


L’Hospitalet es prepara, coincidint 
amb la diada de Sant Jordi, per gaudir 
del 21 al 24 d’abril de les Festes de 
Primavera. Una celebració que per 
si sola ja és motiu d’alegria i que 
enguany ho serà per partida doble, ja 
que després de dos anys molt difícils 
recupera el seu format tradicional.

És, doncs, una edició molt especial, 
amb un programa ple d’activitats 
per a tothom que s’estendran per 
tota la ciutat al voltant de tres grans 

eixos: la música, la cultura tradicional i popular i les activitats 
per a tota la família. Seran, com sempre, unes festes molt 
participatives, que faran seu l’espai públic amb propostes 
com la Fira d’Artesans, la Fira de la Cervesa Artesana o la ruta 
gastronòmica Primavera de Tapes. 

Aquest any, el poeta i novel·lista Benjamín Prado serà 
l’encarregat de fer el pregó que donarà el tret de sortida a les 
Festes. I una altra protagonista que cal destacar, en la línia 
d’atreure i retenir el talent de la ciutat, és l’Alba López Toledo, 
autora del cartell d’aquesta edició, veïna de la Torrassa i 
estudiant de l’EASD Serra i Abella. La seva proposta és molt 
colorista, i ens recorda a la Medusa, un dels símbols de la ciutat 
i la peça arqueològica més antiga trobada a L’Hospitalet.

T’animo a participar en les Festes de Primavera en companyia 
de familiars, amics i coneguts, i a convertir-les, aquest any sí, 
en una veritable festa de retrobament. 

Gaudiu de les Festes de Primavera!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



Benjamín Prado
Pregoner de les Festes de Primavera 2022
Nascut a Madrid al 1961, Benjamín 
Prado és un escriptor polifacètic 
que s’ha atrevit amb gairebé tots els 
gèneres.
Poeta, novel·lista, col·laborador en 
ràdio, televisió i premsa escrita... El 
Benjamín Prado és una de les veus 
imprescindibles a la nostra literatura,
i és també un intel·lectual implicat
i compromès.
També ha fet algunes incursions al món 
de la música: és autor dels temes del 
disc Vinagre y rosas, de Joaquín Sabina, 
i ha col·laborat, entre d’altres, amb 
Pereza, Marwan i Coque Malla. 
Habitual dels escenaris de L’Hospitalet, 
on sovint l’hem pogut veure recitant 
poemes acompanyat de grans artistes, 
el Benjamín aportarà un més que 
necessari toc reivindicatiu a l’acte que 
dona el tret de sortida a les Festes de 
Primavera. 

aLBa LÓPeZ
Autora del cartell
Soc estudiant d’Il·lustració a l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny Josep Serra i Abella 
de L’Hospitalet.  
M’agrada poder explicar coses a través de 
la il·lustració i el disseny. 
Un dels principals referents del meu cartell 
és la medusa de L’Hospitalet, un element 
arqueològic molt important
i una de les restes arqueològiques més 
antigues de la ciutat. Relacionada, a més, 
amb el projecte L’H 6.0, que també fa 
servir aquest element representatiu. 
He utilitzat aquest referent per 
desenvolupar el cabell de la dona, utilitzant 
petits dracs com a nexe d’unió amb Sant 
Jordi. 
La dona és l’element principal del meu 
cartell, representada en color lila com 
a símbol feminista i d’empoderament, 
essencials per construir una societat 
més justa i igualitària. 
Integrada amb flors que anuncien 
l’arribada de la primavera i envoltada 
d’aquests dracs colorits, ens mostra un 
ambient de diversitat i festiu, amb una 
postura que ens convida a tots i totes 
a gaudir de les Festes de Primavera de 
L’Hospitalet 2022.
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TRADICIÓ
20 h
Plaça de l’Ajuntament

PreGÓ
de LeS FeSTeS
de PrImaVera 
2022 
A càrrec de:

BenjamIn Prado

ToC d’InICI 
20 h
SeGUICI PoPULar 
Inici: rambla de Just Oliveras 
amb avinguda de Josep 
Tarradellas i Joan 
Arribada: plaça de l’Ajuntament 
La Banda Provençana 
acompanya les entitats de 
l’àmbit de la cultura tradicional 
i popular fins la plaça de 
l’Ajuntament, on interpretarà
el Ball de la balsa.
Direcció musical: Eduard Casals

20.30 h
Plaça de l’Ajuntament 
exhIBICIÓ de
LeS CoLLeS
I La ImaTGerIa 
FeSTIVa
de La CIUTaT 
Exhibició de les colles, 
entitats de cultura tradicional 
i imatgeria festiva –bestiari, 
gegants, castellers, 
capgrossos, dansaires, 
sardanistes, trabucaires 
i diables– amb les seves 
músiques interpretades per
la Banda Provençana.

En honor a la festa de Sant 
Jordi i a les Festes de 
Primavera, Benjamín Prado 
ens omplirà la plaça de 
l’Ajuntament de poesia, però 
també ens farà reflexionar 
sobre les desigualtats i les 
injustícies del món en què 
vivim i sobre una actualitat 
que, malgrat semblar llunyana, 
condiciona el nostre dia a dia. 
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ARTs esCènIques
20 h
Centre Comercial
La Farga

CÀPSULeS
de L’hoSPITaLeT
Punt de trobada: porta del 
Caprabo del Centre Comercial 
La Farga.
Hora: apertura taquilla a les 
19 h. Inici dels espectacles a 
les 20 h.
En petits grups de 20 
espectadors, podreu gaudir 
de quatre espectacles de 15 
minuts en llocs insòlits de la 
ciutat i a prop dels artistes. 
Una experiència inoblidable 
convertida ja en una de les 
imprescindibles de les Festes 
de Primavera. 
Preu 6 euros a taquilla. 
5,30 euros anticipada a 
Evenbrite en aquest enllaç:
www.eventbrite.es

Més informació: 
https://plaudite.org 
http://www.labobila.cat

TRADICIÓ
De 9  a 19 h
Plaça d’Eivissa
ConFeCCIÓ d’Una CaTIFa FLoraL
Hi participen: Comissió de Festes de la Florida, Comissió de 
Festes de Pubilla Cases, Grup de Festes de Can Serra, Esplai 
La Florida-Les Planes, Associació de Comerciants de Pubilla 
Cases i Can Serra, Associació de Comerciants i Empresaris de
la Florida, Asociación ALPI, Regidoria dels Districtes IV-V.

MÚsICA
16.30 h
Plaça de 
l’Ajuntament
BaLL Per a La
GenT Gran
amb
SILVIa BaS dUeT
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De 17 a 18.20 h.
Taller de Circ amb
Ska CIrCUS 

TeATRe-CIRC-ARTs De CARReR
17 h
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
PrImaVera arTS de Carrer
Una proposta participativa de circ i arts
de carrer per a tota la família.

De 18.20 a 18.40 h. 
CLImaTe Band
SeSSIon 
De 18.30 a 18.45 h. 
CrISTIna haLL,
Simbiosis 
De 18.55 a 19.40 h.
ramIro VerGaZ, 
White Bottom
Música: 
CLImaTe Band
SeSSIon



MÚsICA
De 17.30 h a 22 h

Parc de la Torrassa

The hIP horn BraSS 
CoLLeCTIVe

Formació hereva dels 
estils més moderns
 de les brass bands 

de Nova Orleans.

LeS ZeBraSS
La seva recepta és la fusió 

dels sons característics
 de les brass bands amb

 els ritmes jamaicans.

TroPIkaL roCkeTS
Llegendària parella de DJs 

que es caracteritzen per 
apropar una sèrie de ritmes 
afroamericans tant del nord 

com del sud.

LoS BooZan dUkeS
Banda que explota l’escenari

que li proporciona el carrer
 fins a les últimes 

conseqüències.

L’h aTTaCk/ 
eSCoLa erneST LLUCh 
La brass band de l’EMMCA 
torna a ser protagonista 
al Meeec!

STeam roLLerS FeaT 
LaIa PorTa
Aquesta banda recull la 
sonoritat més “canyera” de 
Nova Orleans barrejada amb
el soul, el funk i els sons de la
Blue Note.

IVory danCe 
Meeec! Aquest any amb
la versió més urbana. 

T.r.U.e. 
Col·lectiu de freestylers 
altament talentosos i 
esmolats que destaquen pel 
seu compromís amb diverses 
causes i per seus versos plens 
de poesia i crítica.

FeSTIVaL de
mÚSIQUeS aL Carrer
El parc de la Torrassa es transformarà 
en un escenari on tindrà lloc una gran 
batalla de bandes de música.

meeeC!
STreeT 
Parade 
Una rua musical que 
sortirà des de la nova 
escola Ernest Lluch fins 
al parc de la Torrassa
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TRADICIÓ
20 h
Recorregut urbà

PaSSejada
deL BeSTIarI
Recorregut: plaça de l’Ajuntament, 
carrer de Tecla Sala, carrer de Barcelona, 
carrer del Xipreret, carrer de Joan 
Pallarès, carrer de l’Església, carrer del 
Centre, plaça del Repartidor, passatge 
de la Pau, rambla de Just Oliveras, 
carrer Major i plaça de l’Ajuntament. 
Cercavila de besties de cultura popular 
i foc amb lleons, bous i mulasses 
d’arreu de Catalunya acompanyant 
a les besties de foc de la ciutat.

MÚsICA
20 h      
Jardins de Can Sumarro

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).
Hi haurà servei de bar. 
20 h 
aTenea CarTer & The
CaPTaIn’S BroTherhood
21.30 h
SweeT marTha
& The BLUeS ShakerS 

“50/50 CInQUanTa 
oBjeCTeS Per a 
CInQUanTa anyS” 
L’any 2022 el Museu de 
L’Hospitalet està d’aniversari, 
per això volem exposar 
un objecte o document 
significatiu de la història de 
la ciutat per cadascun dels 
cinquanta anys. Es tracta 
d’objectes de tot tipus i que 
donen una mostra de la 
diversitat de la nostra història 
i la nostra realitat: una petita 
cambra de les meravelles.

MÚsICA
19.30 h
Terrat de la Biblioteca
de Bellvitge
TerraTS en CULTUra
Gaudireu d’un espectacle en un 
espai no convencional: un terrat.
ISaBeL VInardeLL & 
ISaBeLLe LaUdenBaCh 
Diëresis
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TRADICIÓ
19 h
Museu de L’Hospitalet-
L’Harmonia 
Inauguració

Isabel Vinardell (veu, dansa
i palmes) i Isabelle Laudenbach
(guitarra i cors). 
Un repertori íntim a partir 
de l’experiència pròpia i les 
propostes poètiques d’alguns 
dels autors destacats de l’escena 
actual com Mireia Calafell, Héctor 
Arnau, Laura Tomás o Dorothée 
Volut, així com un homenatge a 
un dels grans alliberadors de la 
paraula: Paco Ibáñez.
Reserva d’entrades a:
https://coincidencies.org



ARTs esCènIques I MÚsICA
20 h
Teatre Joventut

THeODOrAKis: 
L’HOMeNATGe
La Grècia de Theodorakis.

MÚsICA
20.30 h
Recinte Firal La Farga
BaLkan ParadISe 
orCheSTra
Balkan Paradise Orchestra 
presenta BPΩ. Un concert 
carregat de magnetisme (B), 
potència (P) i resistència (Ω)

22 h
Recinte Firal La Farga 
TanxUGUeIraS
Sabela Maneiro, Aida Tarrio i Olaia Maneiro són Tanxugueiras. 
La revolució de la música tradicional gallega.
Preu: 20 euros (més despeses de gestió).
Venda anticipada de localitats: www.theproject.es.
Taquilla de La Farga (El dia del concert).
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Preu: 22 euros
Entrades a:
www.teatrejoventut.cat

En aquest concert d’homenatge, 
alguns artistes referencials 
s’afegiran al públic assistent 
per reivindicar l’obra i figura 
d’un dels grans mestres 
de la història de la música 
contemporània.



HuMOR
22 h

monÒLeGS 
d’hUmor

Entrada lliure

The Void 
(Carrer de Santa Anna, 14)
mery Lee
& aITor UrBano
Nit de comèdia de la mà
de Mery Lee, que ens parlarà
de gèneres musicals i de la seva 
experiència amb Tinder, i Aitor 
Urbano, que ens portarà les 
notícies de darrera hora.

Kfè Olé
(Carrer d’Enric
 Prat de la Riba, 160)
anGeLeS Trejo
& rICardo reyeS
Monòlegs de sexe i rock & roll. 
El resultat és un còctel explosiu 
que no et pots perdre.

Mizuwari Cocktail Bar 
(Carrer de la Riera

 de la Creu, 50)
SerGIo PICÓn

La particular manera d’entendre 
el món de Sergio Picón és

 com un suc de taronja: fresc, 
sa i amb un  punt àcid.

El Viejo Piano 
(Carrer Major, 79)
Irene meneGUZZI
Des de que va pujar a un 
escenari per primer cop i va 
descobrir que podia fer riure 
parlant de les seves veritats, 
no ha volgut tornar a baixar.
I es nota.

20.45 h
PanToCraTor
22 h
mUjereS
23.45 h
joe CrePÚSCULo

MÚsICA
Parc de la Remunta

L’Oncle Jack
(Carrer de les Roselles, 32)

daVId SaS

Humor quotidià amb unes 
gotes àcides com un bon 
gintònic. “Per riure no cal 

saber de física, només cal 
tenir-ne ganes”.
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CIènCIA I TeCnOLOGIA
De 10 a 14 h
Parc de les Planes

eL ParC
de La 
CIÈnCIa 
Festa amb tallers, 
jocs i espectacles de 
diferents continguts 
científics per a
tota la família. 

TRADICIÓ
17 h
Plaça de 
l’Ajuntament              
i recorregut urbà

FaBULarI
Concentració de les 
colles participants, 
dracs, gegants i 
bestiari a la plaça 
de l’Ajuntament. 
Recorregut: la 
cavalcada mitològica 
sortirà de la plaça 
de l’Ajuntament  i 
continuarà pel carrer 
d’Enric Prat de la Riba, 

TRADICIÓ
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Jardins de Ca n’Arús

exPoSICIÓ
de BonSaI
I kUSamono
Ho organitza: Associació 
Catalana d’Amics del Bonsai

FAMILIAR
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Rambla de la Marina

La FeSTa 
d’aIGÜeS

PORTes OBeRTes
jornada de
PorTeS oBerTeS
a L’ajUnTamenT

Jocs d’aigua per a nens 
i nenes. Si tens entre
3 i 12 anys, vine a jugar!
T’hi esperem!
Ho organitza:
Aigües de 
Barcelona

la rambla de Just Oliveras, el carrer de 
Barcelona, la plaça de la Remunta, el 
carrer Major i la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: El Drac D’Or

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

PRIMAVERAFESTES de23dISSaBTe dIada 
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PRIMAVERAFESTES de23dISSaBTe dIada 
DE

SanT jordI

MÚsICA
19 h
Auditori Barradas

BIG BanG GoGh
& Show me The money BIG Band
Dues de les big band més joves i singulars de l’EMMCA (Escola 
Municipal de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet).

TeATRe-CIRC-ARTs De CARReR
17.30 h
Centre Cultural  Metropolità Tecla Sala

PrImaVera arTS de Carrer
Una proposta participativa de circ i arts de carrer   
per a tota la família.
De 17.30 a 18.20 h COMPAnyiA DE CiRC EiA, Espera
De 18.30 a 18.50 h CiA. SyMBiOSiS, In-Habit 
De 17.30 a 18.20 h COMPAnyiA DE CiRC EiA, Espera
De 18.30 a 18.50 h CiA. SyMBiOSiS, In-Habit
De 1 9  a  1 9 . 4 5  h  HAPPEning CiRC-MuSiCAL

                        Música: CASi EL MEJOR TRíO DE Tu ViDA 
                       Artistes: SuRyCATA (hula-hops i malabars)
 CiA. LA KAniJA (bàscula)
 CèLiA MARCé OLLER (trapezi)

CABAReT
19.30 h
Terrat de la Biblioteca
de la Bòbila

TerraTS en CULTUra
Gaudireu d’un espectacle 
en un espai no convencional: 
un terrat.

dejaBUGo

TRADICIÓ I CuLTuRA
20 h
Plaça de l’Ajuntament

nIT de FoC 
InFanTIL
Una nit de foc amb els petits 
diables i diablesses de 
L’Hospitalet.

Judit Martín i Emma Bassas 
Un xou de varietés molt improvisat que compta amb els 
suggeriments i la complicitat del públic. El resultat és un gran 
disbarat festiu únic, fet a mida per al Centre Cultural la Bòbila.
Reserva d’entrades a: https://coincidencies.org

Colles: Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia, Diables del Club 
Bellvitge, Diablons i tabalers d’ESJEP, Patunyetes, Toc de Foc 
de la Bòbila, Folcat Diabòlic, Diables de Llorenç del Penedès i 
diables de la Colònia Güell. 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.



21.30 h
jUanITo 
makandÉ
Juanito Makandé a cor 
obert, cançó a cançó, 
poema a poema.
El gadità s’ha guanyat el 
reconeixement del públic 
i de la premsa com a 
un dels artistes més 
singulars de l’escena 
independent.

Preu: 24 euros 
(anticipada) + despeses 
de distribució.
Venda anticipada
de localitats:
www.theproject.es
Taquilla de La Farga
(el dia del concert)

MÚsICA
20 h 
Recinte Firal
La Farga

UÑa y Carne
Presentació a Catalunya 
d’aquest personalíssim 
grup de rumba canalla.

MÚsICA
18 h
Jardins de Can Sumarro

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).
Hi haurà servei de bar.

 18 h  joe PSaLmIST
  & GoSPeL TraIn 
  QUarTeT
 20 h karoL Green
21.30 h  BIG yUyU

MÚsICA
Parc de la Remunta
 20.45 h SeCUndarIa
 22 h VeInTIUno
 23.30 h rayden
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dIjoUS, 21  dIVendreS, 22 dISSaBTe, 23 dIUmenGe, 24

PLaÇa de
L’ajUnTamenT

PREGÓ
TOC D’INICI

 BALL DE LA GENT GRAN
 PASSEJADA DEL BESTIARI       

FABULARI
CORREFOC INFANTIL

TROBADA DE GEGANTS
JORNADA CASTELLERA
CORREFOC
NIT DE FOC

ramBLa de
jUST oLIVeraS 
I ramBLa de
La marIna

FIRA D’ARTESANS
FIRA DE LA CERVESA 
Pl. de Lluis Companys 
i Jover

 FIRA D’ARTESANS
 FIRA DE LA CERVESA
 Pl. de Lluis Companys
 i Jover

FIRA DE LLIBRES I ROSES
ESPAI SEGURETAT I CIVISME
FIRA DE LA CERVESA 
Pl. de Lluis Companys i Jover

FIRA D’ARTESANS
ESPAI SEGURETAT I CIVISME
FIRA DE LA CERVESA 
Pl. de Lluis Companys i Jover

La  FarGa
 BALKAN PARADISE
 ORCHESTRA
 I TANXUGUEIRAS

UÑA Y CARNE
JUANITO MAKANDÉ

ParC de
La remUnTa

 PANTOCRATOR
 MUJERES
 JOE CREPÚSCULO

SECUNDARIA
VEINTIUNO
RAYDEN

CLOENDA TROBADA
DE GEGANTS
LOS DIABLOS
ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

jardInS de 
Can SUmarro  PRIMAVERA IN BLACK PRIMAVERA IN BLACK PRIMAVERA IN BLACK 

Pícnic de blues

TeaTre joVenTUT  THEODORAKIS
 L’HOMENATGE

aUdITorI 
BarradaS BIG BANDS DE L’EMMCA

aLTreS eSPaIS CÀPSULES
DE L’HOSPITALET
Centre Comercial
La Farga
PRIMAVERA
DE TAPES
Del 21 al 24 d’abril

 MONÒLEGS D’HUMOR
 Diversos espais
 TERRATS EN CULTURA
 C.C. Bellvitge-Gornal
 CATIFA FLORAL
 Plaça d’Eivissa
 PRIMAVERA ARTS 
 DE CARRER
 Jardí del C.C.M.Tecla Sala
 MEEEC! FESTIVAL DE 
 MÚSIQUES DE CARRER
 Parc de la Torrassa

TERRATS EN CULTURA
Centre Cultural la Bòbila
PARC DE LA CIÈNCIA
Parc de Les Planes
PRIMAVERA ARTS DE CARRER
Jardí del Centre Cultural   
Metropolità Tecla Sala
 

PARC DE LES MERAVELLES 
Parc de Bellvitge
PORTES OBERTES
Casa de la Vila
Palauet de Can Buxeres
Poliesportius Municipals
CONCURS DE COCTELERIA
Reinassance Barcelona Fira Hotel
EL JARDÍ DELS TITELLES
C.C. Santa Eulàlia
ENRODA’T A L’H
Plaça d’Europa

 



Mizuwari Cocktail Bar
(carrer de la Riera de la Creu, 50)

romIna CoCCa
La vida de parella, la vida de mare
o el camí cap a la vellesa són alguns 
del temes amb què ens farà riure
una estona.

El Viejo Piano
(carrer Major, 79)

jeSSIka rojano
Humor mordaç, irreverent i de combat. 
En resum, tot l’humor intel·ligent que 
pot arribar a fer una rossa.

Kfè Olé
(carrer d’Enric Prat de la Riba, 160)

edU mUTanTe
Monòlegs, imitacions i cançons amb 
què pretén fer de la vida, que sovint 
és més dura que el torró d’Alacant, 
un camí de rialles.

HuMOR
22 h
monÒLeGS
d’hUmor
L’Oncle Jack
(carrer de les Roselles, 32)

raÚL aLCaraZ
Raúl Alcaraz ens redescobreix l’humor 
català des del seu L’Hospitalet natal. 
L’idioma i la paraula al servei del 
cachondeo.

The Void
(carrer de Santa Anna, 14)

SIL de CaSTro
Amb un humor fresc, descarat 
i gamberro, un esperit combatiu
i des d’un prisma feminista, aquesta 
valenciana ens explica les seves 
aventures i desventures.
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TRADICIÓ 
Tot el dia
Rambla de Just Oliveras

ParadeS
de LLIBreS I FLorS 
Llibres i flors amb motiu de la diada de Sant Jordi estaran 
presents a la rambla de Just Oliveras. 
A l’estand de les Biblioteques, els autors i autores de la ciutat 
signaran exemplars dels seus llibres.

TRADICIÓ I CuLTuRA
10 h 
Recorregut urbà
GaLejada TraBUCaIre 
L’espetec dels trabucs anunciarà l’inici del darrer dia de Festes 
de Primavera i cridarà a tothom a sortir als carrers i a gaudir de 
la festa. Amb la participació de Trabucaires de L’Hospitalet, 
Trabucaires de Cornellà, Fadrins de Sant Boi, Trabucaires de Sant 
Llorenç (Sant Feliu de Llobregat), Carrabiners i contrabandistes 
del Prat, Trabucaires de Ripoll, Carrasquers de Torrelles de 
Llobregat.
Recorregut: carrer del Xipreret, carrer de Joan Pallarès, plaça del 
Repartidor, Passatge de la Pau, rambla de Just Oliveras, carrer 
Major, plaça de l’Ajuntament.

eXPOsICIÓ
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Jardins de Ca n’Arús 
exPoSICIÓ de BonSaI
I kUSamono
Ho organitza: Associació 
Catalana d’Amics del Bonsai.

GenT GRAn
11.30 h
Auditori Barradas
reConeIxemenT 
a LeS aSSoCIaCIonS
de jUBILaTS
I PenSIonISTeS 
Per la seva implicació i suport 
amb les persones grans de la 
ciutat.
12 h  Actuació dels grups de 
playback dels casals de gen gran.
13 h  Desfilada de vestits de 
paper.

TRADICIÓ
11 h
Jardins de Can Sumarro
TroBada de
CaVaLLerS, 
draCS
I PrInCeSeS
Espectacles infantils i trobada 
dels infants disfressats 
com els protagonistes de la 
llegenda de Sant Jordi.

dIada
de SanT jordI
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DE

SanT jordI



11 h 
Sala d’actes interior 

(0-3 anys)
Cia. Cacauet 

eL cONiLLeT que vOLiA 
pA De pessic
Titelles de taula

 i música en directe

Tot el dia
TaLLerS de TITeLLeS

Activitat gratuïta
Ho organitza: Associació 

Cultural Espai La Baika

12.30 h 
Escenari exterior

 (per a tots els públics)
Cia. Sim Salabim 

eMbOLicANT LA TrOcA

13.30 h 
Escenari exterior
(per a tots els públics)
Cia. Sputniks 
quATre pAreTs
i uN sOsTre 
Titelles i circ

18.30 h 
Escenari exterior 
(per a tots els públics)
Txo Titelles
circ cAbAreT ArMANDO 
rissOTTO 

16.30 h 
Sala d’actes interior
(0-3 anys)
Cia. Fes-t’ho com vulguis 
cuiDA’L 
Teatre d’ombres 

11.30 h 
Escenari exterior

 (per a tots els públics)
Cia. Penjim Penjam

sANT JOrDi
 i LA priNcesA MAriA

ARTs esCènIques
D’11 a 20 h
Centre Cultural Santa Eulàlia 
(Plaça de Maria Artigal)

eL jardí deLS TITeLLeS
Activitats per a tots els públics vinculades 
al món dels titelles. 

17.30 h 
Escenari exterior 
(per a tots els públics)
Cia. Titelles Vergés 
eLs viATGes DeLs Tres 
pOrqueTs

És una activitat impulsada des del Centre de Formació 
d’Hostaleria i la Unitat de Turisme, amb la col·laboració del Club 
del Bàrman de Catalunya, en què participen alumnes d’escoles 
d’hostaleria i joves professionals. 
Ho organitzen: Àrea de Coordinació, Planificació, 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació i Unitat de Turisme de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet, Centre de Formació d’Hostaleria 
de L’Hospitalet i Club del Bàrman de Catalunya.

xxxVII edICIÓ 
deL ConCUrS de 
CoCTeLerIa Per a joVeS 
ProFeSSIonaLS TroFeU 
“CIUTaT de L’hoSPITaLeT”

GAsTROnOMIA
11 h
Reinassance
Barcelona Fira Hotel 
(Plaça d’Europa, 50-52)
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TRADICIÓ
11.30 h
Plaça del Repartidor
BaLLada
de SardaneS
Amb la Cobla Premià.

Gran festa esportiva i lúdica 
amb activitats esportives per 
a totes les edats.
10 h Pedalada popular amb 
bici, patins, patinets o cadires 
de rodes. 
De 10 a 12 h Exhibicions 
esportives. 

11 h Canvi de guàrdia.
11.30 h Inici de la passejada.
Recorregut: plaça de l'Ajuntament, 
carrer Major, rambla de Just 
Oliveras, Parc de la Remunta. 
12.30 h 

9.30 h
Plaça de l’Ajuntament
Concentració i plantada de 
gegants.
Les colles participants es 
concentraran a la plaça de 
l’Ajuntament. Després d’un 
bon esmorçar, començarà
la cercavila.

ACTIVITATs FAMILIARs
D’11 a 14 h 
Parc de Bellvitge

eL ParC de LeS meraVeLLeS
Un maTí FarCIT d’eSPeCTaCLeS SorPrenenTS: 
FUnamBULISmeS, draCS GeGanTS, moTorISTeS 
mUSICaLS, Un LaBerInT... I meS!

TRADICIÓ
xxx TroBada de
GeGanTS
Els gegants de la ciutat ens 
conviden a gaudir d’aquesta 
jornada festiva acompanyats 
d’un bon grapat d’amics.

Parc de la Remunta
Ball final i cloenda.

esPORTs 
De 10 a 12 h
Plaça d’Europa

enroda’T a L’h
FeSTa de La BICI, eLS 
PaTInS I LeS CadIreS
de rodeS

De 10 a 14 h Tallers esportius 
dinamitzats per entitats 
esportives locals. 
12 h  Master class de Zumba.

Cia. Itinerària: eL LaBerInT
Adrián Schvarzstein I Jurte 
Sirvyte-Rukstele: ArriveD
Nexart Percussió:
perseGuiNT eL LíMiT
LUdoTeCa La xarranCa

jaUme amaTLLer “noTxa”: 
Mestre de cerimònies
Cia. Efímer: Lo monSTre
Cia. La Fam: moTor PUnk
Cia. La Corcoles:
FUnamBULISme
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MÚsICA
12.30 h
Jardins de Can Sumarro

PrImaVera           
In BLaCk
PíCnIC BLUeS 
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).

MÚsICA
19 h
Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet 
(Carrer de Santa Anna, 1)

MÚsICA
19 h
Parc de la Remunta

LoS dIaBLoS

TRADICIÓ I CuLTuRA
12.15 h
Plaça de l’Ajuntament

jornada 
CaSTeLLera
CoLLa joVe de L’hoSPITaLeT
noIS de La Torre
mUIxeranGa de BarCeLona
Ho organitza: Coordinadora 
Sardanista de L’Hospitalet

 12.30 h marTín BUrGUeZ Trío
     16 h rIChard whITe & VIkTor SyTnIk 
17.30 h PremI BIG BILL BroonZy
 18 h QUIQUe GÓmeZ & kId anderSen Band 
Hi haurà servei de bar. 

ConCerT de VeU I PIano ÀnGeLS maTeo
Temes de cinema, jazz i bossa nova.  
Espectacle amb taquilla inversa.

PRIMAVERAFESTES de24dIUmenGe



aTenCIÓ 
Tota prudència és poca. Si voleu seguir el correfoc de ben a prop, 
tingueu sempre presents aquests consells.

meSUreS de SeGUreTaT aL CorreFoC
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 no és possible, 
que en cobreixin els aparadors.

meSUreS de SeGUreTaT a La 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 ballaran 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.  
El públic participant en els actes del correfoc i la Nit de foc és 
responsable de les seves accions.

21 h
CorreFoC
Amb la participació de Skamot Diabòlik de Santa Eulàlia, Diables 
de Bellvitge, Diablons i diablesses de la Florida, Fills de la Flama, 
ESJEP, Associació de diables Kabra, Folcat Diabòlic, Drakadables, 
Diables de Llorenç del Penedès i diables de la Colònia Güell.
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. 

20.30 h 
TaBaLada
Recorregut: rambla de Just 
Oliveras, carrer Major i plaça 
de l’Ajuntament.

TRADICIÓ
Plaça de l’Ajuntament

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.

22.15 h 
Plaça de l’Ajuntament
eSCLaT FInaL I FoCS arTIFICIaLS
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Tots el dies
Rambla de Just Oliveras 
i Rambla de la Marina21-24 PRIMAVERAFESTES de

aBrIL
TRADICIÓ I CuLTuRA 
Tots el dies
Rambla de Just Oliveras i Rambla de la Marina
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 nostra ciutat.

Tots el dies
Rambla de Just Oliveras       
i rambla de la Marina 

FIra
d’arTeSanS 
Parades de venda
de productes d’artesania.

Dissabte 23, matí i tarda.
Diumenge 24, matí.
Rambla de la Marina 

eSPaI de
ConVIVÈnCIa
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. 
Hi haurà un circuit per a patinets on s’ensenyarà als assistents 
la nova llei de trànsit sobre aquest tipus de vehicles.
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Tots el dies 
Diversos establiments     
de la ciutat

PrImaVera  
de TaPeS
Ruta gastronòmica per diversos 
establiments de restauració que 
ofereixen, durant les Festes de 
Primavera, la degustació d’una 
tapa singular acompanyada 
d’una beguda per 3,50 euros.
Enguany hi participen 33 
establiments de la ciutat, i en 
aquesta edició comptem amb la 
xef Carlota Claver (restaurant la 
Gormanda) com a madrina de la 
ruta gastronòmica.

21-24 PRIMAVERAFESTES de
aBrIL

Participa votant per la tapa 
més popular i opta a premis per 
gentilesa de: Hotel Madanis, 
Restaurant Terrum de l’Hotel 
Hyatt Regency Barcelona Tower, 
Tibidabo Brewing, Padel Indoor, 
Blog Hospitalet Gastronòmic i 
Centre de Formació Hostaleria.
Ho organitzen: Àrea d’Ocupació, 
Empresa, Turisme i Economia 
Social i Unitat de Turisme de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Hi col·laboren: Centre de Formació 
d’Hostaleria de L’H, Gremi de 
Restauració i Alimentació de L’H, 
SOC, FSE, AMB, Blog L’Hospitalet 
Gastronòmic i Blog Divinos 
Sabores.

Tots el dies 
nOVA uBiCACiÓ
Plaça de Lluis Companys i 
Jover / Rambla de la Marina

FIra
de La CerVeSa 
arTeSana 
Degustació de diferents 
cerveses artesanes.
Els combos de pop rock de 
l’EMMCA actuaran en el marc
de la Fira de la Cervesa
Artesana durant els quatre
dies. 
Ho organitzen: Àrea de 
Participació i Relacions 
Ciutadanes i Unitat de 
Comerç de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet.

Hi col·laboren: Lambicus, 
Espai cerveser, Tibidabo 
Brewing i Escola Municipal de 
Música-Centre de les Arts de 
L’Hospitalet. 



Cinemes Filmax granvia
(Centre Comercial Gran Via 2)

17a
PrImaVera 
de CIne

21-28 PRIMAVERAFESTES de
aBrIL

LA peOr persONA
DeL MuNDO 
de Joachim Trier. Noruega.
Idioma: norueg (VOSE)
Dijous, 21, a les 22 h
Dissabte, 23, a les 17 h
Diumenge, 24, a les 19.30 h
Dijous, 28, a les 22 h.

LAs iLusiONes perDiDAs 
de Xavier Giannoli. França.
Idioma: francès (VOSE)
Dijous, 21, a les 16.30  h
Dissabte, 23, a les 19.15 h
Dilluns, 25, a les 19.30 h
Dimecres, 27, a les 16,30 h

eL AMOr eN su LuGAr
de Rodrigo Cortés. Espanya.
Idioma: castellà (VO)
Divendres, 22, a les 19.30  h
Dissabte, 23, a les 22 h
Dilluns, 25, a les 17 h

Abonament per a les 6 pel·lícules: 
15 euros. 
Entrada 1 pel·lícula: 5 euros.
Totes les projeccions es faran 
a la Sala 4 dels Cinemes Filmax
Granvia (Centre Comercial Gran Via 2).
Bus 79, L16, L2 i L1; 
FGC Europa-Fira o Ildefons Cerdà
Ho organitza: Espai V.O.
Consulteu els horaris al nostre   
blog: www.espaivo.blogspot.com

LiberTAD
de Clara Roquet. Espanya. 
Idioma: castellà (VO)
Divendres, 22, a les 17  h
Diumenge, 24, a les 22 h
Dilluns, 25, a les 19.30 h

priMAverA eN 
beecHwOOD 
d’Eva Husson. Regne Unit. 
Idioma: anglès (VOSE)
Divendres, 22, a les 22  h
Dimecres, 27, a les 19.30 h
Dijous, 28, a les 17 h

TAiLOr 
de Sonia Liza Kenterman. Grècia.
Idioma: grec (VOSE)
Dijous, 21, a les 19.30 h
Diumenge, 24, a les 17 h
Dimecres, 27, a les 22 h 
Dijous, 28, a les 17 h



PRIMAVERAFESTES de21   27
aBrIL maIG

-
eXPOsICIÓ 
Del 22 al 24 d’abril
Sala d’exposicions de la 
Regidoria del Districte i
(Rambla de Just Oliveras, 23)
moSTra FLoraL
de SanT jordI
Exposició de centres florals 
confeccionats per les floristeries 
de la ciutat.
Ho organitzen: Gent de Pau
i floristeries de L’Hospitalet
Inauguració: divendres,
22 d’abril, a les 18 h.

eXPOsICIÓ 
Del 21 al 24 d’abril
ImaGInarI FeSTIU
Església de Santa Eulàlia
de Mèrida: figures de protocol.
L’Harmonia: bèsties de foc.
Centre Catòlic: gegants manotes.
Durant les Festes de Primavera 
podreu trobar exposades les 
figures de bestiari de foc i 
maginari festiu en diferents
llocs de la ciutat.

enTReGA De PReMIs 
Diumenge 24 d’abril
17.30 h
Centre Cultural la Bòbila
18a edICIÓ deL ConCUrS
de LITeraTUra I dIBUIx 
de SanT jordI SomnIS 2022
Ho organitza: Somnis

eXPOsICIÓ 
Fins el 12 de maig
Centre Cultural   
Metropolità Tecla Sala
“redonda redonda”, 
d’aLBerTo PeraL
L’exposició és una producció 
del Centre d’Art Tecla Sala 
i presenta una selecció de 
vint-i-sis treballs escultòrics 
resultants d’una obstinada 
recerca formal en què Alberto 
Peral ha estat implicat durant 
els darrers anys, partint 
del cilindre com a element 
essencial.

eXPOsICIÓ 
Fins el 29 d’abril
Centre Cultural la Bòbila
“aQUareL·LeS”                          
de nÚrIa CaSaLS  

eXPOsICIÓ 
Fins el 27 de maig
Centre Cultural la Bòbila
“LLIBre d’arTISTa                   
de L’hoSPITaLeT”
4a edició.
Comissariada per Lito Morales.

eXPOsICIÓ 
Fins el 30 d’abril
Auditori Barradas
“aBSTraCCIÓ PoST 
LírICa” de PaCo anGLada

eXPOsICIÓ 
Fins el 24 d’abril
Centre Cultural     
Metropolità Tecla Sala
“deSVIamenT”,        
d’anTonI marQUÉS
Observatori Tecla Sala és un 
nou projecte impulsat pel 
Centre d’Art Tecla Sala amb la 
voluntat d’afavorir la prospecció 
d’artistes en actiu del nostre 
país que, per la generació 
a la qual pertanyen o per la 
conjuntura del sistema
de l’art, són presoners d’una
invisibilitat manifesta.

TALLeR 
Diumenge 24 d’abril
D’11 a 13 h
Museu de L’Hospitalet-   
Can Riera
PInTar Com Fa mIL anyS
Un taller que ensenyarà
a grans i petits com es feien
les pintures romàniques
o els retaules del Museu.

COnCuRs De TALenTs
PeR A jOVes De LA CIuTAT 
Divendres, 22 d’abril
De 16 a 21 h
Espai Jove Ca n’Arús 
(Avinguda Carrilet, 312, 1ª pl.)
CaSTInG Lh TÉ TaLenT 
2022
Concurs de talents per 
joves de la ciutat.
Organitzador: Associació 
d’Estudiants de L’H (AELH). 
Inscripció del 14 de març
al 3 d’abril a:
www.espaijovelh.cat.



 TRADiCiÓ 
Toc d’inici Plaça de l’Ajuntament
Fira de Sant Jordi, llibres i flors Rambla de Just Oliveras 
Fira d’artesans Rbla. de Just Oliveras/ Rbla. de la Marina
Fira de la cervesa artesana Plaça de Lluís Companys i Jover
Fabulari Plaça de l’Ajuntament. Recorregut urbà
Passejada de Bestiari Plaça de l’Ajuntament
Trobada de Gegants Recorregut urbà / Plaça de l’Ajuntament
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 Centre Cultural Santa Eulàlia / Plaça de Maria Artigal
Trobada de cavallers, dracs i princeses Jardins de Can Sumarro
Catifa floral Plaça d’Eivissa

 MOnÒLEgS D’HuMOR
Mery Lee & Aitor Urbano The Void
David Sas L’Oncle Jack
Irene Meneguzzi El Viejo Piano
Sergio Picón Mizuwari Cocktail Bar
Angeles Trejo & Ricardo Dumer Kfè Olé 
Sil de castro The Void
Raúl Alcaraz L’Oncle Jack
Jessika Rojano El Viejo Piano
Romina Cocca Mizuwari Cocktail Bar 
Edu Mutante Kfè Olé

 MÚSiCA / TEATRE / CiRC/ ARTS ESCèniQuES
Primavera Arts de Carrer Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
Capsules de L’Hospitalet Centre Comercial La Farga
Theodorakis. L’Homenatge Teatre Joventut
Terrats en Cultura. Les Isabeles Terrat de la Biblioteca Bellvitge
Terrats en Cultura. Dejabugo Terrat de la Biblioteca la Bòbila
Balkan Paradise Orchestra La Farga
Tanxugueiras La Farga

Uña y carne La Farga
Juanito Makandé La Farga
Primavera in Black Jardins de Can Sumarro
Concert de l’EMMCA Auditori Barradas
Joe Crepúsculo Parc de la Remunta
Mujeres Parc de la Remunta
Pantocrator Parc de la Remunta
Rayden Parc de la Remunta
Veintiuno Parc de la Remunta
Secundaria Parc de la Remunta
Los Diablos Parc de la Remunta
Meeec! Parc de la Torrassa
Ball de Festa Major Plaça de l’Ajuntament
Sardanes Plaça del Repartidor
 LLETRES i LLiBRES
Llibres Fira de Sant Jordi. Rambla de Just Oliveras
Estand d’autors i autores 
de L’Hospitalet Fira de Sant Jordi. Rambla de Just Oliveras
 CinEMA
Primavera de cine Filmax Granvia
 ESPORTS
Enroda’t a L’Hospitalet Recorregut urbà i plaça d’Europa
Esport participatiu Plaça d’Europa
Jornada de portes obertes Poliesportius municipals
Activitats especials Poliesportius municipals
 gEnT gRAn
Desfilada de vestits de paper Auditori Barradas
Ball de la gent gran Plaça de l’Ajuntament
 ALTRES ACTiViTATS
Pregó Plaça de l’Ajuntament
Espai de seguretat i civisme Rambla de la Marina
Primavera de Tapes                     Establiments de restauració de la ciutat 
Concurs de Cocteleria Reinassance Barcelona Fira Hotel 
Portes obertes Ajuntament / Palauet de Can Buxeres
Portes obertes Museu de L’Hospitalet
Exposició de bonsais Jardins de Ca n’Arús
Mostra floral Regidoria del Districte I



PARTICIPA-HI
  #PrimaveraLH

• www.l-h.cat/festesdeprimavera
• www.lhdigital.cat
• Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 
 010
 900 100 277 (per a trucades 
 des de fora de L’Hospitalet)

En compliment de la normativa vigent al tancament 
d’aquest fulletó, és obligatori l’ús de mascareta en 
espais interiors, i es permet el servei de restauració.

En cas que es produïssin canvis en el contingut d’aquest fulletó, 
els podreu consultar al web www.l-h.cat/festesdeprimavera.

PRIMAVERA
L’HOSPITALET
FESTES de 2022


