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El festival ‘Per Amor a L’Hart’
torna a la plaça de l’Ajuntament
Els dies 3 i 4 de juliol, grups nacionals i internacionals presentaran les seves propostes artístiques

Espectacle de malabaristes a la plaça de l’Ajuntament durant Per Amor a l’Hart 2008

vol continuar representant un espai
d’investigació sobre nous discursos
d’inspiració i de creació artística.
El Festival Petit Format és una
de les altres cites obligades de l’Estiu Jove, coorganitzat amb Depósito

Legal. També és a l’aire lliure des
que l’any passat es va traslladar als
jardins de Can Sumarro, un dels
llocs amb “més encant de la ciutat”,
diuen els del ‘Depo’.
Els dies 25, 26 i 27 de juny, a les

21.30h i a les 22.30h, gaudirem de
bona música en directe dels grups
amb més projecció del panorama
independent, asseguts a la gespa. Els
grups convidats en aquesta ocasió
són Gúdar d’Esplugues i Tarántula��
�����������,

el dia 16; Teresa i Manos de Topo, el
dia 27, i The Marzipan Man i Francisco Nixon, el dia 28. # pilar gonzalo
www.bipolart.org
www.joventutlh.cat

Tallers d’estiu, ‘chillout’ i ‘hip-hop’, altres propostes
L’Estiu Jove 09 organitza diferents activitats per animar els dies i les nits del mes de juliol
A les propostes lúdiques i de
formació que l’Espai Jove fa durant tot l’any, l’Estiu Jove n’hi
afegeix d’altres. Durant el mes
de juliol s’ofereix un taller de cuina per emancipar-se als centres
culturals Bellvitge i Santa Eulàlia
i un tast de vins per conèixer
els vins negres del món i les varietats de raïm, que tindrà lloc
al Centre Cultural Santa Eulàlia. Una mica més pujat de
graus és el taller de còctels creatius
que el 9 i el 16 de juliol es farà al
Depósito Legal.
Conjuntament amb aquesta sala
musical torna als jardins de Can
Sumarro Can Chillout. Gaudir de les
nits de juliol a l’aire lliure amb DJ
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La plaça de l’Ajuntament acollirà un any més el festival d’art
de carrer Per Amor a L’Hart,
organitzat per l’entitat Bipol·art
i la Regidoria de Joventut i que
forma part de la programació
Estiu Jove 09.
Durant dos dies, el carrer
es converteix en un espai d’expressió cultural. Espectadors
i artistes es barregen en un
mateix espai per gaudir dels
espectacles de circ, dansa, música
i arts visuals.
Mesos abans del festival, Bipol·art
fa una crida a artistes visuals, escènics i músics que vulguin mostrar el
seu treball. Només hi ha un requisit:
que els espectacles que presentin
s’hagin pensat per presentar-los
en un espai públic. Han respost a
la crida més de 150 artistes tant
nacionals com internacionals. Després de fer una selecció, seran una
trentena de propostes les que es
podran veure el 3 i 4 de juliol, de
18.30 a 24h.
La programació combina grups
de L’Hospitalet amb artistes i compa
nyies nacionals i internacionals de
llarga trajectòria professional.
El primer festival de carrer Per
Amor a L’Hart va tenir lloc l’any
2005 i va ser el punt de partida
del treball de Bipol·art que, des de
llavors, ha portat a terme diferents
projectes pel que fa a l’exhibició,
formació i suport a la creació.
Al llarg d’aquestes cinc edicions
el festival ha crescut i s’ha consolidat. Més de 20.000 persones han
assistit fins ara a la cita i hi han pas
sat al voltant de 200 artistes. A més,
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Circ, música,
performance,
dansa i pintura
són algunes de
les expressions
del festival d’art
al carrer

Aquest any també es faran els tallers de cuina

punxant música ambient i amb una
programació cultural per a cadascuna de les seves sessions: mercat de
moda jove, els dies 10 i 11 de juliol;
projeccions dels curtmetratges del
Festival Jove MetropoL’His, el 17 i
18 de juliol, i instal·lacions artístiques de Frogui i Acció Cubista, els
dies 10 i 17.
Organitzat amb diferents àrees
i serveis municipals i la Casa de la
Música Popular, del 29 de juny al
10 de juliol, de 10 a 14h, es farà el
Casal Hip-Hop: música (rap, rima i
lírica, scrathing i producció), al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa;
dansa (breakdance i hip-hop), a la
Bòbila; i grafits (caligrafia i dibuix), a
l’IES Bellvitge. # p. g .

