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8 d’abril del 2019
DIARI DE L’HOSPITALET

El programa, dia a dia
Tradicions i cultura popular, música, teatre, art,
humor, esport, gastronomia, cinema i molt més...
Són els ingredients de les Festes de Primavera
de L’H. Carrers, places i equipaments de tots els

Dijous,
25
MOSTRES D’ARTESANIA

De fira en fira.
Del 25 al 28 d’abril.
Tot el dia.
La rambla de Just Oliveras i la
rambla de la Marina són, com
cada any, epicentres de les
festes. De dijous a diumenge
s’hi concentraran parades
d’exposició i venda de diferents
productes i articles. Un passeig
obligat!
Fira de manualitats dels casals
d’avis de la ciutat
Fira d’artesans
Lloc: rambla de Just Oliveras i
rambla de la Marina

districtes s’ompliran d’activitats per a tots els públics
des del dijous 25 d’abril a diumenge 28. Aquest
programa segueix els actes dia a dia, I a les xarxes,
l’etiqueta #PrimaveraLH identificarà la celebració

PREGÓ I TOC D’INICI
20h. Pregó de les Festes de
Primavera 2019.
A càrrec de Miguel Ángel
Rodríguez, ‘El Sevilla’.
El cantant, actor, escriptor i
showman televisiu conegut
com ‘El Sevilla’ donarà el tret de
sortida a les Festes de Primavera.
El carismàtic líder del grup
Mojinos Escozíos pronunciarà
el pregó des del balcó de
l’Ajuntament.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

Ambient a la plaça

‘El Sevilla’

‘La Medusa’ de L’H

Lluïment de les colles

Bestiari fantàstic

Dansaires

GASTRONOMIA

20.30h. Toc d’inici.
Exhibició 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.
Lloc: plaça de l’Ajuntament

POESIA EN DIRECTE

CEDIDES PER AJUNTAMENT

1 foto FALTA

VIII Primavera de Tapes. Ruta
gastronòmica.
Del 25 al 28 d’abril
Ruta d’establiments de restauració que ofereixen la degustació
d’una tapa singular, acompanyada
d’una beguda, per 3 euros, durant
tots els dies de les Festes de
Primavera.
Hi participen 37 establiments
locals i durant aquesta edició es
comptarà amb el xef i empresari

20h. Seguici popular.
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 fins
la plaça de l’Ajuntament. Dirigida
per Eduard Casals, aquesta
gran formació de ministrils
interpretarà El ball de la balsa,
peça hospitalenca recuperada
anys enrere i que ha servit des de
llavors per obrir les festes.
Inici: rambla de Just Oliveras amb
avinguda de Josep Tarradellas
Arribada: plaça de l’Ajuntament

Quim Marquès com a padrí de la
ruta gastronòmica. el Gremi d’Hostaleria i Alimentació i Hospitalet
Gastronòmic formen part del jurat
degustador.
Vota la tapa més popular
Concursa votant per la tapa més
popular i opta a premis cedits pels
establiments col·laboradors: Hotel
NH Collection Barcelona Tower,
Hotel Madanis, Hotel SB Plaza

Europa, Hotel Porta Fira, Tibidabo
Brewing i Centre de Formació
d’Hostaleria de L’Hospitalet.
La iniciativa, promoguda per
l’Ajuntament, té com a objectius la
dinamització comercial de la ciutat
i la promoció de la gastronomia
de qualitat.
Consulta la guia
Relació de tapes i d’establiments
al web dinamitzaciolocallh.cat

Gran final SL’Ham Poetry.
20.30h
Jornada final de la lliga de poetes
de L’Hospitalet, on es decidirà
el guanyador de la temporada
2018/2019, i es designarà
l’slammer que representarà la
ciutat a la final nacional de Poetry
Slam.
Ho organitzen: Associació
Mecànica Planetària i Servei
d’Esports i Joventut
TAMBÉ DIJOUS...
Torneig solidari de Pokémon
Go. De 17 a 19h
Inscripcions: goo.gl/BFTXtB
Per participar-hi cal aportar un
aliment no periple que serà donat a
la Creu Roja. Lloc: Centre Cultural la
Bòbila. Plaça de la Bòbila, 1

Hi col·labora: L’Oncle Jack
Lloc: L’Oncle Jack. Carrer de les
Rosselles, 32

