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Una oferta variada amb colònies, cinema, esports, música i viatges arreu del món

Activitats per passar l’estiu
a la ciutat i no avorrir-se
L’estiu marca un altre ritme de vida i no només perquè
arriben les esperades vacances. L’acabament del
període escolar té molt a veure amb aquesta qüestió i
els horaris s’adapten a les noves situacions, per oferir
un millor servei al ciutadà. Poliesportius i biblioteques
també atrauen en aquesta època un gran nombre de
públic i per això adapten els seus horaris. Aquesta
pàgina vol ser un lloc per trobar l’activitat que més
s’adapti a les necessitats de cadascú
Viatgeteca

Districte I
Centre d’esplai Xixell. Semicolònies a L’Hospitalet. Del 3 al 14 de
setembre.
AMPA del CEIP St. Josep el Pi. Del
3 al 14 de setembre.

Fins al 27 de juliol la Biblioteca
Central Tecla Sala acull la Viatgeteca, un servei de la Regidoria de
Joventut que ofereix informació turística. A la Viatgeteca es poden
trobar mapes, guies (de càmpings,
d'albergs i en general de les diferents formes d'allotjament) o material audiovisual, a banda d’informació sobre tràmits administratius.
Mitjançant aquest servei es poden
tramitar diversos carnets d’utilitat
en temporada vacacional, com el
carnet jove, el d'estudiant internacional o el d’alberguista. Igualment, la Viatgeteca ofereix assessorament sobre tots el tràmits necessaris abans de sortir de vacances.
Pel que fa a l'oferta de viatges,
n'hi ha de tota mena: des de turisme verd, a ofertes de viatges organitzats a Menorca o Galícia.
Durant tot l’any, existeix un servei de Viatgeteca virtual a la pàgina web de l’Espai Jove (www.espai-jove.net). La Viatgeteca presencial restarà oberta els dilluns
de 16 a 20.30 hores; de dimarts a
divendres, de 10 a 20.30 hores.
Enguany, també es farà el sorteig d’un viatge per a dues persones entre tots els usuaris d’aquest
servei.

Districte VI
Club Infantil i Juvenil Bellvitge. Del
3 al 14 de setembre.
Esplai Jovis. Del 3 al 14 de setembre.

Colònies i campaments
Districte II
Agrupament Escolta Canigó. Colònies a Potes. Del 4 al 12 d’agost.
Club Tiempo Libre. Colònies a Vilafranca. Del 31 de juliol al 9 d’agost.
Districte VI
Club Infantil i Juvenil Bellvitge.
Adults discapacitats-Co, a Mallorca. De l’1 al 9 d’agost.
Esports
Districte I
Associació Esportiva Centre-Sanfeliu. Agost-setembre.
CN L’Hospitalet. Campus de
natació. Del 3 al 14 de setembre.
Districte VI
Federació Catalana de Tennis.
Estada d’estiu 2001. Setembre.
Ciutat
AE Esport a
Punt. Bonus
jove. Esports
d’aventura.
Tot l’any.
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Activitats a
l’estranger
Espai jove.
Estiu jove;
camps de
treball:
Eco camp
a Bulgària. Del 7
al 19 de
setembre.

Biblioteca la Bòbila
Pl. de la Bòbila, 1.
Oberta de dilluns a divendres.
Juliol i agost: de 17 a 20.30h.
Biblioteca Can Sumarro
Riera de l’Escorxador, s/n.
Oberta de dilluns a divendres.
Juliol i agost: de 13.30 a 20.30h.
Biblioteca Bellvitge
C. França, 41-49.
Oberta de dilluns a divendres.
Juliol i agost: de 15.30 a 20.30h.

19 de juliol, 22h
X-Men . Estats Units. Director:
Bryan Singer. Pel·lícula de ciènciaficció. Duració: 104 minuts. Complex Esportiu L'Hospitalet Nord.

Poliesportiu Fum d’Estampa
Juliol: de 7.30 a 22h
Agost: primera setmana tancat per
vacances. Del 6 al 24, de 9 a 21h
(la piscina tindrà l’horari de 10 a

Cinema a la fresca

14h i de 16 a 20h). A partir del dia
24, de 7.30 a 22h.

Biblioteca Josep Janés
Pl. Espanyola, 21.
Oberta de dilluns a divendres.
Juliol i agost: de 16 a 21h.

Programació musical
Sala-Te
Els jardins de la antiga fàbrica Tecla Sala són un marc idoni per al
desenvolupament del projecte. El
nom de Sala-Te és un joc de
paraules amb segona lectura: fa
referència al nom de l’espai (Tecla Sala) i és un nom estiuenc (la
sal, la platja, la música...).

Horaris de les
bibilioteques
Biblioteca Tecla Sala
Av. Josep Tarradellas, 44.
Oberta de dilluns a divendres.
Juliol: de 9 a 21h.
Agost: de 15 a 21h.

Butaca a la piscina

Poliesportiu de Bellvitge Sergio
Manzano
Juliol i agost: de dilluns a divendres
de 9 a 22h.
Caps de setmana tancat.

Biblioteca Santa Eulàlia
C. Prat, 22.
Oberta de dilluns a divendres.
Juliol i agost: de 15.30 a 20.30h.

FOTO CEDIDA PER CAMÀLICS

Districte IV
Club d’Esplai La Florida. Del 3 al
14 de setembre.

19 de juliol, 22h
Cançons de Ghetto a càrrec de Lídia Pujol (veu), M. José Illana (acordió) i Joan Figueres (violoncel).
Recull de cançons populars, jueves i yiddish juntament amb cançons de tradició gitana i catalana.

menges, de 9 a 14.30h.
Agost: de dilluns a divendres de 9
a 13h i de 17 a 19h. Dissabtes i
diumenges, només piscina de 10
a 19h.

Divendres 20 de juliol (fusió-llatina).
Lumbalú (Colòmbia). Me voy con
el gusto. I mericani (Suïssa). Psico
tecno folk.
Dissabte 21 de juliol (Sarao
World)
Los Stompers (Irlanda). Belmodno
Cafe. Àfrica d’Ivori (Costa d’Ivori).
Danses i percussions africanes.
Camàlics. 1420 Afro celtic de la
casa (a la foto superior).
Preu: 1.000 ptes. una nit; 700 ptes.
una nit als socis de la Biblioteca,
piscines i altres, i 3.000 ptes. abonament quatre nits.
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Casals d’estiu i d’esports

Lletres a la fresca

Biblioteca Florida
Av. Masnou, 40.
Oberta de dilluns a divendres.
Juliol i agost: de 16 a 20.30h.

12 de setembre, 22h
Tigre y dragón. Gran Bretanya. Director: Ang Lee. Pel·lícula d’aventures. Duració: 120 minuts. Plaça
del Mercat
de Bellvitge.
13 de setembre, 22h
La comunidad . Espanya. Director: Álex de
la Iglesia.
Amb Carmen Maura y
E m i l i o
Gutiérrez
Caba. Comèdia de terror. Duració:
112 minuts. Plaça del Mercat de
Bellvitge.
Informació: Espai Jove. Tel.: 93
260 24 94.
Centre Cultural Tecla Sala, av.
Josep Tarradellas, 44.
Cine Club L'Hospitalet. Tel.: 93 337
94 08.

Poliesportius i piscines
Complex Esportiu L’Hopitalet
Nord
Juliol: de dilluns a divendres de 7
a 22h. Dissabtes de 8 a 19h. Diu-

Poliesportiu les Planes
Juliol: de dilluns a divendres de 8
a 22h. Dissabtes. Gimnàs de 8 a
14h. Piscina de 9.30 a 13.30h i de
16.30 a 20.30h. Diumenge de 8 a
15h (la piscina tanca una hora
abans).
Tancat per vacances del 30 de juliol al 5 d’agost.
Agost. Del 6 al 24: de dilluns a divendres de 10 a 21h. La piscina
està oberta fins al 26 d’agost de
10 a 14h i de 16 a 18h. Caps de
setmana tancat. A partir del 27 d’agost: de dilluns a divendres de 8 a
22h (la piscina té el mateix horari).
Dissabte de 8 a 22h (piscina de
9.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h).
Diumenge de 8 a 15h (la piscina
tanca una hora abans).
Piscines Municipals
Juliol: de dilluns a divendres de 7
a 20.30h. Caps de setmana i festius de 8.30 a 18h.
Agost: de dilluns a divendres de 9
a 21h. Caps de setmana i festius
de 10 a 16h.

Complex Esportiu
Tennis L’Hospitalet
Juliol i agost: de dilluns a divendres
de 8 a 23h. Caps de setmana de 8
a 14h.

