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8 d’abril del 2019
DIARI DE L’HOSPITALET

La Primavera de L’H, fusió
de tradició i cultura
Sant Jordi

Rozalén

CEDIDA PER CULTURA

‘El Sevilla’

CEDIDA PER THE PROJECT

Oques Grasses

CEDIDA PER AJUNTAMENT

Una família de dragons de Komodo,
mudats per a l’ocasió, és la imatge
que aquest 2019 il·lustra les Festes
de Primavera. El seu autor, Juan Ramírez, estudiant de Gràfica Publicitària de l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Serra i Abella de L’Hospitalet, ha volgut transmetre, amb la
paleta de colors i els elements emprats en el cartell, diversió, felicitat
i ganes de passar-s’ho bé. Aquest
és l’esperit d’un esdeveniment que
any rere any treu milers d’hospitalencs al carrer.
En aquesta edició la diada de
Sant Jordi, el 23 d’abril, obre el programa, tot i que el gruix d’activitats
es concentren entre el dijous 25 i
el diumenge 28. Multitud de propostes adreçades a tots els públics
se succeiran arreu de la ciutat, amb
l’objectiu que tots els barris s’omplin de gust a primavera.

ZERO AGRESSIONS

Nit de foc

La primavera és temps
de festa grossa a
L’Hospitalet. Durant
una setmana la ciutat
viurà immersa en actes
lúdics i culturals

rer també tindrà presència a Santa
Eulàlia, amb espectacles de titelles
per a totes les edats; a la plaça del
Repartidor i a diferents espais de
Pubilla Cases i la Florida. Al mateix
temps, a diversos locals del Centre
tindran lloc els monòlegs d’humor
amb figures de primera fila.

Pregó en clau d’humor
Miguel Ángel Rodríguez, de nom
artístic ‘El Sevilla’, líder del grup
Mojinos Escozíos, és l’encarregat
enguany de pronunciar el pregó el
dijous 25. Humor garantit per arrencar les festes que anirà seguit del
tradicional Toc d’inici, a càrrec de
les entitats, colles i imatgeria festiva
de la ciutat.

Tradicions
Gegants i capgrossos, dracs i
bèsties fantàstiques, diables, castellers i trabucaires es donaran cita
un any més pels carrers del barri del
Centre i tindran com a punt neuràlgic la plaça de l’Ajuntament. Enguany hi haurà la primera Passejada
de bestiari i, al Fabulari, la I Mostra
de ball de bestiari i foc.

Per gaudir de la celebració
sense lamentar agressions
sexistes, la campanya
#L’HfaelPas serà visible en el
punt violeta que s’instal·larà a la
rambla de Just Oliveras.
La campanya recorda, en
consonància amb el protocol
aprovat a la ciutat, que el
consentiment ha de ser lliure i
reversible; que res no justifica
una agressió i que sempre es
tracta d’un abús de poder. Per
tot plegat, #LHfaelpas apel·la a
que cap agressió quedi sense
resposta i que s’hi actuï. Per
denunciar-ne, adreceu-vos a
Mossos o Guàrdia Urbana.

Jornada castellera

Sant Jordi, llibres i roses
El Dia Internacional del Llibre es
commemorarà novament a L’H coincidint amb la diada de Sant Jordi.
Parades de llibres i roses ompliran
la ciutat i en especial la rambla de
Internet i xarxes
Més informació als
webs: lhdigital.cat i
l-h.cat/festesdeprimavera
Xarxes: #PrimaveraLH

Bon profit!

Fabulari

Just Oliveras. La tradicional trobada
d’autors i autores locals serà el migdia del dissabte 27 a la Biblioteca
Tecla Sala.

Sense música, no hi ha primavera
a L’H.

Música, si us plau

El festival de música de carrer
MEÉEC! tindrà el seu epicentre al
barri de Collblanc dissabte al matí;
el parc de les Ciències, una de les
novetats d’enguany, omplirà d’activitats el parc de les Planes, mentre
que la fantasia arribarà al parc de
Bellvitge que es convertirà en el
parc de les Meravelles. L’art al car-

Les nits del 26 i del 27 d’abril
s’han programat propostes musicals ben diferents. Rozalén i
Beret, a La Farga; Oques Grasses
i Buhos com a caps de cartell, a
la Remunta, i el millor blues, soul
i funk als jardins de Can Sumarro.

Barri a barri

La ruta gastronòmica Primavera
de Tapes, on participen 37 establiments, i la Fira de la Cervesa posen
sabor a les festes i conviden a fer un
mos en qualsevol moment.

Tot això i molt més...
Esport, cinema, activitats infantils, exposicions, teatre, activitats
per a la gent gran i molt més completen un programa que tindrà com
a colofó la Nit de foc diumenge al
vespre, quan guspires i coets ompliran de so, llum i color el cel de L’H. y

