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Estiu Jove. Ajuntament i societat civil organitzen un any més una àmplia i variada programació d’activitats culturals i de lleure

#Viulhestiu
redacció: cristina sánchez/ fotos: gabriel cazado

F

er conversa en anglès, realitzar un curtmetratge, ballar salsa cubana, aprendre
com funciona una
impressora 3D, practicar tai-txi, gaudir d’art al carrer,
conèixer les noves tendències en
moda, assistir a concerts de música independent i degustar cuina de
qualitat al carrer en la primera Eat
Street de la ciutat. Són només algunes de les múltiples propostes que
ens ofereix l’Estiu Jove 2015.
El que va néixer com una activitat perquè els joves gaudeixin del
bon temps amb tallers i festivals ha
acabat per convertir-se en un ampli
programa amb oferta per a ciutadans de totes les edats i accés gratuït, tret de comptades excepcions.
L’organitza l’Ajuntament, a través de
la Regidoria de Joventut i Esports,
amb la col·laboració d’una quinzena d’entitats que aporten els seus
coneixements per impartir tallers i
organitzar activitats i festivals.
Una de les novetats d’aquest any
és la gastrofesta Eat Street, que durant tot el 27 de juny ens permetrà
degustar cuina de qualitat al carrer
de la Riera de l’Escorxador, davant
del Poliesportiu del Centre. Aquesta
experiència s’ha dut a terme a Barcelona i ara aterra a L’Hospitalet.
La degustació culinària coincideix amb el Mercat de Disseny
i Moda Jove, que arriba a la seva
setena edició als jardins de Can

A l’estiu, els
carrers i els
espais públics
de L’Hospitalet
esdevenen
escenaris ideals
per gaudir del
lleure i la cultura
gràcies a la
programació
Estiu Jove 2015
per a joves
i no tan joves

El 27 de juny coincideixen la festa
gastronòmica Eat Street, el Mercat
de Moda Jove i Teixim el Barri
Sumarro, on també el mateix dia
faran una actuació d’urban knitting
el col·lectiu Teixim el Barri. Les seves integrants fa dies que estan fent
formes geomètriques de colors a
ganxet per fer un gran mural a Can
Sumarro. L’Ester Corujo, una de les
membres del col·lectiu, explica que
“l’objectiu és que tothom hi participi
i donar una mica de color al barri. El
mural quedarà penjat fins que s’espatlli pel temps”.
L’oferta cultural inclou activitats
consolidades com el festival d’arts
de carrer Per Amor a L’Hart, que fa
11 anys que organitza Bipol-art. El
seu director, Ramon Oriola, explica
que l’entitat treballa per “apropar la
cultura i la creació contemporània a

la ciutadania incidint en la difusió, la
formació i el suport a companyies i
artistes”. De les propostes del festival, destaquen el grup de dansa
basca La Sala, que interpretaran
la peça Hooked, guardonada amb
premis nacionals i internacionals,
i els francesos Defracto, una jove
companyia de circ que entén els
malabars com una disciplina gràfica
per crear impressions visuals.
Cursos per divertir-se i molt més
A l’estiu, acostumem a gaudir de
més temps lliure per dedicar-nos a
les aficions que ens atrauen. Això és
el que ens permeten els prop de 40
tallers de la temporada.
En podem trobar de tot: clàssics
com ball, escacs i idiomes, i noves
tendències, com bitbox (fer ritmes
musicals amb boca, llavis, llengua i
veu), impressores 3D i selfies. Una
de les novetats d’enguany és el curs
de ‘superherois’ per millorar el nostre benestar. L’organitza l’Associació
Wods L’H, que es dedica a “promoure una vida saludable, basada
en el moviment i l’alimentació més
pròpia de la genètica i l’evolució
humana”, afirma el seu promotor
Daniel García. El lema de Wods és
“entrena com un heroi, menja com
un cavernícola i actua com un líder”.
El camp audiovisual és un dels
que atreu cada cop més públic. Per
això, el grup de recent creació L’H
Audiovisual ha obert un taller per a
majors de 16 anys que aprendran
a fer un curtmetratge. “L’H Audiovisual aplega 47 persones, membres
d’entitats i realitzadors, per aprofitar
sinergies i, alhora, reivindicar la ciutat com a impulsora de propostes
audiovisuals amb segell propi, segell
L’H”, explica Laia Pajuelo, presidenta
del JIS i membre del grup.
L’Estiu Jove 2015 també inclou
la Nit de l’Estudiant, que distingeix
els millors alumnes de secundària
de la ciutat i el millor grup musical
dels set que han arribat a la final
de L’H té talent, un concurs al qual
s’han presentat 35 grups que han
actuat a les festes majors. Tot plegat
ho organitza l’Associació d’Estudiants, que enguany també convoca
sessions de conversa en anglès tot
prenent un cafè. “Es tracta d’una
prova –explica el president, Ricard
Raquer. Si funciona bé ho farem al
llarg de tot l’any a la nostra seu”. y
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Més info.: www.joventutlh.cat

activitats i festivals
yyy Can Chill Out. 26, 27 i 28
de juny, i 9, 10, 11, 12, 17, 18,
24 i 25 de juliol. Els divendres i
dissabtes, 18h; els diumenges,
d’11 a 14h. Gaudeix de les nits
d’estiu a l’aire lliure. Organitzat
amb Depósito Legal. Jardins de
Can Sumarro
yyy Nit astronòmica. 23 de juliol, 21h. Observació astronòmica amb Universquark.com i
monòleg de The Big Van Theory
Científicos sobre Ruedas. Jardins de Can Sumarro
yyy Ruta en bici pel delta del
Llobregat. 9 de juliol, 18h.
Vine amb la teva bici. Inscripció
prèvia a www.joventutlh.cat. Organitzat amb Guàrdia Urbana.
Sortida: rbla. de la Marina, 417
yyy #Ganxet jove amb #Teixim el barri. 27 de juny. Mural
Teixim Can Chill Out. Organitzat
amb Teixim el Barri. Jardins de
Can Sumarro
yyy MURAL’H. 11 de juliol, d’11
a 21h. Projecte d’art urbà per
fer murals a 3.000 m2 de la ciutat. En aquesta ocasió elaboraran un mural a la Remunta. Per a
majors de 14 anys. Cal inscripció prèvia a www.joventutlh.cat.
Organitzat amb col·lectiu artistes @mural_h. Entrada principal
pel parc de la Remunta
yyy Eat Street a L’H. 27 de
juny, de 12 a 23h. La primera
gastrofesta al carrer de la ciutat.
Organitzat amb Bcnmes.com.
C. de la Riera de l’Escorxador
(davant Poliesportiu del Centre)
yyy 7è Mercat de Moda Jove
i Disseny de L’H. 26 de juny,
de 18 a 23h; 27 de juny, de 12
a 23h. Noves tendències i les
propostes més innovadores.
Organitzat amb Depósito Legal.
Jardins de Can Sumarro
yyy 11è festival d’arts de carrer Per Amor a L’Hart. Gaudeix del carrer com a espai d’expressió cultural i artística. Organitzat amb Associació Bipol-art
2 de juliol. Rambla de la Ma-

•

rina, 19h: Gromic, La Sala, Fills
de la Flama, Cia. Defracto i Dj
Konguito.
3 de juliol. Rambla de la Marina, 19h: actuació de Circ Pistolet, Vaivén Circo i Super Spanish Combo. Plaça de l’Ajuntament, 20h: taller de creació
Bipol-art, Brodas Bros, Los
Moñekos i Rudi Cole i Júlia Robert. Ho presenta: El Flaco
4 de juliol. Rambla de la Marina, 19h: batalla de breakdance,
VI Cabaret Per Amort a L’Hart
i Los Toros. Plaça de l’Ajuntament, 20h: Physical Momentum Project/Scenic Action, Cia.
Passabarret i Lali Ayguadé. Ho
presenta: El Flaco

•

•

yyy Nit de l’Estudiant. Final de
L’H té talent. 4 de juliol, 21h. Fi
de curs de l’Associació d’Estudiants que premia els alumnes
més destacats i convoca la final
de L’H té talent. Salamandra 1
(av. del Carrilet, 235)
yyy 13è festival de Música de
Petit Format. 9, 10 i 11 de juliol, 20h; 12 de juliol, d’11 a 14h.
Concerts de La Bien Querida,
Joan Miquel Oliver, The Seihos,
Trio Pacosan, Micro-cénit, Amatria, Neleonard i altres. Organitzat amb Depósito Legal. Jardins
de Can Sumarro
yyy Concert La Bestiar Universal. 17 de juliol, 20h. L’associació Bestiar Netlabel i els
locals d’assaig La Universal
inicien un cicle de concerts amb
Wolf Saxon i La Maravillosa Cabeza Parlante. CC la Bòbila (pl.
de la Bòbila, 1). Preu: 5€
yyy Tai-txi al parc.
Parc de Can Buxeres: 29 i
30 de juny; 1 i 2 de juliol (av. de
Josep Tarradellas, 206) Parc
de Bellvitge: 6, 7, 8 i 9 de
juliol (rambla de la Marina, 147).
Parc de l’Alhambra: 13, 14,
15 i 16 de juliol (av. de la Granvia, 10) Parc de les Planes:
20, 21, 22 i 23 de juliol (av.
d’Isabel la Catòlica)
Els dilluns i dimecres, de 9.30 a
11 h; els dimarts i dijous, de 19.30
a 21 h. Més info: 93 402 60 66
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obertes a tothom i amb novetats que s’adapten a les noves demandes de la ciutadania per gaudir del bon temps i del municipi

u a la ciutat
photo lasala/ diego hernández

elefant.com

facebook

La Bien Querida

Companyia de dansa La Sala

Mercat de Moda Jove
La Maravillosa Cabeza Parlante

Teixim el Barri

Can Chill Out
MURAL’H
Eat Street

Tai-txi al parc

L’H té talent
Eat Street por ZacVanLab

ael’h

tallers gratuïts. Inscripció prèvia i informació a www.joventutlh.cat (agenda d’activitats i tallers)
Els inscrits rebran una invitació
d’un dia per als poliesportius del
Centre, Sanfeliu i Gornal i les Piscines Municipals.
yyy Meeting Point: Can Chill
Out. 26 de juny, 18h. Oficina Jove
d’Emancipació (c. del Llobregat,
127)
yyy English and coffe: conversa en anglès. 23 i 25 de juny,
18h. Organitzat amb l’Associació
d’Estudiants AEL’H (c. de Josep
Prats, 60)
yyy Curs d’iniciació a l’alemany.
23 i 25 de juny, 19h. Organitzat
amb l’AEL’H (c. de Josep Prats, 60)
yyy Batucada per a principiants.
30 de juny i 1 de juliol, 17h. Organitzat amb l’Escola Drum Team.
(av. de la Fabregada, 38)
yyy Cuinant pel món (més de 18
anys). 1 de juliol, 18.30h, cuina italiana. 8 de juliol, 18.30h, cuina ayurvèdica índia. 15 de juliol, 18.30h,
cuina hongaresa. CC BellvitgeGornal (pl. de la Cultura, 1)
yyy El llenguatge i els gustos

dels plans marroquins. Aprèn
àrab mentre cuines. 30 de juny,
1 i 2 de juliol, 18h. Organitzat amb
l’Associació Cultural Mediterrània.
CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
yyy Risoteràpia i gestió de les
emocions. 8 de juliol, 18h. Organitzat amb JIS. Antic Cine Romero
(c. del Montseny, 22)
yyy Treu el superheroi que portes
dins. 2, 7 i 9 de juliol, 12h. Organitzat amb Wods L’H. (c. de Saurí, 39)
yyy Reflexologia podal per a
dones. 7, 8 i 9 de juliol, 19h. Organitzat amb Espai Brotes (c. del
Bruc, 46)
yyy Tallers de circ Per Amor a
L’Hart. 25 de juny, 18.30h, plaça
dels Blocs Florida. 26 de juny,
18.30h, avinguda de Carmen
Amaya. Organitzat amb Bipol-art
yyy Tallers de teatre. 7, 9, 14 i
16 de juliol, 17h. Organitzat amb
Plàudite Teatre. Centre Ana Díaz
Rico (pl. dels Blocs la Florida, 15)
yyy Vols aprendre a jugar a escacs? 25 de juny, 19h. Organitzat

amb Club d’Escacs Jake (c. del
Montseny, 29)

la Casa de la Música. Salamandra
2 (av. del Carrilet, 301)

yyy Terror i rol. 11 de juliol, de 10h
a 22h. Torneig de Small World.
Organitzat amb Necronomicon’s.
CC Sant Josep (av. d’Isabel la
Catòlica, 32)

yyy Taller de veu: cantem! 6 i 8
de juliol, 19h. Organitzat amb la
Casa de la Música. Salamandra 2
(av. del Carrilet, 301)

yyy Vine a ballar salsa cubana.
13 i 15 de juliol, 19h. Organitzat
amb Somnis, Associació Catalana
de Teatre de L’H. CC la Bòbila (pl.
de la Bòbila, 1)
yyy Aprèn globoflèxia. 6 i 8 de
juliol, 18h. Organitzat amb Somnis, Associació Catalana de Teatre
de L’H. Antic Cine Romero (c. del
Montseny, 22)
yyy Hip hop. 13 i 15 de juliol, 11h.
Organitzat amb Somnis. CC la
Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
yyy Taller de Bitbox. 7 i 9 de juliol,
18h. Organitzat amb la Casa de la
Música de L’H. Salamandra 2 (av.
del Carrilet, 301)
yyy Classe magistral de rumba
catalana amb Peret Reyes. 16
de juliol, 18.30h. Organitzat amb

yyy Curs de crítica de cinema
i cinefòrum. 2, 16, 23 i 30 de
juliol, 19h. Organitzat amb Festival
Videolooking. CC Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)
yyy Primers auxilis a l’estiu. 23
de juliol, 10h. Organitzat amb la
Creu Roja (c. de Miquel Peiró, 47)
yyy Coneix les impressores
3D. 11 de juliol, 11h. Organitzat
amb Club Delta i Fundació CIM
BCN3D. CC Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)
yyy Taller d’aeromodelisme. 14,
15, 16 i 17 de juliol, 10h, de 8 a
13 anys. 22, 23 i 24 de juliol, 10h,
majors de 13 anys. 25 de juliol,
pràctiques. Organitzat amb Club
Aeromodelisme Delta. CC Tecla
Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
yyy Defensa personal femenina

(majors de 18 anys). 10 de juliol,
11h. Organitzat amb Catalunya
Hapkido i DM-CHADM. CC Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura, 1)
yyy Aquest estiu estreno el meu
blog! 2 de juliol, 18.30h. Centre
de Creació Multimèdia Torre Barrina (ctra. de Collblanc, 67)
yyy Fes les millors autofotos
(selfies) i fotos de grup. 9 de
juliol, 11.30h. Torre Barrina (ctra.
de Collblanc, 67)
yyy Google és més que un cercador. 16 de juliol, 18.30h. Centre de Creació Multimèdia Torre
Barrina (ctra. de Collblanc, 67)
yyy Iniciació a l’excursionisme
i l’escalada (majors de 16
anys). Organitzat amb el Club
Muntanyenc. Més informació a
www.joventutlh.cat
yyy Curs de creació audiovisual
3, 2, 1... acció! (majors de 16
anys). Del 6 al 17 de juliol, 16h.
Aprendràs a fer un curtmetratge.
Centre de Creació Multimèdia
Torre Barrina (Ctra. de Collblanc,
67). Més info: www.joventutlh.cat

