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L’Hospitalet es prepara per
viure la seva festa gran. Del
25 al 28 d’abril, les Festes de
Primavera omplen els carrers,
les places i els parcs de la ciutat
de somriures, música i colors.
Un esdeveniment que enguany
tindrà com a preludi el 23 d’abril
la diada de Sant Jordi.
I perquè l’ocasió s’ho mereix, hem
preparat un programa que ofereix un munt de propostes de tota
mena —activitats de cultura popular, concerts, teatre, exposicions,
activitats esportives, cinema, activitats infantils, humor...— i que porta
una gran activitat a cadascun dels districtes. Com a novetat, enguany
trobarem a Santa Eulàlia un jardí de titelles per a totes les edats i el
parc de les Planes esdevindrà per un dia el Parc de la Ciència.
Per al cartell d’aquesta edició, hem tornat a triar la proposta
d’un jove estudiant de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra
i Abella de L’Hospitalet, Juan Ramírez López, que ens presenta
un dragó de Komodo, una mica hipster, que s’ha mudat per a
l’ocasió. Un estil vintage per a un cartell modern i trencador, que
ens acompanyarà durant tots aquests dies.
Les Festes de Primavera són de tothom i per a tothom. No deixeu
que ningú us les expliqui. Sortiu al carrer i sigueu els protagonistes
d’un esdeveniment que reflecteix com cap altre l’esperit obert,
participatiu i cívic de L’Hospitalet.
Molt bones Festes de Primavera a tothom!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Hola! Em dic Juan Ramírez i sóc estudiant
de Gràfica Publicitària a l’Escola d’Art i
Superior de Disseny Josep Serra i Abella de
L’Hospitalet. M’apassiona el disseny publi
citari i és per això que he realitzat aquest
cartell.
Els protagonistes del cartell són una família
de dracs de Komodo, mudats per a l’ocasió.
He utilitzat la tècnica de collage, simulant,
Juan Ramírez indirectament, com que qualsevol persona
Dissenyador del cartell
ho pot fer des de casa, com quelcom quotidià.
Amb la paleta de colors utilitzada he volgut
transmetre diversió, felicitat, i ganes de
festa. La família dels dracs i un servidor, us
desitgem unes bones Festes de Primavera!

Miguel Ángel Rodríguez, “El Sevilla”, neix el
10 de juny de l’any 1970 en aquesta mateixa
ciutat, tot i que va passar la seva infantessa i
adolescència a San Juan de Aznalfarache. Al
1992 es trasllada a viure a Mollet del Vallès, i és
allà on forma la banda Mojinos Escozíos, que
graven el seu primer disc al 1996. Actualment
tenen al mercat un total de 16 discos, dels
quals han venut més d’un milió de còpies i amb
els que han fet més de 1.300 concerts.
“El Sevilla” No hi ha cap dubte que els Mojinos Escozíos

Pregoner de les Festes

formen part de la història de la música
d’aquest país, sobretot per la contundència i
l’originalitat de la seva música i de les seves
lletres, escrites pel propi “Sevilla”.
Actualment, a més de cantar, Miguel Ángel
Rodríguez “El Sevilla” exerceix també de locutor
de ràdio, d’actor de cinema i teatre, d’escriptor i
de showman televisiu.

TOT EL DIA

Diada de
Sant Jordi

Llibres i flors amb motiu de la diada de Sant Jordi a la
rambla de Just Oliveras, marcant així el pre-inici de
les Festes de Primavera.
A l’estand de les Biblioteques, els autors i autores de
la ciutat signaran exemplars dels seus llibres.

especial
sant jordi
23

18 h

X Trobada de cavallers,
dracs i princeses

Esteu tots convidats a posar-vos les vostres millors
gales i les vostres millors disfresses de cavallers,
dracs i princeses. Veniu a la trobada disfressats com
els protagonistes de la llegenda de Sant Jordi i a
gaudir dels espectacles que trobareu en diferents
barris de la ciutat.
Activitats familiars obertes i gratuïtes
Centre
Jardí de la Biblioteca de Can Sumarro
Sant Jordi al revés, a càrrec de la
companyia La Minúscula.

Bellvitge
Plaça de la Cultura
Futur-Oh! Fent amics pel món!, a
càrrec de Lali Good Band.

Collblanc
Plaça de Guernica
Sempre de vacances, a càrrec
de la companyia Dues princeses
barbudes.

Pubilla Cases
Avinguda de Tomás Giménez
La princesa i el drac, a càrrec de
Teatre Aula

Dijous
5
2
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PRIMAVERA

comença
la festa!
TRADICIÓ I CULTURA

Toc d’inici
20 h

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
de Música – Centre de les Arts, acompanya a 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 i Joan
Arribada: plaça de l’Ajuntament
20 h

Pregó a càrrec de“El Sevilla”
El nostre particular drac de Komodo

Aquest any el pregó anirà a càrrec d’un autèntic animal. Un animal que escriu,
canta, fa de showman a la televisió i de monologuista sobre els escenaris.
És un fan dels estampats animal print, dels collarets de quincalla -com més
rovellats millor- i, a la primera oportunitat, es treu la roba per mostrar
el seu cos escultural, despertant els instints més bàsics i salvatges dels
seus fans. Miguel Ángel Rodríguez, “El Sevilla” és l’únic capaç de fer
animalades com dedicar una cançó a les seves morenes o al gos Chow
Chow de la seva amiga, i de comparar uns ulls verds amb un cogombre,
un moc o una granota, amb un estil poètic que posaria la pell de gallina al
propi Gustavo Adolfo Bécquer.
És per això, que quan buscavem un pregoner amb una bona llengua, com
el nostre drac d’aquest any, no vam tenir cap mena de dubte.
Plaça de l’Ajuntament

20.30 h

Exhibició de les colles i de la imatgeria festiva de la ciutat
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.
Plaça de l’Ajuntament
POESIA
20.30 h

Gran final SL’HAM Poetry

Jornada final de la lliga de poetes de L’Hospitalet, en què es decidirà el
guanyador o guanyadora de la temporada 2018/2019 i es designarà al
slamer que representarà a la ciutat a la final nacional de Poetry Slam.
Bar-Museu l’Oncle Jack (carrer de les Roselles, 32)
Ho organitzen: Associació Mecànica Planetària
Hi col·labora: Bar-Museu L’Oncle Jack
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TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
17 h.

Primavera arts de carrer
Una proposta participativa de circ i arts de
carrer per a tota la família

17 h. SKA CIRCUS. Taller de circ and good
vibes! Taller de circ amb trapezi i màquina de
crispetes.
18.40 h. CIA. NOUVAS presenta Movo, amb
Kiko López.
19 h. COLLECTIF KABOUM Système D
Placa del Repartidor

MÚSICA
20 h

Primavera in Black

17 h, 18.15 h, 19.30 h, i 20.45 h

Room escape: Misteri a l’Espai Jove

Un grup de joves és a dins quan, de sobte, un fet ho canvia tot. En 60
minuts, els joves que han quedat tancats hauran de resoldre tot tipus
d’enigmes per salvar l’Espai Jove i salvar-se ells mateixos.
Cal inscripció prèvia a www.joventutlh.cat
Ho organitza: Centre Europa Jove, Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.

Espai Jove Ca n’Arús
(rambla de la Marina, 312)

17 h

Ball de la
gent gran

Amb música en directe
Plaça de l’Ajuntament

Espai de difusió musical amb diverses propostes de petit format al voltant
del blues i la música negra (gospel, soul, funk i altres estils musicals).
Servei de bar i barbacoa.
20 h. Obertura de portes.
De 20.30 a 21.30 h. COR NEW GOSPEL – X ANIVERSARI
De 21.45 a 23 h. LOS FABULOSOS BLUESHAKERS
A les 23.15 h. JOAN VINYALS BAND. Set acústic
A partir de les 24 h. CHILL OUT
Jardins de Can Sumarro
TRADICIÓ I CULTURA
20 h

Passejada de bestiari

Cercavila de bèsties de cultura popular en què podrem veure lleons, bous i
mulasses d’arreu de Catalunya acompanyant als de la nostra ciutat.
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, carrer de Tecla Sala, carrer de
Barcelona, L’Harmonia, carrer del Xipreret, carrer de Joan Pallares,
carrer del Centre, plaça del Repartidor, passatge de la Pau, rambla de
Just Oliveras, carrer d’Enric Prat de la Riba, carrer Major i plaça de
l’Ajuntament, on gaudirem dels balls i enceses de les figures.
Final a la plaça de l’Ajuntament.
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TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
20.30 h

Càpsules de teatre de L’Hospitalet

Punt de trobada: porta del Caprabo del Centre Comercial La Farga.
Apertura taquilla a les 19.30 h.
Inici dels espectacles a les 20.30 h.
En petits grups de 20 espectadors, podreu gaudir de quatre
espectacles de 15 minuts en un lloc ben insòlit de la ciutat.
Centre Comercial La Farga
Preu del pack de quatre espectacles: 5 euros.
Venda anticipada a Atrápalo, i el mateix dia de la representació.
Més informació:
https://plaudite.org/capsules-esceniques-primavera-lh-2019
https://www.facebook.com/CapsulesLH
www.labobila.cat

LA MÚSICA DE LES FESTES
21 h

Flux
22 h

Suu

23.30 h

Oques Grasses
Parc de la Remunta

ELS CONCERTS DE LES FESTES
21.30 h

Rozalén

Amb tres discos d’estudi i un recopilatori en la seva trajectòria, María
Rozalén s´ha convertit en un autèntic referent de la cançó d´autor
espanyola dels últims anys. Tot un luxe rebre-la a La Farga!
Preus: 24 euros (anticipada) + despeses de distribució
Venda de localitats: www.entrades.elperiodico.cat, www.theproject.es
www.atrapalo.com, www.ticketea.com, www.ticketmaster.com,
taquilla de La farga (El dia del concert)
La Farga de L’Hospitalet
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Monòlegs d’humor
Entrada lliure

YUNEZ CHAIB
Un show de stand-up comedy sobre
temes polèmics com ser àrab
en temps difícils, el terrorisme,
i temes anecdòtics com les
bicicletes públiques, la crisi dels
refugiats o anar a comprar kiwis.
Fac 14
Carrer de Santa Anna, 14
QUIQUE MACÍAS
Un dels monologuistes més
incissius i gamberros, a més
de guionista, escriptor i poeta.
Habitual del canal d’humor Central
de Cómicos.
Bar-Museu l’Oncle Jack
Carrer de les Roselles, 32
LALO TENORIO
Còmic i guionista d’estil cru, negre
i contradictori. Col·laborador de
Ilustres ignorantes, Locomundo, o La
Commedia.
El Viejo Piano
Carrer Major, 79

SIL DE CASTRO
Ens explica les seves aventures des
de que abandona la seva València
natal per instal·lar-se a Barcelona,
a través d’un humor canalla i
irreverent.
Mizuwari Cocktail Bar
Carrer de la Riera de la Creu, 50
ALBERT FLOYD I CHARLIE PEE
Albert Floyd és un informàtic
hipocondríac que ens parla dels
seus problemes per lligar, i del seu
dia a dia essent un friki.
Charlie Pee, d’altra banda, és una
noia amb tantes malalties que
podrem donar gràcies si arriba viva
al dia d’avui.
Junts competiran en una nit plena
d’humor.
Kfè Olé
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 160
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COLLBLANC
17.30 h

MEEEC!

Festival de música de carrer
Les Festes de Primavera a ritme
de la música de carrer.

Street Parade

Sortida de la plaça Espanyola fins al Mercat de Collblanc.

Música al Parc de la Marquesa

Actuacions de: L’H ATTACK, MECHERO. T.R.U.E., FILLS DE LA FLAMA,
BRASS STREET BOYS, ALWAYS DRINKING MARCHING BAND, BROKEN
BROTHERS BRASS BAND, EMMCA BRASS BAND, ALAFIA AFRO CLUB,
DJ TXARNEGO.
Servei de bar i foodtrucks, workshop, mostra de rap, taller de pintura,
activitats per a nens i nenes.
Espectacle final a Torre Barrina (amb més de 150 músics participants)
Parc de la Marquesa

PUBILLA CASES
18 h
ESPECTACLE FAMILIAR

Amb P de pallasso
a càrrec de Cia Sabanni

En Sabanni arriba disposat a veure un espectacle però... ostres, tu! Està
ben despistat! Sembla que és ell qui ha d’actuar! I no hi comptava!
Plaça de la Bòbila
CAN SERRA
18 h
TEATRE DE CARRER

Dos héroes-pulchinellos
a càrrec de Cia Clown-Town

Espectacle amb la participació del públic.
Plaça de la Carpa
BELLVITGE
20 h
TERRATS EN CULTURA
Gaudir d’un espectacle en un espai no
convencional: un terrat

Pau Alabajos

presenta Ciutat a cau d’orella
Poesia a cau d’orella, cançons a pit descobert.
Terrat de la Biblioteca de Bellvitge
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ACTIVITATS ESPORTIVES
TOT EL DIA
Consulteu el programa d’activitats
a l’apartat “L’esport a les Festes”
Plaça de Lluís Companys i Jover

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

XVI Exposició de
bonsai i kusamono

Ho organitza: Associació Catalana d’Amics
del Bonsai

Jardins de Ca n’Arús
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

La festa d’Aigües

Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tauletes
interactives i passar-te tots els nivells del cicle de l’aigua?
O transportar aigua sense perdre’n ni una gota?
Aigües de Barcelona et porta un munt de jocs a La festa
d’Aigües.
Si tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar! T’hi esperem!

TRADICIÓ
I CULTURA
17 h

Fabulari

Concentració de les colles participants,
dracs, gegants i bestiari a la plaça de
l’Ajuntament. La cavalcada mitològica sortirà de la
plaça de l’Ajuntament i continuarà pel carrer d’Enric Prat de
la Riba,rambla de Just Oliveras,carrer de Barcelona,plaça de la
Remunta, carrer Major i plaça de l’Ajuntament.
TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
18 h

Primavera arts de carrer

Una proposta participativa de circ i arts de carrer per a tota la família.
18 h. CIA. LePUANT CLOWN presenta Tot sol… i núvol
18.55 h. CIA. TRASLA2 presenta Trasla2
19.30 h. HAPPENNING CIRC-MUSICAL amb: Always Drinkin’ Pocket
Band (música), The Sputniks (mans a mans), Joe i Martin Palazzo
(bàscula), Domichosky & Agranov (equilibris i llançament de ganivets)
Plaça del Repartidor

Ho organitza: Aigües de Barcelona

Rambla de la Marina
D’11 a 14 h

Jornada de
portes obertes
a l’ajuntament

D’11 a 14 h. Casa de la Vila
D’11 a14 h i de 17 a 20 h. Palauet
de Can Buxeres

MÚSICA
19 h

Concert de la Big Band Rhythm Town
de l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts
Entrada lliure
Auditori Barradas
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TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
20.30 h

Càpsules de teatre de L’Hospitalet

Punt de trobada: porta del Caprabo del Centre Comercial La Farga.
Apertura taquilla a les 19.30 h.
Inici dels espectacles a les 20.30 h.
En petits grups de 20 espectadors, podreu gaudir de quatre espectacles
de 15 minuts en un lloc ben insòlit de la ciutat.
TRADICIÓ I CULTURA
20 h

Nit de foc infantil

Una nit de foc amb els petits diables i diablesses de L’Hospitalet.
Amb la participació de: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia, Diables del
Club Bellvitge, Diablons i Tabalers d’ESJEP, els Patunyetes, Toc de Foc
de la Bòbila, Folcat Diabòlic, i colles convidades.
Sortida del correfoc: plaça de l’Ajuntament
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.
Final del correfoc i lluïment de les colles: plaça de l’Ajuntament
MÚSICA
20 h

Primavera in Black

Espai de difusió musical amb diverses propostes de petit format al
voltant del blues i la música negra (gospel, soul, funk i altres estils
musicals)
Servei de bar i barbacoa
20 h. Obertura portes.
De 20.30 a 21.30 h. THE CRABTONES
De 21.45 a 23 h. ALEX SCHULTZ & LOS PELIGROSOS GENTELMEN
23.25 h. RICARD GILI INTIMATE JAZZ TRIO. Set acústic
A partir de les 24 h. Chill Out
Jardins de Can Sumarro

Aquest dia es presentarà una càpsula de creació especial dirigida per
Cesc Gelabert i interpretada per diferents artistes vinculats a la ciutat de
L’Hospitalet.
Centre Comercial La Farga
Preu del pack de quatre espectacles: 5 euros
Venda anticipada per Atrápalo i el mateix dia de la representació.
Més informació:
https://plaudite.org/capsules-esceniques-primavera-lh-2019
https://www.facebook.com/CapsulesLH
www.labobila.cat

De 20 h a 24 h

Nit de tapes al Mercat
Municipal del Centre

En el marc de la ruta gastronòmica Primavera de Tapes, les parades del
Mercat Municipal del Centre oferiran una Nit de tapes.
Mercat Municipal del Centre, carrer de Rossend Arús, 6B i carrer de
Josep Prats
LA MÚSICA DE LES FESTES
21 h

Drop Collective / Fills de la flama
22 h

Muyayo Rif / Fills de la flama
23.30 h

Buhos

Parc de la Remunta

27

Dissabte

FESTES DE

PRIMAVERA

TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES
23 h

Monòlegs d’humor
Entrada lliure

EDU MUTANTE
Imitólogos. Monòlegs, imitacions, cançons i
molt d’humor tot repassant els programes
de televisió, política, esports i la seva vida
amorosa.
Bar-Museu l’Oncle Jack
Carrer de les Roselles, 32
RAÚL ALCARAZ
Natural de L’Hospitalet. Després de 9 anys
damunt els escenaris, repassa les bogeries
més destacades en el marc de les festes.
Fac 14
Carrer de Santa Anna, 14
CHEMA LÓPEZ
Nascut a Barcelona, criat a Collblanc i veí de
la Florida. Quan era petitet somiava en actuar
a les Festes de Primavera.
Kfè Olé
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 160
ELS CONCERTS DE LES FESTES
21 h

Beret

Francisco Javier Álvarez Beret, més conegut com Beret, s’ha convertit
en un temps rècord en un dels fenòmens musicals més escoltats
del moment. El seu futur ja no és una incògnita. Inevitablement està
condemnat a l’èxit.
Preus: 24 euros (anticipada) + despeses de distribució
Venda de localitats: www.entrades.elperiodico.cat, www.theproject.es
www.atrapalo.com, www.ticketea.com, www.ticketmaster.com,
taquilla de La Farga (El dia del concert)
La Farga de L’Hospitalet

ALFONSO MARTÍNEZ “EL MORA”
Tot i que no està be que jo ho digui, soy
la leche, tope de gracioso y os vais a reír
un montón. Ah! I el 27 d’abril és el meu
aniversari.
Mizuwari Cocktail Bar
Carrer de la Riera de la Creu, 50
RIKI LÓPEZ
Presenta ¡Qué harto estoy de ser tan cool!
On l’autenticitat i l’espontània verborrea
desemboquen en una inevitable festa
col·lectiva.
El Viejo Piano
Carrer Major, 79
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SANTA EULÀLIA-GRANVIA SUD
11 h

FESTES DE

XXXV Concurs de cocteleria
per a joves professionals.

LA FLORIDA-LES PLANES
D’11 a 14 h

El Parc de la Ciència

Trofeu ciutat de L’Hospitalet

Tallers, demostracions i xerrades temàtiques, espectacles d’humor,
experimentals i de màgia, espais lúdics amb jocs, “food-trucks” ... tot
distribuït en diferents zones del parc:
Ciència LH: Un espai per conèixer els projectes i les persones que
fan recerca, divulgació o formació a la ciutat. Terra: amb l’ecologia
i l’astronomia. Matèria: amb la taula periòdica dels elements i les
reaccions químiques. Vida: amb la biodiversitat i les espècies en perill
d’extinció. Matemàtiques: amb la geometria i el càlcul de distàncies.
Màquines: amb circuits elèctrics i màquines simples.
Ho organitza: Pessics de Ciència

SANTA EULÀLIA
D’11 a 21.30 h

El jardí dels titelles

En aquest jardí que us proposem trobarem un munt
d’activitats per a tots els públics vinculades al món dels
titelles. Des dels més menuts (0-3 anys) fins a un públic més
adult trobaran funcions, tallers, paradetes d’artesans i de
menjar per poder dinar o sopar.
Cia. Fes-t’ho com vulguis (0-3 anys).
Taller de construcció de titelles
Titelles Vergés
Vermut en moviment, música en viu.
Plaça de Pius XII
Cies. El Bicho Dorado i Tea3tet

Amb el suport i la col·laboració de l’Hotel Porta Fira

Hotel Porta Fira, plaça d’Europa, 45-47
LA TORRASSA
12 h

Parc de les Planes

Matí

Un any més podrem gaudir del Concurs de Cocteleria per a Joves
Professionals Trofeu Ciutat de L’Hospitalet. Una activitat impulsada des
del Centre de Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet amb la col·laboració
del Club del Bàrman de Catalunya, en què participen alumnes d’escoles
d’hostaleria i joves professionals. Amb música i demostracions de
cocteleria en viu durant l’esdeveniment.

Tarda

Taller de contrucció de titelles
Cia. Pamipipa (0-3 anys)
Sim Salabim
Matu Teatro
Ola Muchin
Puppae Company
Barti
Cia. Zero en conducta

Activitat Gratuïta
Plaça de Maria Artigal-Centre Cultural Santa Eulàlia

IX Trobada d’autors
i autores de la ciutat

Trobada d’escriptors de L’Hospitalet per presentar
la guia d’autors locals, Ciutat plural, llibres singulars.
Autors i autores de L’Hospitalet, que recull les
publicacions editades els anys 2017 i 2018.
Biblioteca Central Tecla Sala
PUBILLA CASES
12 h
ESPECTACLE FAMILIAR

Amb P de pallasso
a càrrec de Cia Sabanni

En Sabanni arriba disposat a veure un espectacle però... ostres, tu! Està
ben despistat! Sembla que és ell qui ha d’actuar! I no hi comptava!
Avinguda de Tomás Giménez, cantonada amb avinguda del Bosc
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FESTES DE

FESTES DE

PRIMAVERA
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LA FLORIDA
12 h
TEATRE DE CARRER

Dos héroes-pulchinellos
a càrrec de Cia Clown-Town

Espectacle amb la participació del públic.
Carrer de la Primavera, cantonada carrer de la Florida
PUBILLA CASES
20 h

Terrats en cultura

Gaudir d’un espectacle en un espai no convencional: un terrat

Microdansa

TRADICIÓ I CULTURA
10 h

Galejada trabucaire

L’espetec dels trabucs anunciarà l’inici del darrer dia de Festes de
Primavera, i cridarà tothom a sortir als carrers i gaudir de la festa.
Trabucaires de L’Hospitalet i colles convidades.

Tres coreografies, de tres estils diferents,
en què se sintetitzaran, a les altures de
L’Hospitalet, els camins diversos que ha
emprès la dansa contemporània.

Sortida de L’Harmonia i recorregut pel carrer del Xipreret, carrer de Joan
Pallarès, plaça del Repartidor, rambla de Just Oliveras, carrer Major,
plaça de l’Ajuntament i L’Harmonia.

Blanc Salvatge. Anna Fontanet
Dis-connect. Diego Sinniger
Cospress. Cia. Kimani
Terrat del Centre Cultural La Bòbila

XVI Exposició de bonsai i kusamono

COLLBLANC-LA TORRASSA
20 h
MÀGIA

La magia de Jorge Blass

Al·lucinaràs amb l’extraordinària manera de fer màgia de Jorge Blass.
Preu: 18 euros
Venda de localitats: www.teatrejoventut.cat
Consulteu les cartelleres.
Teatre Joventut, carrer de la Joventut, 4-10

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Ho organitza: Associació Catalana d’Amics del Bonsai

Jardins de Ca n’Arús
11 h

XXIV Trobada comarcal
de puntaires

Puntaires de la ciutat i la comarca es reuniran a
la rambla de Just Oliveras per explicar-nos les
tècniques puntaires.
Ho organitza: Ateneu de Cultura Popular

Rambla de Just Oliveras

DIJOUS, 25
PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT
RAMBLA DE
JUST OLIVERAS I
RAMBLA DE
LA MARINA

DIVENDRES, 26

DISSABTE, 27

DIUMENGE, 28

PREGÓ
TOC D’INICI

BALL DE
LA GENT GRAN
PASSEJADA
DE BESTIARI

FABULARI
CORREFOC INFANTIL

TROBADA DE GEGANTS
JORNADA CASTELLERA
CORREFOC
NIT DE FOC

FIRA D’ARTESANS
CASALS DE GENT GRAN

FIRA D’ARTESANS
CASALS DE GENT GRAN
FIRA DE LA CERVESA

FIRA D’ARTESANS
ESPAI SEGURETAT I CIVISME
CASALS DE GENT GRAN
FIRA DE LA CERVESA

FIRA D’ARTESANS
ESPAI DE CONVIVÈNCIA I CIVISME
CASALS DE GENT GRAN
FIRA DE LA CERVESA

LA FARGA
PARC DE
LA REMUNTA

ROZALÉN

BERET

OQUES GRASSES
SUU
FLUX

BUHOS
DROP COLLECTIVE
MUYAYO RIF
FILLS DE LA FLAMA

XIULA

CONCERT DE LA BIG BAND
RHYTHM TOWN (EMMCA)

ACTIVITATS PER A
LA GENT GRAN

PRIMAVERA IN BLACK

PRIMAVERA IN BLACK
(Pícnic de blues)

AUDITORI BARRADAS
JARDINS DE
CAN SUMARRO

PRIMAVERA IN BLACK

TEATRE JOVENTUT

LA MAGIA DE JORGE BLASS

ALTRES
ESPAIS

CÀPSULES DE L’Hospitalet
C. Comercial La Farga
ACTIVITATS ESPORTIVES
Plaça de Lluís Companys
TERRATS EN CULTURA
MICRODANSA
C.C. Bellvitge-Gornal
MONÒLEGS D’HUMOR
Diversos locals
CONCURS DE COCTELERIA
Hotel Porta Fira
EL PARC DE LA CIÈNCIA
Parc de les Planes
EL JARDÍ DELS TITELLES
C.C. Santa Eulàlia
ARTS DE CARRER
Plaça del Repartidor
ACTIVITATS ESPORTIVES
Plaça de Lluís Companys

CÀPSULES
DE L’HOSPITALET
C. Comercial La Farga
PRIMAVERA DE CINE
Del 25 abril al 2 maig
Filmax Granvia
PRIMAVERA DE TAPES
Del 25 al 28 d’abril

MONÒLEGS D’HUMOR
Diversos locals
TERRATS EN CULTURA
PAU ALABAJOS
C.C. La Bòbila
ARTS DE CARRER
Plaça del Repartidor
MEEEC! (Festival de
música de carrer)
Parc de la Marquesa

EL PARC DE LES MERAVELLES
Parc de Bellvitge
PORTES OBERTES
Poliesportius municipals
ACTIVITATS ESPORTIVES
Plaça de Lluís Companys
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FESTES DE

PRIMAVERA

12 h

Vermut de Sant Jordi
Ho organitza: La Talaia

Plaça del Repartidor
TRADICIÓ I CULTURA
12.15 h

Jornada castellera
TRADICIÓ I CULTURA
TOT EL MATÍ

Hi participen:
Colla Jove deL’Hospitalet
Vailets de l’Empordà
Castellers de Sant Adrià

Els gegants de la ciutat ens conviden a gaudir d’aquesta jornada festiva
acompanyats d’un bon grapat d’amics.
Plaça de l’Ajuntament

MÚSICA
12.30 h

30a Trobada de gegants

Enguany també ens acompanyarà la
Muixeranga de Barcelona
Plaça de l’Ajuntament

9.30 h. Concentració i plantada de gegants
Les colles participants es concentraran a l’avinguda de Josep Tarradellas
i Joan. Després d’un bon esmorzar, començarà la cercavila.

Primavera in Black

11 h. Inici de la passejada
Avinguda d’Isabel la Catòlica, carrer de Barcelona, rambla de Just
Oliveras, carrer Major i plaça de l’Ajuntament.

Espai de difusió musical amb diverses propostes de petit format al voltant
del blues i la música negra (gospel, soul, funk i altres estils musicals)

11.45 h. Ball final i cloenda
Plaça de l’Ajuntament
LA MÚSICA DE LES FESTES
12 h

Xiula (concert familiar)

Una experiència d’animació musical
formada per 4 músics i animadors: creem
cançons i espectacles emocionants i
amb esperit crític i muntem uns saraus
d’embolica que fa fort!
Parc de la Remunta

Picnic blues (amb servei de bar i barbacoa)
12.30 h. Obertura de portes
De 13 a 14 h. TXUS BLUES & JOSE BLUEFINGERS
14.30 h. BIG BAND DE L’ESCOLA TALLER DE BLUES DE BARCELONA.
Jam session
17 h. TOTA BLUES BAND & JOSE LUIS PARDO
18.30 h. ENTREGA DEL PREMI BIG BILL BROONZY
18.45 h. COREY HARRIS
Jardins de Can Sumarro

28

Diumenge

FESTES DE

PRIMAVERA

Atenció! Tota prudència és poca!
Si voleu gaudir dels espectacles de foc, cal que tingueu sempre
presents aquests consells de seguretat
CORREFOC

TRADICIÓ I CULTURA
NIT

Nit de foc

Les colles de diables de L’Hospitalet seran les encarregades de tancar
els actes de les Festes de Primavera d’enguany, tot omplint els carrers
d’espurnes de foc al compàs dels tabals.
20.30 h. Tabalada
Sortida de la rambla de Just Oliveras amb l’avinguda de Josep
Tarradellas i Joan, i recorregut per la rambla de Just Oliveras, carrer
Major i plaça de l’Ajuntament.
21 h. Correfoc
Amb les colles de diables de L’Hospitalet: Drakadables, Diables de
Bellvitge, Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia, Diables i Diablesses de la
Florida, Associació de diables Kabra, Folcat Diabòlic, Fills de la Flama,
ESJEP, i colles convidades.
Sortida i final: plaça de l’Ajuntament
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.
22.15 h. Esclat final i focs artificials
Plaça de l’Ajuntament

Informeu-vos bé dels llocs per on passarà i seguiu les recomanacions
dels organitzadors i dels serveis d’ordre.
• Porteu roba de cotó, coll tancat, màniga llarga, pantalons llargs,
mocador de coll, barret, calçat flexible, lleuger i tancat, i taps a les
orelles.
• Absteniu-vos de tirar aigua als espectadors del correfoc o als
participants, ja que la pólvora és imprevisible. Tampoc no s’han de
situar els infants a les primeres files.
• No estacioneu els vehicles al llarg del recorregut del correfoc.
• L’organització aconsella que les persones que no puguin complir
aquestes mesures de seguretat no participin en el correfoc.
• L’organització recomana als establiments situats al llarg del recorregut
descrit que n’abaixin les persianes. Si això no és possible, que en
cobreixin els aparadors.

NIT DE FOC
L’espectacle pirotècnic de cloenda de les Festes de Primavera es durà a
terme a la plaça de l’Ajuntament.
• Seguiu els consells descrits per al correfoc.
• Alguns elements pirotècnics es col·locaran als fanals de la plaça,
al terrat de l’Ajuntament, al terrat del bloc de pisos situat davant de
l’Ajuntament, a l’església i a la mateixa plaça on participaran les colles
de diables.
• Els coets es llançaran des dels punts indicats de forma simultània a fi
de crear un efecte d’encesa del conjunt de la plaça.
• Les persones que assisteixen a l’espectacle de la plaça han de ser
prudents i complir les normes de seguretat descrites.
• El castell de focs artificials forma part de l’espectacle Nit de foc, i
tindrà lloc simultàniament als efectes pirotècnics descrits.
• Les persones participants als actes del correfoc són responsables, en
primer i únic terme, dels accidents que hi puguin succeir.
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Diumenge
PRIMAVERA ALS BARRIS

FESTES DE

Durant tots
els dies
BELLVITGE
D’11 a 14 h

El parc de
les Meravelles
Veniu a compartir la festa!

Hi trobareu una selecció d’activitats festives,
sorprenents i espectaculars... Meravelloses!
Espectacles i propostes per a tota la família.
Parc de Bellvitge

FESTES DE

PRIMAVERA

TOTS ELS BARRIS

Del 26 al 28 d’abril

Del 25 al 28 d’abril

Fira de la cervesa artesana

VIII Edició de la primavera de tapes.
Ruta gastronòmica
Ruta d’establiments de restauració que ofereixen,
durant les Festes de Primavera de L’Hospitalet, la
degustació d’una tapa singular acompanyada d’una
beguda per 3 euros.
La iniciativa té com a objectius la dinamització
comercial de la ciutat i la promoció de la gastronomia
de qualitat.
Enguany hi participen 37 establiments de la ciutat, i
durant aquesta edició comptem amb el xef i empresari
Quim Marquès com a padrí de la ruta gastronòmica
i el Gremi d’Hostaleria i Alimentació i L’Hospitalet
Gastronòmic com a membres del jurat degustador.
Concursa votant per la Tapa més popular i opta a
premis cedits pels nostres col·laboradors: Hotel NH
Collection Barcelona Tower; Hotel Madanis; Hotel SB
Plaza Europa; Hotel Porta Fira; Tibidabo Brewing;
Centre de Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet.
CENTRE
Del 25 al 28 d’abril

Tradició i cultura
La rambla de Just Oliveras i la rambla de la Marina
es converteixen per uns dies en l’eix central de les
activitats i una invitació a passejar per la ciutat.
Fira d’artesans
Parades de venda de productes artesans
Fira de manualitats
Els casals de gent gran de la ciutat mostren els seus
treballs artesanals
Rambla de Just Oliveras i rambla de la Marina

Degustació de diferents cerveses artesanes
Horari: divendres 26, de 19 a 24 h., dissabte 27, d’11 a
24 h. i diumenge 28, d’11h a 20 h
Cerveseries participants: Brasserie Dupont, Tibidabo
Brewing, Fort, Het Anker, Duvel Moortgat, Pils 13,
Brew Dog, Stone, 3 Fonteinen, La Calavera, SintBernardus, Lindemans, El Pata Brewing, Brunehaut,
White Pony, Synera
Música en viu: Combos de pop rock de l’EMMCA,
Ultraplayback, Neiad, Bofirax, Cronopolis, The Bird
Yellow, Luismi Segurado trio, Albert Lax
Food trucks: La Coqueta i The Big Whim
Rambla de la Marina amb carrer del Cobalt
Dissabte 27, matí i tarda. Diumenge 28, matí

Espai de convivència i civisme
La Unitat de Convivència i Civisme i el Servei de
Protecció Civil duran a terme activitats i jocs educatius
per tal d’enfortir els valors de la convivència en una
ciutat inclusiva, plural i diversa, així com una exposició
dels diferents elements i recursos de què disposa
l’Associació de voluntaris de Protecció Civil.
Rambla de la Marina

SANTA EULÀLIA-GRANVIA SUD
Del 25 d’abril al 2 de maig (excepte 30 d’abril)

15a Primavera de cine

Consulteu la cartellera
Cinemes Filmax Granvia (Centre Comercial Granvia 2)
UNA RECETA FAMILIAR, d’Erik Kho
Singapur, Japó, França, 2018. VOSE, japonès i anglès,
90 min
EL VIAJE DE NISHA, d’Iram Haq
Alemanya, Noruega, Suècia, 2017. VOSE farsi
COMO NUESTROS PADRES, de Laís Bodanzky
Brasil, 2017.VOSE portuguès. 117 min
C’EST LA VIE, de Eric Toledano i Olivier Nakache
França, 2017. VOSE francès. 117 min
AMOR & AMISTAD, de Whit Stillman
EEUU, França, Holanda, Irlanda 2016. VOSE anglès,
92 min
THE PARTY, de Sally Potter
Gran Bretanya 2017. VOSE anglès. 71 min
Totes les projeccions es faran a la Sala 4 dels Cinemes
Filmax Granvia (Centre Comercial Granvia 2)
Bus 79, L16, L2 i L1; FGC Europa-Fira o Ildefons Cerdà
Preu de l’entrada: 5 euros. Abonament: 12 euros, les
sis pel·lícules.
Ho organitza: Espai VO
Consulteu els horaris al nostre blog: www.espaivo.blogspot.com

Encara +
FESTES DE

PRIMAVERA

L’esport a les Festes

D’11 a 14 h

ESPAI LÚDIC D’ESCACS

Abans de les Festes

Espai de jocs d’escacs i exhibició de partides simultànies per a infants de
6 a 14 anys, dinamitzades pel Club d’Escacs Bellvitge.

Dissabte, 13 d’abril, a les 20.30 h

D’11 a 14 h

Sortida i arribada: plaça d’Europa

Més informació i inscripcions: www.cursanocturnalh.cat

Espai de taekwondo per a infants de 6 a 14 anys. Amb la col·laboració del
Club Deportivo Talma L’Hospitalet.

Diumenge, 14 d’abril, a les 10 h

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Sortida i arribada: plaça d’Europa

Espai on els més petits s’ho passaran d’allò més bé.

10a CURSA NOCTURNA CIUTAT DE L’HOSPITALET

ENRODA’T A L’HOSPITALET. DECABIKE 2018

Durant les Festes
Dissabte 27 i diumenge 28 d’abril

JORNADA DE PORTES OBERTES ALS POLIESPORTIUS
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET

Jornada d’accés lliure per conèixer les instal·lacions esportives dels
Poliesportius Municipals amb la realització d’activitats dirigides
especials. En horari d’obertura habitual.
Dissabte, 27 d’abril, de 9 h a 14 h

CAMPIONAT ESCOLAR DE KARATE

Jornada de competició de karate de nivell escolar oberta a tothom.
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord
Més informació: www.cehospitalet.org

Activitats esportives a la plaça de Lluís Companys i Jover
Dissabte, 27 d’abril, matí i tarda
De 10.30 a 14 h

EXHIBICIONS D’ESPORTS ARTÍSTICS I ARTS MARCIALS

Diverses disciplines d’esports artístics i arts marcials per a totes les
edats, amb la col·laboració de diferents entitats esportives de la ciutat.

ESPAI LÚDIC DE TAEKWONDO

ESPAI LÚDIC D’INFLABLES PER A INFANTS
De 17 a 18 h

MASTERCLASS DE BODY BALANCE

Activitat física dirigida inspirada en el ioga, el taitxí i el pilates, que
millora la flexibilitat i la força.
De 18 a 19 h

MASTERCLASS DE ZUMBA

Activitat física enfocada a mantenir el cos saludable, enfortint i donant
flexibilitat mitjançant moviments de ball combinats amb una sèrie de
rutines aeròbiques.
De 19 a 20 h

MASTERCLASS DE HARD TRAINING

Activitat física dirigida d’alta intensitat cardiovascular combinada amb
treball de força muscular.
Diumenge, 22 d’abril, matí
10 h

WOD CROSSFIT TRAVESSIA

Activitat física dirigida que proposa un WOD (Workout of the Day o
“entrenament del dia”), per utilitzar tot el cos de manera funcional, amb
exercicis variats i d’alta intensitat. Activitat per a majors de 16 anys.
Més informació: www.crossfit-travessia.com

D’11 a 14 h

11 h

Espai on els infants de 3 a 6 anys podran jugar acrobàcies. Amb la
col·laboració del Club Gimnàstica L’Hospitalet.

Activitat que proposa un repte esportiu solidari en 3 tandes: 50 burpees,
300 burpees o 300 burpees RX. Obert a tothom.

ESPAI DE MINI ACROBÀCIA

300 BURPEES SOLIDARIS

Més informació i inscripcions: www.300burpess.com

Exposicions

Fins el 12 de maig

“No estem sols, vivim amb la memòria”
Pintures de Daniel Berdala.
Auditori Barradas

Del 22 al 24 d’abril

“Mostra floral de Sant Jordi”

Inauguració: dilluns 22, a les 18 h
Exposició de centres florals confeccionats per les floristeries de la ciutat.
Sala d’exposicions de la Regidoria del Districte I
Ho organitza: Gent de Pau i floristeries de L’Hospitalet

Rambla de Just Oliveras, 23
Dissabte 27 i diumenge 28 d’abril

XVI Exposició de bonsai i kusamono

Fins el 2 de juny

“I tu què has fet per l’art?” Eugenio Ampudia

Un conjunt de vint-i-tres obres multidisciplinars realitzades entre el 1991
i el 2018 i una instal·lació produïda especialment per a l’exposició.
Centre d’Art Tecla Sala (Espai 2)
Fins el 30 de juny

“Ceci n’est pas une cariatide” (Art contemporani)

Interpretació de diferents artistes europeus d’una peça emblemàtica dels
Fons del Museu de L’Hospitalet.

Ho organitza: Associació Catalana d’Amics del Bonsai

Exposició en coordinació amb el TPK, Taller Pubilla Kases.
Museu de L’Hospitalet-L’Harmonia

Jardins de Ca n’Arús

Permanent

Fins el 30 d’abril

“Festival del llibre d’artista de L’H”. 1ª edició
Dissabte, 27 d’abril, de 10 a 14 h, taller per la edició col·lectiva d’un llibre
d’artista.
Centre Cultural La Bòbila
Fins el 30 d’abril

“Blackout”, de Manoluts
Centre Cultural La Bòbila
Fins l’11 de maig

“Melting landscapes”
Les millors fotografies que Fernando Moleres ha capturat al llarg de cinc
expedicions a l’Àrtic. Una sèrie narrativa sobre Islàndia i Groenlàndia, dos
dels llocs més vulnerables als efectes del canvi climàtic.
Horaris: De dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i
festius d’11 a 14 h. Dilluns tancat. Diumenge, 21 d’abril, tancat.
Mercat de La Florida (planta 2)

“Color, forma i volum.
L’església de Santa Eulàlia de Mérida”
Museu de L’Hospitalet-L’Harmonia
Permanent

“L’Hospitalet: un indret, una història”
“L’Hospitalet, segle XX”
Museu de L’Hospitalet-Casa Espanya

Altres
activitats

Diumenge, 28 d’abril, a les 11 h

Acte de reconeixement a les associacions de jubilats
i pensonistes i els seus voluntaris
Auditori Barradas

Diumenge, 28 d’abril, a les 11.45 h
Dimecres, 24 d’abril, a les 18 h

Dictat popular de Sant Jordi

Actuació del grup Ilusión
del Casal de Sant Josep

Nausicaa Bonnín dicta Joan Brossa

Auditori Barradas

Inscripcions a: breu/cpnl.cat/dictatlh o al 93 440 65 70

Diumenge, 28 d’abril, a les 12.30 h

Ho organitzen: Centre de normalització lingüística de L’Hospitalet i Biblioteques de
L’Hospitalet.

Auditori Barradas

Dijous, 25 d’abril, de 17 a 19 h

Torneig de Pokémon Go La Bòbila
Centre Cultural La Bòbila

Dissabte, 27 d’abril, de 10 a 21 h

Vine a matar el drac amb els daus

Jornada dedicada als jocs de rol, taula i wargames, en què l’objectiu és
lluitar contra els dracs amb els daus per celebrar Sant Jordi.
Ho organitza: associació lúdica Necronomicon’s.
Hi col·laboren: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.

Espai Jove Ca n’Arús

Dissabte, 27 d’abril, a les 17 h

XVI Premis de literatura i dibuix Sant Jordi
Ho organitza: Somnis

Centre Cultural La Bòbila

Desfilada de vestits de paper
Entrada lliure
Auditori Barradas

Durant tot el mes d’abril

Concursos i mostra infantil de contes
i punts de llibre
A les biblioteques de Bellvitge, La Florida i Josep Janés

Recorda
que...

L’Hospitalet per unes festes lliures
d’agressions sexistes
Només “sí” és “sí”
•El consentiment ha de ser lliure, actiu, continuat i reversible.
•Res justifica una agressió: ni l’alcohol, ni les drogues, ni el vestuari, ni
l’hora...
•Una agressió no és un malentès, no és un conflicte, és un abús de
poder.

És la nostra resposabilitat
•Responem col·lectivament. Cap agressió sense resposta.
•Si veus una agressió masclista, rebutja i actua.

On adreçar-se
Mossos d’Esquadra: C. del Teide, 99. Tel.: 93 413 13 00
Jutjat de Guàrdia: Av. del Carrilet, 2. Tel.: 93 554 81 45
Hospital General de L’Hospitalet (Servei d’Urgències):
Av. de Josep Molins, 29. Tel.: 93 440 75 00
Guàrdia Urbana: C. del Migdia, 5. Tel.: 93 409 10 92
CAID. Centre d’Atenció a la Dona: Plaça de Can Colom, 1

#LHfaelPas

TRADICIÓ I CULTURA / ANIMACIÓ

Primavera in Black

Fira de Sant Jordi
Rambla de Just Oliveras
Fira d’artesans
Rambla de Just Oliveras / rambla de la Marina
Fira de la gent gran
Rambla de Just Oliveras
Fabulari
Plaça de l’Ajuntament. Recorregut urbà
Passejada de bestiari
Plaça de l’Ajuntament
Trobada de Gegants
Recorregut urbà / plaça de l’Ajuntament
Trobada Comarcal de Puntaires
Rambla de Just Oliveras
Jornada castellera
Plaça de l’Ajuntament
Correfoc
Recorregut urbà / plaça de l’Ajuntament
Correfoc infantil
Recorregut urbà / plaça de l’Ajuntament
Trabucaires
Recorregut urbà
Nit de foc
Plaça de l’Ajuntament
El Parc de les Meravelles
Parc de Bellvitge
El Parc de la Ciència
Parc de Les Planes
El Jardí dels Titelles
Santa Eulàlia
Trobada de cavallers, dracs i princeses
Biblioteca Can Sumarro, Pl. de Guernica,
Pl.de la Cultura, Av. de Tomás Giménez

MONÒLEGS D’HUMOR
Yunez Chaib
Quique Macías
Lalo tenorio
Sil de Castro
Albert Floyd i Charlie Pee
Edu Mutante
Raúl Alcaraz
Chema López
Alfonso Martínez Mora “El Mora”
Riki López

Pl. del Repartidor
Centre Comercial la Farga
Teatre Joventut
Terrat Biblioteca Bellvitge
Terrat Biblioteca La Bòbila
La Farga
La Farga

Jardins de Can Sumarro
Auditori Barradas

Oques Grasses

Parc de la Remunta

Suu

Parc de la Remunta

Flux

Parc de la Remunta

Buhos

Parc de la Remunta

Drop Collective

Parc de la Remunta

Muyayo Rif

Parc de la Remunta

Fills de la flama

Parc de la Remunta

Xiula
Meeec!
Teatre de carrer. Cía Clown-Town
Teatre de carrer. Cia Sabanni

Parc de la Remunta
Parc de la Marquesa
Pl. de la Llibertat / Pl. de la Carpa
Pl. de la Bòbila / Av. de Tomás Giménez

LLETRES I LLIBRES
Llibres

Fira de Sant Jordi

Estand d’autors i autores de L’H

Fira de Sant Jordi

CINEMA
Primavera de cine

Fac 14
Bar-museu l’Oncle Jack
El Viejo Piano
Mizuwari Cocktail Bar
Kfè Olé
Bar-museu l’Oncle Jack
Fac 14
Kfè Olé
Mizuwari Cocktail Bar
El Viejo Piano

MÚSICA / TEATRE / ARTS DE CARRER
Primavera arts de carrer
Càpsules de L’Hospitalet
Jorge Blass
Terrats en cultura. Microdansa
Terrats en cultura. Pau Alabajos
Rozalén
Beret

Concert de l’EMMCA

Filmax Granvia

ESPORTS
Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet

Recorregut urbà i plaça d’Europa

Enroda’t a L’Hospitalet

Recorregut urbà i plaça d’Europa

Esport participatiu

Plaça de Lluís Companys i Jover

Jornada de portes obertes

Poliesportius municipals

Activitats especials

Poliesportius municipals

GENT GRAN
Fira de manualitats
Desfilada de vestits de paper
Ball de la gent gran

Rambla de Just Oliveras
Auditori Barradas
Plaça de l’Ajuntament

ALTRES ACTIVITATS
Vermut de Sant Jordi
Espai de convivència i civisme
Primavera de Tapes
Concurs de Cocteleria

Pl. Del Repartidor
Rbla. de la Marina
Diversos establiments
Hotel Porta Fira

Portes obertes

Ajuntament i Palauet de Can Buxeres

Portes obertes

Museu de L’Hospitalet

Més informació

www.l-h.cat/festesdeprimavera
www.lhdigital.cat
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):

010
900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils)

Cultura L’H App

Participa-hi

@PrimaveraLH
#PrimaveraLH

