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PREMSA SÒNAR

Música. Del 18 al 20 de juliol, a les fires de Montjuïc i Granvia

El cantant portorriqueny Bad Bunny, un dels plats forts del Sónar de Nit

Més 130 concerts d’avantguarda
electrònica al festival Sónar 2019

E

ntre el dijous 18 i el dissabte 20 de juliol un total de 130 actuacions
de música electrònica urbana
i d’avantguarda se succeiran
en els diferents escenaris de
la 26a edició del festival Sónar
2019 distribuïts entre els recintes de la Fira a Montjuïc i a
Granvia L’Hospitalet.
El programa Sónar de Dia,

de dijous a dissabte, de 13h a
24 hores, a Montjuïc, coincidirà
amb el Sónar+D, el congrés
internacional sobre la transformació digital de les indústries
creatives.
El Sónar de Nit, a Granvia
L’H, tindrà lloc divendres i dissabte a partir de les 20.30h.
Entre els caps de cartell d’enguany destaquen el concert del

portorriqueny Bad Bunny i el
debut a Espanya de Lil Uzi Vert,
un dels noms més rellevants
del trap americà.
La 25a edició del Sónar va
registrar 126.000 assistents. El
2020 el festival tornarà a celebrar-se el mes de juny. y

i

Programa i horaris:
sonar.es

Biblioteques

El concurs de
microrelats
històrics ja té
guanyadors
La Biblioteca Plaça d’Europa
lliurarà el 27 de juny a les 19h
els premis del VI Concurs de
microrelats històrics després de
donar a conèixer el veredicte. El
primer premi se l’ha endut Rosendo Gallego, amb un relat sobre El Quixot: “Estaba muriéndose don Quijote en su cama y
olió de repente el aroma de sus
dulces favoritos: los “caprichos
de Dulcinea”. Rehízo sus fuerzas, bajó de la cama y salió del
dormitorio reptando como un
indio hasta alcanzar, jadeante, la cocina. En la mesa había
una montaña de caprichos crujientes. ¡Sin duda, un detalle de
su enamorada para que él dejase feliz este mundo! Con un
esfuerzo supremo, se abalanzó
sobre los dulces, y estaba a
punto de comerse uno cuando
apareció Dulcinea y le sujetó el
brazo diciendo: ¡Fuera de aquí,
malandrín, que son para el funeral!”. Els finalistes han estat Raúl
Clavero i Andrea Gutiérrez. y

L’H esdevé plaça castellera de 9
L’Hospitalet ha entrat a la història castellera convertint-se en la
83a ciutat on es descarrega un castell de 9. L’objectiu d’una
diada castellera organitzada per la Colla Jove de L’H el passat
9 de juny sota el lema “Fem de L’H una plaça de 9” era justament aquest, i es va aconseguir per partida doble gràcies a
les torres de 3 de 9 amb folre descarregades pels Minyons de
Terrassa i pels Castellers de Vilafranca. A més, la jornada es va
arrodonir amb el primer 7 de 6 de la Colla Jove.
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