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11 de juny del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Agenda. El bon temps arriba a L’Hospitalet carregat de propostes culturals i familiars a tots els districtes de la ciutat, amb una

VIU L’EXPERIENCIA
DE L’ESTIU A L’H
Arriba la segona edició de Summer Experience que aquest estiu pren més embranzida amb un
programa més ampli que inclou diferents disciplines artístiques a l’espai públic, per a totes les edats i
de lliure accés, promogudes per l’Ajuntament i les entitats. Música, dansa, cinema, circ i propostes innovadores
FESTIVAL JOVE AL DISTRICTE CULTURAL

CRISTINA SÁNCHEZ /
FOTOS: GABRIEL CAZADO

Eat Steet ‘on/off’
Sant Joan, revetlla
alternativa i molt més

L

TAITXÍ ALS PARCS
yyy Horaris:
Els dilluns i dimecres, de
9.30 a 11h
Els dimarts i dijous, de
19.30 a 21h

• Parc de Can Buxeres: 2, 3,
4 i 5 de juliol

• Parc de Bellvitge: 9, 10, 11
i 12 de juliol

• Parc de l’Alhambra: 16, 17,
18 i 19 de juliol

• Parc de de les Planes: 23,
24, 25 i 26 de juliol

Accés lliure

Més d’un centenar d’activitats
formen el programa impulsat per
Ajuntament, entitats i artistes
fer curmetratges, rocòdrom, cuina
sense pares, pintura d’skates, mos·
tra d’efectes especials, sessions
de DJ i el concurs L’H té talent

El Festival Jove al Districte Cultural
va donar el tret de sortida al Sum·
mer al tancament d’aquesta edició.
Per endavant tenim dues noves ses·
sions d’Eat Street: l’on, la revetlla de
Sant Joan (de 13 a 05h), i l’off, el 30
de juny (de 13 a 03h), al carrer de
Rosalía de Castro amb el carrer del
Cobalt. Street food, skate, DJ, break
dance i art urbà. Els mateixos dies,
de 12 a 21h el mercat de segona
mà Feat Market. Per acabar, Hop
Cabaret, de 20 a 21h, a Can Trinxet
el dia 18, i Tastet de dansa els di·
vendres de juliol a La Claqueta.

DISTRICTE I: EL CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU

Festival Per Amor a
L’Hart i Can Chill Out
a Can Sumarro
Del 5 al 7 de juliol, la rambla de la
Marina i la plaça de Lluís Companys
ens acosten a la XIV edició del Fes·
tival d’Arts de Carrer de Bipol.Art:
dansa, circ i música amb companyi·
es de renom com la belga Cirque
Exalté [foto] i artistes emergents.
Una altra de les cites destacades
és Can Chill Out, als jardins de Can
Sumarro, on podem trobar del 29 de
juny al 28 de juliol cinema, flamenc,
òpera, slam poetry, observació as·
tronòmica i molt més. Can Sumarro
acull també del 5 al 7 de juliol el XV
Festival de Música de Petit Format.

BIPOL.ART / MICHEL SEGALOU

’Hospitalet ens convida un
estiu més a gaudir de l’es·
pai públic amb l’arribada del
bon temps: un espai públic
que es transforma en escenari de
propostes lúdiques i culturals per a
tota la família i d’accés gratuït. És el
Summer Experience, que durant els
mesos de juny i juliol omple tots els
districtes de la ciutat amb activitats
per a infants, joves i adults.
Aquest any, amb la proposta ja
consolidada, el programa amplia
l’oferta, que va començar el 9 de
juny –al tancament d’aquesta edi·
ció– i que es perllonga fins a final
de juliol, i on participen entitats del
teixit associatiu de L’H.
Les activitats de cultura urbana
que tenen nombrosos seguidors
entre els joves s’hi apleguen sota el
títol L’Hospitalet Urban Experience,
amb dansa, skate & scooter, una
sessió de hip-hop en femení per
reivindicar el paper de les dones
en el rap i noves cites de l’Eat
Street, que aplega cultura, música
i gastronomia al carrer de Rosalía
de Castro amb el carrer del Cobalt.
També la resta de la progra·
mació de Summer per districtes
ofereix al públic jove activitats so·
bre drons, aplicacions mòbils per
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a nova edició del Summer Experience. El programa inclou diversitat d’activitats gratuïtes durant els mesos de juny i juliol
DISTRICTE II: COLLBLANC-LA TORRASSA

DISTRICTE III: SANTA EULÀLIA I GRANVIA SUD

El jardí secret del parc de la Marquesa i Sonoestiu

Els Dijous a Can Trinxet, amb humor, música i gastronomia

Els dimecres 27 de juny i 4 i 11 de juliol, el parc de la Marquesa esdevé un jardí secret
amb tallers, activitats amb smartphones, efectes especials, contes, música, malabars
i circ. En paral·lel, a Torre Barrina, activitats multimèdia, com la #LHViquimarató i mostra
de curts fets amb smartphone. Aquest any s’estrena Sonoestiu, concerts de petit format
a la plaça de la Sénia on actuen Los Shupitos (29 de juny, 20h) i Radiostar (13 de juliol,
20h) i al parc de la Marquesa torna el Tecòdrom del 6 al 8 de juliol, amb música i food trucks.

Cada dijous, del 28 de juny al 19 de juliol, propostes per a tota la família a partir de les 19h a l’an·
tiga fàbrica tèxtil que ambientarà l’artista Nevenka Pavic. La primera jornada estarà dedicada a la
cultura urbana, amb dansa fusió, beatboxer i DJ. La segona té el circ i l’humor com a protagonistes.
El 12 de juliol tornen el circ i l’humor, i la música la posa un grup local de reggae i ska, Falsa Ex·
presión de Hipocresía. Tanquen el programa dos pallassos clàssics en un món modern i una nova
sessió DJ amb el resident a la Salamandra Oli Comediscos.

DISTRICTES IV I V: LA FLORIDA-LES PLANES I PUBILLA CASES-CAN SERRA

DISTRICTE VI: BELLVITGE I GORNAL

Espectacles a la Bòbila, i cinema i activitats infantils al carrer

Víctor Magán actua al BMF, al parc de Bellvitge

El Centre Cultural la Bòbila acull fins al 20 de juliol espectacles diversos de teatre, dansa, músi·
ca i exposicions, com els Terrats en Cultura –que ens proposen representacions a l’aire lliure–,
els concerts del segell Bestiar Universal, flamenc, danses urbanes i molt més. I al carrer, espais
de trobada com l’avinguda de la Primavera, les places de la Bòbila, la Carpa, Eivissa, la Llibertat
i Pubilla Cases, i els parcs de Can Cluset i dels Ocellets que esdevenen sales de cinema a la
fresca i escenari d’espectacles i tallers infantils.

El parc de Bellvitge acull durant el mes de juliol les activitats estiuenques del districte en col·
laboració amb diverses entitats. Comencen el 7 de juliol amb el Bellvitge Music Festival, que té
com a principal atractiu l’actuació del DJ i productor de fama internacional Víctor Magán. En aquest
mateix espai també hi ha programat un taller de batucada, actuacions de hip-hop i batalla de galls,
vesprada rock, tallers i funcions de circ per a infants i joves, i l’espectacle de circ Vintage, que
tancarà la programació el 27 de juliol.

amb les actuacions de grups de la
ciutat a tots els barris i la gran final,
durant la Nit dels Estudiants, el 13
de juliol.
Els petits i les famílies disposen
també de molta oferta: espectacles
infantils, cinema, contacontes i el
videomapping que es projecta el 21
de juny sobre la façana del Centre

Cultural la Bòbila amb taquilla inver·
sa a favor de l’ONG Djumbai, que
treballa en projectes de cooperació
per a Guinea Bissau.
I per als adults de tot i més al
Can Chill Out dels Jardins de Can
Sumarro, el Jardí Secret del parc
de la Marquesa, els dijous a Can
Trinxet, els espectacles de dansa,

teatre i música a la Bòbila i les ac·
tivitats del parc de Bellvitge. Sense
oblidar les sessions de taitxí a l’aire
lliure. Tothom hi pot trobar una acti·
vitat per al seu gust.
“A L’Hospitalet apostem de ma·
nera molt decidida per la cultura i
per la creació” –afirma l’alcaldessa
Núria Marín. “Ens agraden els grans

esdeveniments però posem també
molt en valor els actes de format
petit, que busquen proximitat, que
ens enriqueixen com a persones i
que cohesionen els barris”, argu·
menta.
Marín destaca la col·laboració
que ha fet possible el més d’un
centenar d’activitats del Summer.

“Neix amb la il·lusió i el compromís
d’artistes, entitats, treballadors mu·
nicipals i altres agents de la ciutat.
Cadascú hi posa el seu granet de
sorra perquè l’estiu a L’Hospitalet
sigui temps de cultura”, conclou. y

i

Més informació:
www.lhospitaletexperience.com

