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11 de juny del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Activitats. Música, gastronomia, tecnologia i esport per omplir les tardes i les nits d’estiu de cultura i diversió

Collblanc-la Torrassa, a punt
per al Summer Experience
El Summer Experience
al Districte II aposta
per la diversitat amb
propostes de música,
tecnologia, gastronomia
i esports
El Centre Cultural de Collblanc-la
Torrassa, Torre Barrina i altres entitats del districte proposen un ampli
ventall d’activitats per gaudir la ciutat durant el juny i juliol.
Els tres primers dimecres d’estiu, el Jardí Secret proposa, a Torre Barrina, una trobada d’editors
de Viquipèdia (#lhviquimarató), la
presentació de projectes Smart
City (#lhsmartsocial) o les projeccions del Cinephone, el Festival
Internacional de Curtmetratges amb
Smartphone. En paral·lel, el parc
de la Marquesa acollirà diversos
tallers, contes d’inspiració africana
i les actuacions de Maruja Limón,
Dr. Swinguez i Òria Music, i l’espectacle de malabars i foc de les
Valquirias Fire.
Per la seva banda, el programa
Sonoestiu, de concerts de petit
format, inclou actuacions dels grups
Los Shupitos i Radiostar, als jardins
de la Sénia, un espai recuperat
per a la ciutadania. Mentrestant, a
la plaça Espanyola, el Projecte ICI
organitza, dins de la Taula de Salut
Comunitària, activitats sota el lema
Gaudeix i millora la salut. y

EL PROGRAMA D’ACTES DEL 27 DE JUNY AL 27 DE JULIOL
•
•
•
•

Jardí Secret
Música en directe, contacontes, tallers, cinema i
tecnologia, ompliran de color i llum durant tres
dimecres d’estiu el parc de la Marquesa i Torre
Barrina.
yyy Dimecres, 27 de juny
• De 16.30 a 20.30h. #lhviquimarató a
Torre Barrina
• 17.30h. Tallers de pintura i de serigrafia
• De 18 a 19h. Cinephone a Torre Barrina
• De 18 a 20h. Comunitat Tech
• 18.30h. Contes d’inspiració africana

18.30h. Caracterització i efectes especials
19h. Misteriós Laboratori Cinematogràfic
21h. Actuació musical amb Maruja Limón
22.30h. Malabars i foc amb
Valquirias Fire

yyy Dimecres, 4 de juliol
• 17.30h. Tallers de pintura i de serigrafia
• 18h. #lhsmartsocial a Torre Barrina
• 18.30h. Contes d’inspiració africana
• 19h. La fabricació digital
• 19.30h. Stand-up science
• 21h. Actuació musical amb Dr. Swinguez
• De 22 a 23h. Cinephone a Torre Barrina
• 22.30h. Malabars i foc amb
Valquirias Fire
yyy Dimecres, 11 de juliol
• 17.30h. Tallers de pintura i de serigrafia
• De 18 a 20h. Comunitat Tech
• 18.30h. Contes d’inspiració africana
• 18.30h. La fabricació digital
• 19.30h. Taller de circ
• 21h. Actuació musical amb Òria Music
• 22.30h. Malabars i foc amb
Valquirias Fire

Sonoestiu
yyy Divendres, 29 de juny
• 20h. Los Shupitos, banda essencialment
rumbera esquitxada de salsa i d’altres estils
yyy Divendres, 13 de juliol
• 20h. Música dels 80 i 90 amb Radiostar

El Tecòdrom omplirà el parc de la
Marquesa de música i ‘food trucks’
Dins del Summer Experience de
L’Hospitalet, del 6 al 8 de juliol
tindrà lloc al parc de la Marquesa
la segona edició del Tecòdrom, un
festival que combina gastronomia i
músiques d’arreu del món.
Impulsat des del Centre Cultural de Collblanc-la Torrassa, el
Tecòdrom aplegarà aquest any una
quinzena de food trucks que oferiran un ampli ventall de propostes
gastronòmiques d’arreu del món
des de les onze del matí a les dotze
de la nit. A més, divendres i dissabte hi haurà actuacions musicals en
directe.
El divendres 6, a les nou del vespre, el grup Sultans of swing oferirà
un concert d’homenatge als Dire
Straits, en el qual sonaran els temes
més populars de la banda que liderà
Mark Knopfler. L’endemà, dissabte
dia 7 a l’hora del vermut, Wax & Boogie, un referent del blues, rhythm
‘n’ blues i boogie woogie, seran els
encarregats d’amenitzar aquesta

Altres activitats
yyy Divendres, 15 de juny
• 19h. Inauguració del mural de l’artista
Garbi KW a l’Oficina Jove. C. del
Llobregat, 127
yyy Dissabte, 16 de juny
• 17 a 22h. Hip-hop en femení. Auditori
de l’equipament Antic Cinema Romero.
C. de Martí i Julià, 91
yyy Dijous, 28 de juny
• 18h. Taller de ping-pong.
Projecte ICI Itaca. Pl. Espanyola
yyy Dimarts, 3, 10, 17 i 24 de juliol
• 18h. Torneig de voleibol.
Projecte ICI Itaca. Parc de la Torrassa
yyy Dijous, 5 de juliol
• 18h. Taller de zumba. Projecte ICI Itaca.
Pl. Espanyola
yyy Divendres, 6, 13, 20 i 27 de juliol
• De 18 a 20h. Tastet de dansa amb
Associació Somnis. Espai Jove
la Claqueta. C. del Dr. Martí i Julià, 91
yyy Dijous, 12 de juliol
• 22h. Cinema a la fresca.
Projecte ICI Itaca. Pl. Espanyola
yyy Dijous, 19 de juliol
• 18h. Taller de serigrafia.
Projecte ICI Itaca. Pl. Espanyola
yyy Dijous, 19 de juliol
• 20h. Pregó de les Festes de Sant Jaume a
l’Auditori de la Torrassa. Resta d’activitats
del 19 al 23 de juliol a la pl. Espanyola
yyy Dijous, 26 juliol
• 18h. Bingo. Projecte ICI Itaca.
Pl. Espanyola

experiència. La formació, gràcies al
seu ampli coneixement de la música
negra, transmet el veritable esperit
dels sons tradicionals afroamericans que ha sabut transformar en el
seu propi mitjà d’expressió.
Les actuacions en viu d’aquesta
edició del Tecòdrom es tancaran
dissabte a partir de les nou del
vespre amb el concert de The Randomites Featuring Suzana. Aquesta
formació creada a Barcelona està
integrada per músics amb una llarga trajectòria en diferents bandes
de l’escena de la música negra. Va

Sultans of swing,
Wax & Boogie i
The Randomites
actuaran en viu

Tecòdrom al parc de la Marquesa l’estiu del 2017

sorgir com una backing band per
acompanyar a Suzanna, una cantant
amb més de 20 anys de trajectòria
musical, multitud de discos i col·
laboracions, i centenars d’actuacions. Suzanna & The Randomites
proposa un repertori basat en les
versions de les grans veus que han
influenciat la formació, amb temes
d’Amy Winehouse, Rihanna o Andra Day, entre altres. y
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L’AGENDA

Arte urbano. El diseño de Garbi KW luce en el patio de la Oficina Jove

yyy Calle Albereda
El 30 de mayo se inició la segunda
fase de las obras para renovar la
acera norte entre las calles Joventut
y Llobregat. En una tercera fase, se
continuará en la misma acera, entre
Llobregat y Progrés.

Cursos per dominar
les xarxes socials

yyy Calle Llançà (entre calle
Pujós y calle Montseny)
Trabajos de mejora de la pavimentación. Solo se permitirá el acceso a
los vados y a los servicios de emergencias. No resultan afectados los
cruces con las calles París y Mas.
Se habilitará un doble sentido provisional de circulación en el tramo de
la calle París entre Llançà y Joventut.
Cambio provisional de sentido en el
tramo de la calle de París entre las
calles Orient y Llobregat.
yyy Calle Mont
Realización de trabajos para la mejora de la pavimentación entre la
calle Vallparda y la avenida del Torrent Gornal. Durante el periodo de
obras solo se permitirá el acceso a
los vados y a los servicios de emergencias.
yyy Calle Orient
Obras de mejora del pavimento de
la calle.

PRODUCCIONES MIC

yyy Ronda de la Torrassa
Se han iniciado trabajos de cana
lización de FECSA. Posteriormente, se renovarán tramos de acera
en mal estado, especialmente entre
las calles Rafael Campalans y Rosselló.

Durante varias semanas, Garbi KW ha llevado a cabo un intenso proceso de creación

Un nuevo mural da color
a La Casa dels Cargols
La obra, que tiene 47 metros de largo y 3 de
altura, es la producción de arte urbano más grande
realizada hasta ahora por Garbi KW
La Casa dels Cargols, edificio modernista de la calle Llobregat, estrena un mural de Garbi KW, a partir
del cual este joven artista urbano
dejará constancia de su estilo personal en el distrito de Collblanc-la
Torrassa.
El mural, que utiliza en total seis
colores –uno de ellos el naranja

corporativo de la Oficina Jove–
vincula los servicios que ofrece
este equipamiento con su entorno
más próximo y con toda la ciudad,
y su proyección hacia el mundo.
Además de alguno de los primeros
diseños de Garbi KW realizados
para L’Hospitalet, en los diferentes
tramos de la obra se pueden ubi-

car elementos identificativos del
municipio, así como referencias
a México, Londres, India, París, el
ciberespacio o el mundo clásico, y
también a personajes de fama universal como Platón, Picasso, Frida
Kahlo o Malala.
Garbi colabora como diseñador
freelance con la Oficina Jove desde
2006, en especial desde la inauguración de su sede en la Casa dels
Cargols. También ha sido comisario
de la exposición colectiva Art en
femení, autor de obras efímeras y
de diversos proyectos artísticos. y

Taller per aprendre a analitzar
Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube i apropar-te a la teva
comunitat.
15 de juny, de 10 a 12h
Torre Barrina. Ctra. de Collblanc, 67
www.torrebarrina.cat

Club de lectura
fàcil en català
El club de lectura conduït per
Alícia Vives proposa L’escarabat d’or, d’Edgar Allan Poe.
21 de juny, 16h
Biblioteca Josep Janés.
C. del Dr. Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

Tastet de dansa
amb Somnis
L’Associació Somnis L’Hospitalet proposa un tast de diferents estils de ball, com la salsa o el hip-hop.
6, 13, 20 i 27 de juliol, de 18 a 20h
Espai Jove La Claqueta.
C. del Dr. Martí i Julià, 91
www.itacaelsvents.org
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Innovació. Les jornades 3a Dimensió per a menors de 18 anys i majors de 65, es faran del 2 al 13 de juliol a Torre Barrina

Impressió 3D per millorar el dia
a dia de les persones grans

CREACIÓ DE VIDEOJOCS
Del 25 al 29 de juny tindrà lloc
a Torre Barrina un taller de creació de videojocs per a nenes
de 8 a 13 anys.
La proposta es presentava
al tancament d’aquesta edició
en la jornada enREDadas, organitzada per Women in Games i Noies al Lab per debatre
sobre la situació de les dones
en la tecnologia, la bretxa de
gènere i els desafiaments de
les nenes i adolescents en la
ciència.
El taller de disseny i creació
de videojocs és la primera
proposta que Torre Barrina
desenvolupa des de la perspectiva de gènere i tindrà
continuïtat el curs vinent.

Dins el Summer Experience, Torre
Barrina, Centre de Creació Multimèdia de L’Hospitalet, proposa unes
jornades d’innovació social que tenen com a objectiu promoure la qualitat de vida de les persones grans a
través de les tecnologies d’impressió
3D. A la vegada, es vol crear un
espai de relació intergeneracional
entre joves de 14 a 18 anys i persones majors de 65 anys. D’aquesta
manera, Torre Barrina, a banda de
formar en tecnologia, genera un projecte d’innovació social que pretén,
també, acostar les persones.
Així és com neix 3a Dimensió,
una experiència d’aprenentatge i
servei on els joves coneixeran de
primera mà les necessitats dels
majors de 65 anys i al mateix temps
es promourà la seva implicació i
acompanyament en la recerca de
solucions.
En la primera part del projecte,

CEDIDA PER TORRE BARRINA

3a Dimensió té com
a objectiu aportar
solucions a les
necessitats diàries
de la gent gran

Mostra de fabricació digital realitzada per Torre Barrina en la primera edició del Jardí Secret

que es desenvoluparà del 2 al 6 de
juliol, els adolescents de 14 a 16
anys aprofundiran en el coneixement de les possibilitats que ofereixen el disseny 3D i les impressores

3D, dissenyaran tallers per detectar
necessitats de les persones grans
en el seu dia a dia i les orientaran
en la cerca de solucions.
Durant la segona setmana els jo-

ves impartiran tallers a la gent gran
per explicar-les les utilitats de la fabricació digital i com aplicar-les. Per
exemple, “se’ls explicarà com substituir la branca d’unes ulleres amb

una impressió 3D”, explica Sandra
Ruíz, tècnica d’Innovació Social.
En la darrera part de l’experiència, els participants, joves i grans,
treballaran conjuntament propostes
creatives que contribueixin a donar
resposta, a través de les tecnologies de fabricació digital, a les necessitats plantejades pels adults.
Els dimecres 4 i 11 de juliol s’exposaran els prototips de fabricació
digital al parc de la Marquesa, dins
de les activitats del Jardí Secret. y

i

Més informació: www.torrebarrina.cat

