
EL PARC DE
LES MERAVELLES
Parc de Can Buxeres. Diumenge, 21 d’abril, d’11 a 14 h

1. Instruments
 musicals gegants
2.  Globus aerostàtic
3.  Always Drinking
 Marching Band
4.  L’home-roda
5.  Quintet de metalls
6.  L’elefant de Bollywood
7.  Girafes. Xirriquiteula
8.  La cabeza parlante
9.  Pep Callau i els
 Pepsicolen
10. Pelat
A.  Bar
B.  Estand informatiu del
 Consell de la Joventut

Palauet de
Can Buxeres

Caseta
Masovers

WC

10

1

2

3
4

7
8

5

9

B
A

6

D
ip

òs
it 

Le
ga

l: 
B

.8
64

9-
20

13

GLOBUS AEROSTÀTIC
Kon-Tiki (tot el matí)

BULLANGA
Always (1 x 60’)

PEP CALLAU I ELS
PEPSICOLEN (3 x 35’)

QUINTET DE METALLS. Orquestra 
Simfònica del Vallès (3 x 30’)

INSTRUMENTS
MUSICALS

L’HOME-RODA
Karoli (3 x 30’)

ELEFANT
DE BOLLYWOOD (tot el matí)

LA CABEZA PARLANTE  
(tot el matí)

GIRAFES. XIRRIQUITEULA
(3 X 30’)

PELAT (Joan Català)
(2 x 40’)

GRUMS (La Paparra)

Espectacle fix Espectacle itinerant

EL PARC DE LES MERAVELLES
Parc de Can Buxeres. Diumenge, 21 d’abril, d’11 a 14 h

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

93 402 94 94

PARTICIPA-HI:
       #PrimaveraLH

POTS CONSULTAR CADA DIA
EL PROGRAMA DE LES FESTES A:

• L’ APP L’Hospitalet:

Aquests horaris són orientatius i estan subjectes a modificacions de darrera hora.
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L’HOME-RODA
Karoli
Tres sessions de 30 minuts 4
Karoli es desplaça dins d’una roda i 
presenta ginys amb rodes, monocicles alts 
amb cames i bicicletes nanes de 30, 20 i 
10 centímetres.

UN GLOBUS 
AEROSTÀTIC
Kon-Tiki 2
Tot el matí
Un globus aerostàtic captiu que ens 
permetrà veure el parc de Can Buxeres i 
tot L’Hospitalet des de l’aire. El globus 
puja fins a uns 20 metres d’alçada. Cada 3 
minuts s’enlairen 3-4 persones.

L’ELEFANT DE BOLLYWOOD
Ziga-Zaga 6
Tot el matí
Elefant inflable de 4 metres d’alçada i 6 de llargada. Es desplaça damunt 
d’una petita plataforma amb rodes i porta un equip de so que emet 
música de Bollywood.

Els espectadors familiars trobaran per tot el parc de Can 
Buxeres i durant tot el matí del diumenge 21 d’abril una 
selecció d’activitats festives, sorprenents i espectaculars.

MERAVELLOSES!

PEP CALLAU
I ELS PEPSICOLEN
Tres sessions de 35 minuts 9
Pep Callau és un animador, un showman, 
un mobilitzador de masses i de cors. Els 
seus espectacles són autèntiques catarsis de 
bon rotllo, de bon humor, de festa. De fet, 
Pep Callau és l’inventor d’un gènere que 
ho barreja tot. Amb unes dosis de bogeria, 
molt d’atreviment i una energia que arriba a 
tothom, els espectacles de Pep Callau -amb 
Els Pepsicolen- us poden canviar la vida. Si 
més no, per una estona, que no és poc.

INSTRUMENTS
MUSICALS GEGANTS
Structures musicals 1
Tot el matí Una col·lecció de 20 instruments 

gegants, una àrea de joc, una 
exposició festiva. Un univers 
de màquines sonores i lúdiques 
que crea un ambient particular, 
on el públic pot deambular en 
família, explorar i descobrir els 
efectes produïts pel moviment 
de rodes i altres invents.

BULLANGA
Always Drinking Marching Band
Una sessió de 60 minuts 3
L’espectacle Bullanga està format 
per deu músics i un clown. Always 
Drinking dóna un paper principal 
al gag, a la interacció amb el 
públic, i, mitjançant el clown, 
s’aconsegueix una barreja còmica 
i musical que fa de Bullanga! un 
espectacle original i irrepetible.

LA CABEZA
PARLANTE
La Familia Cognac 8
Tot el matí
Cada 7 minuts entra a la barraca de fira un grup 
de 15 persones que pot contemplar a només 30 
centímetres de distància l’increïble cap sense cos.

GIRAFES
Xirriquiteula
Tres sessions de 30 minuts 7
Dues girafes i el seu cadell es passegen pel 
parc. Espectaculars i vistoses, avancen en 
silenci comunicant-se amb el públic que se’ls 
acosta i al qual sorprenen. A través de la mirada 
ingènua i encuriosida d’aquesta família de 
girafes descobrim una nova manera de veure i 
viure l’espai que ens envolta.

QUINTET
DE METALLS
Orquestra Simfònica
del Vallès
Tres sessions de 30 minuts 5
Una formació molt singular amb una forta sonoritat: dues trompetes, 
un trombó, una trompa i una tuba. I un repertori molt ben escollit: la 
Marxa triomfal d’Aida de Verdi, el ragtime d’Scott Joplin o la música de 
pel·lícules com Harry Potter, Otto e mezzo o La vida és bella.

PELAT
Joan Català
Dues sessions de 40 minuts 6
Pelat és silenci, és expectació, és 
força, és tensió, és participació màgica, 
espontània, és poesia corporal. Pelat 
és un ritual compartit i irrepetible. Un 
moment artístic efímer. Desequilibri, 
pes, força, sorpresa.
Un espectacle original que combina 
dansa, teatre i circ.

GRUMS
La Paparra
Sis grums que fan múlti-
ples funcions: a les portes  
d’entrada donen la benvinguda 
als espectadors, ajuden a con-
duir el públic cap a aquells es-
pais que més interessen, anun-
cien els espectacles que estan a 
punt de començar...


