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Art de carrer. Actuacions a la plaça de l’Ajuntament i la Salamandra els dies 1 i 2 de juliol

Dansa, circ i
música al setè
festival ‘Per
Amor a L’Hart’

Sisena convocatòria
del premi de novel·la
L’H Confidencial
L’Ajuntament i Roca Editorial han
convocat la sisena edició del premi
de novel·la negra L’H Confidencial.
Els autors poden ser de qualsevol
nacionalitat, procedència o lloc de
residència, amb novel·les de gènere
negre escrites en llengua castellana o catalana. Han de ser inèdites
i poden presentar-se fins al 30 de
setembre. El guanyador obtindrà un
premi en metàl·lic de 12.000 € i la
publicació de la seva obra dins la
col·lecció Roca Criminal. Més info:
www. l-h.cat/biblioteques. y

L’associació cultural Bipol-art segueix apostant
per l’art i l’espectacle de carrer en el seu festival
d’estiu que, malgrat la crisi, continua un any més

L

a setena edició del Festival
d’Art de Carrer Per Amor a
L’Hart aposta aquest any per
la dansa, la música i el circ.
El festival tindrà lloc els dies 1 i 2 de
juliol a la plaça de l’Ajuntament i a la
Salamandra, organitzat per l’associació Bipol-art, amb el suport de la
Regidoria de Joventut i del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts.
La dansa té en aquesta edició
el protagonisme principal. El duet
francocoreà Clash 66 (divendres,
23h), o les propostes plenes d’humor i sentiments de la coreògrafa
francesa Claire Ducreux (divendres,
20h) són dues de les possibilitats
més temptadores, però segurament
la més espectacular serà la dansa
aèria de la companyia Sacude, que
repeteix després de la seva actuació

fa dos anys, amb la segona part
d’aquell espectacle, Tugiro, que es
materialitzarà sobre la façana de
l’edifici de l’Ajuntament (dissabte,
21.45h).
La companyia catalana de hiphop Kulbic aprofitarà per mostrar
la peça de dansa de carrer que ha
elaborat gràcies a la beca del festival guanyada en l’anterior edició (divendres, 20.35h; dissabte 20.45h).
Pel que fa al circ, les propostes
són per a tota la família, amb la companyia argentina Circo Eguap (dis-

Espectacular
coreografia aèria a
sobre de la façana
de l’Ajuntament

Biblioteques

Can Sumarro
tancarà els mesos
de juliol i agost

El duet francocoreà de dansa Clash 66

sabte, 19.55h), la catalana El Generador (divendres, 19h) o, en una
línia més poètica i contemporània, el
Circ Panic, amb L’home que perdia
els botons (divendres, 22.15h), i
La Corcoles, amb Gris (divendres,
21h). En aquest apartat d’espectacles, els organitzadors tornen a
apostar pel cabaret, després de
l’acceptació que va tenir aquesta
proposta l’any passat. Enguany, la
sessió la conformaran cinc espectacles d’artistes vinguts de França,
Irlanda, Bèlgica, Catalunya i L’Hospitalet. Serà el tancament de festa que

inclourà accions plàstiques, humor i
màgia (dissabte, 22.30h).
La part musical de la programa
ció del festival, a banda de les aportacions de la Casa de la Música una
vegada acabin els diferents espectacles als dos escenaris de la plaça, comptarà amb les actuacions a
la Salamandra del grup de nou flamenc Cargolé (divendres, 23.30h)
i del cantautor argentí Matías Costa
(dissabte, 23.30h). y

i

Organització i programa complet:
www.bipolart.org

Cultura i lleure. Consulta la programació a www.joventutlh.cat i a facebook.com/Joventut.LH

Propostes joves per a l’estiu a L’Hospitalet

A

quest estiu es pot gaudir
de L’Hospitalet amb un
ampli ventall d’activitats
d’oci i cultura que ha organitzat la Regidoria de Joventut amb la
col·laboració i el suport dels centres
culturals i les entitats juvenils. Entre
l’oferta hi ha tallers gratuïts de cuina,
idiomes, reciclatge i decoració, feng
shui, diables, gegants, castells, rol,
primers auxilis, guitarra, noves tecnologies, teatre, dansa, bricolatge,
guió, horts urbans, defensa personal, cocteleria, dansa del ventre...

Sessió del Festival de Petit Format

Gènere negre

A més, els jardins de Can Sumarro acullen, els dies 8 i 9 de juliol, un
mercat de moda i disseny jove; el dia
13, a les 22h, una observació astronòmica de la Lluna i Saturn, amb la
guia d’un expert i els dies 8, 9, 15 i
16, de 19 a 24h, a l’espai Can Chill
out es podrà gaudir del millor ambient musical a l’aire lliure. També, el
14 de juliol, a les 20.30h als cinemes
Filmax Granvia, es podran veure els
millors curtmetratges i videoclips de
MetropoL’His. VI Festival de Curts i
Videoclips fets en 48 hores. y

La Biblioteca Can Sumarro, al barri
del Centre, tancarà durant els mesos de juliol i d’agost per obres
de manteniment a les bigues i a la
teulada de l’edifici. Els usuaris que
tinguin llibres en préstec poden retornar-los a qualsevol altra biblioteca de la xarxa de la ciutat. La Biblioteca Central Tecla Sala, ubicada
al veí barri de Sant Josep, romandrà oberta tot l’estiu per atendre
els usuaris. Es poden consultar les
adreces i els horaris de les biblioteques de L’Hospitalet a la pàgina
web: www.l-h.cat/biblioteques y

Arts plàstiques

El TPK clou el curs
amb la mostra
‘Solstici 2011’
El treball d’alumnes, professors i artistes residents al TPK Art i Pensa
ment Contemporani es poden veu
re al Centre Cultural Tecla Sala fins
al 17 de juliol. És Solstici 2011
que tanca el curs i que a través de
pintura, dibuix, fotografia, vídeo, escultura i instal·lacions ens mostra
el treball de la comunitat del TPK
sobre el concepte “allò que hi ha al
darrere” i que l’espectador no veu.
En total han presentat treballs 125
artistes. Solstici és una exposició
que se celebra des de l’any 1989. y

