia del concert a la taquilla
de La Farga. Centre d’activitats
La Farga (c. de Barcelona, 2)

12h. Primavera in Black. Pícnic
blues, amb servei de bar i barbacoa.
12.30h. Combos de l’Escola
Municipal de Música
14.45h. Jam session de la Societat
de Blues de Barcelona
17h. Chill Out
Jardins de Can Sumarro (c. de
Barcelona)

teatre joventut

the Project

21h. Els concerts de les festes. Siniestro Total & MClan.
Siniestro Total segueixen ferms a peu d’escenari, reivindicant
l’autenticitat, fent del rock and roll una cultura popular imprescindible i
necessària. MClan 20 aniversari. El grup fa un repàs pels seus grans
èxits recopilats en el seu últim disc Dos noches en el Price.
Preus: 22 € (anticipada) + despeses de distribució. Venda de
localitats:
www.theproject.es
www.ticketmaster.es
www.ticketea.com
Botigues: Fnac, oficines Halcón Viatges, Carrefour i Correus
Recollida el mateix dia del concert a la taquilla de La Farga
Centre d’activitats La Farga (c. de Barcelona, 2)

De 9.30 a 12.30h. XXVI Trobada de Gegants. Els gegants de la
ciutat ens conviden a gaudir d’aquesta jornada festiva acompanyats
d’un bon grapat d’amics.
9.30h. Concentració i plantada de gegants a l’avinguda de Josep
Tarradellas. Després d’un bon esmorzar es donarà inici a la cercavila
11h. Passejada: av. d’Isabel la Catòlica, c. de Barcelona, rbla. de
Just Oliveras, c. Major i pl. de l’Ajuntament
12h. Canvi de guàrdia dels gegants de la ciutat, ball final i cloenda a
la plaça de l’Ajuntament
Ho org.: Coordinadora de Colles Geganteres de L’H

19h. Festival de L’Humor.
‘La extraña pareja’. Preu: 18
euros. Venda d’entrades: www.
teatrejoventut.cat. Teatre Joventut (c.
de la Joventut, 4)
19h. Cançó d’autor amb Toni
Albors. Preu: 3 euros. Mosquito
Sunset Club (c. de la Riera de la
Creu, 50)

20.30h. Nit de foc. Les colles de diables de L’H tanquen les festes.
20.30h. Tabalada.
Recorregut: rambla de Just Oliveras, carrer Major i plaça de
l’Ajuntament
21h. Correfoc amb les colles:
Drakadables, Diables de Bellvitge, Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia,
Diables i Diablesses de la Florida, Associació de Diables Kabra de L’H,
Folcat Diabòlic, Fills de la Flama, Ball de Diables de Cornellà, Ball de
Diables de Llorenç del Penedès i Diables de Piera
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer de Tecla Sala, carrer de Joan
Pallarès, carrer del Xipreret, carrer de Barcelona, plaça de la Remunta,
carrer Major i plaça de l’Ajuntament
22.15h. Esclat final i focs artificials
Plaça de l’Ajuntament
Ho org.: Tro - Entitats de foc i l’Ajuntament

