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Estiu Jove. Ampli programa en el qual destaquen els festivals Per amor a L’Hart i els curts i videoclips de MetropoL’His

La cultura ocupa els carrers
L’Estiu Jove 2012
arriba carregat de
propostes per al juny i
juliol, adreçades a
la joventut però també
al públic adult

altres propostes
yyy 29 i 30 de juny, 18h.
IV Mercat de Moda i
Disseny Jove. Noves
tendències i les propostes
més innovadores a Can
Sumarro.

U

na trentena de tallers, música en directe, passejades, tai-txi, moda jove i un
llarg etcètera de propostes
conformen enguany el programa de
l’Estiu Jove 2012 que organitza la
Regidoria d’Esports i Joventut amb
el suport de diverses entitats de la
ciutat. Una bona forma d’aprofitar el
temps de lleure i el bon clima adreçada al públic jove però oberta a to
ta la ciutadania.
Entre les activitats de l’Estiu Jove
destaquen el festival d’art de carrer
Per amor a L’Hart, que organitza
l’Associació Bipol-art els dies 6 i 7
de juliol a la plaça de l’Ajuntament
i, enguany per primer cop, també a
la rambla de la Marina, a partir de
les 19h. Durant aquests dos dies,
el públic podrà gaudir de dansa i
circ, amb 16 companyies catalanes
i també estrangeres, com el duet
francès Leto.
En destaquen també Los2play
amb l’espectacle Starfatal, Los He
rrerita, Increpación Danza, Circo Los
i la guanyadora de la beca de suport
a la creació que concedeix Bipol-art,
la companyia Umma Umma Dance
& Manuel Rodríguez. El festival es
tanca el dia 7 a les 22h a la rambla
de la Marina amb un original cabaret
amb més de 12 artistes.

yyy Del 29 de juny al 21 de
juliol, 19h. Can Chill Out.
Música ambiental als jardins
de Can Sumarro.
yyy 3 de juliol, 18h. Una
voluntària europea a L’H.
L’experiència de ser voluntari
de primera mà.
yyy 7 de juliol, 10h.
Passejada fotogràfica.
Recorregut per espais
naturals fins al riu Llobregat.
yyy Del 2 al 26 de juliol,
9.30h i 19.30. Tai-txi al
parc. A Can Buxeres i
als parcs de Bellvitge, de
l’Alhambra i de la Torrassa.
Circo Los actuarà al cabaret que tancarà Per Amor a L’Hart a la rambla de la Marina

A la rambla de la
Marina i a la plaça
de l’Ajuntament,
circ i dansa els dies
6 i 7 de juliol

L’altra proposta destacada és el
festival de curts i videoclips en 48
hores MetropoL’His, que organitza
Joves per la Igualtat i la Solidaritat.
El 6 de juliol a la Salamandra es
presenta el festival (19h) amb el
concert de Pinker Tones per elaborar els videoclips. Els participants
en l’apartat de curts faran els rodatges els dies 7 i 8 de juliol i els
premis es lliuren el dia 19.

foto cedida per bipol-art

Respecte als tallers programats,
cal fer inscripció prèvia. Les temàtiques són del tot diverses. Hi ha
emprenedoria, anglès, alemany, ball,
jocs de rol, grafit, castells, teatre, cuina, cinema, defensa femenina i es
cacs, per citar-ne alguns exemples.
Tots són gratuïts. y

i

Tota la informació a www.joventutlh.cat

yyy Del 12 al 14 de juliol,
20h. 10è Festival de Petit
Format. Els principals grups
del panorama independent
i documentals musicals de
qualitat als jardins de Can
Sumarro.
yyy 25 de juliol, 22h.
Observació astronòmica.
Coneix la Lluna i Saturn amb
la guia d’un expert.

Audiovisual. Websèrie d’humor basada en la vida quotidiana produïda a L’Hospitalet per un grup de joves

‘BigBanc’, ficció a internet
Enric Aguilar i Brisa Luque ho han
aconseguit. Des del mes de maig
estrenen cada setmana a internet un
capítol de BigBanc, una sèrie d’humor, una comèdia de situació en 6
entregues de 10 minuts i un capítol
extra rodats a un banc de L’Hospitalet. La sèrie s’adreça al públic jove

i la protagonitzen quatre actors que
representen joves entorn dels 25
anys, una mica immadurs, amb les
seves preocupacions i dèries. Com
afirmen els creadors, “si tu també
ets un becari explotat, fracasses
constantment en l’amor, no saps a
què dedicar la teva existència o su-

peres els 30 i vius amb la mama...
aquesta és la teva sèrie! “
L’equip de BigBanc el formen
uns 20 joves que han emprès una
aventura sense afany de lucre. y
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Els capítols a www.bigbanc.cat

Imatge de la websèrie BigBanc

foto cedida per bigbanc

