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Festival. La iniciativa compta amb més d’un centenar d’espectacles que tindran lloc a sis ciutats de l’1 al 18 de març

La Quinzena metropolitana
omple la ciutat de dansa

Arxiu municipal

Part del patrimoni
documental de L’H,
accessible en línia
L’Arxiu municipal posa a l’abast de la
ciutadania dues eines per difondre el
patrimoni documental de L’H. L’inventari es pot consultar a inventariarxiu.lh.cat i s’hi pot cercar per matèries,
indrets o noms propis. També hi ha
un portal d’imatges, portalimatges.lh.cat/fotoweb, amb documents històrics i culturals digitalitzats. [Foto:
AMHL 901 AF 0000524 /a.Autor
desconegut/da /d.Serarols]. y

Novel·la negra

El jurat declara
desert el premi L’H
Confidencial 2018
El jurat del Premi Internacional de
Novel·la Negra L’H Confidencial ha
decidit declarar desert el guardó
d’aquesta edició perquè considera
que cap dels originals presentats té
la qualitat suficient per rebre aquest
premi, un dels més prestigiosos dels
convocats a Espanya. Enguany, L’H
Confidencial havia rebut un total de
62 originals. y

del Joventut també acollirà Quadres d’una exposició, del Centre
de Dansa de Catalunya (6 i 7 de
març), i el guardonat espectacle
Oskara, de Kukai Dantza (10 i 11
de març).
Entre les activitats a l’aire lliure, la rambla de la Marina serà
l’escenari de la proposta de carrer Origami, que transforma un
contenidor de dotze metres en un
objecte de papiroflèxia (9 de març),
i els infants de L’H sortiran a ballar
a la plaça de l’Ajuntament (16 de
març). A més, el ballarí Diego Sin-

niger serà present a la línia L9 Sud
del metro, també el 16 de març.
La cloenda de la Quinzena a L’H
serà el 17 de març a la plaça del
Poliesportiu del Centre amb una
jornada de dansa participativa i una
ballada simultània que es farà a les
sis ciutats participants en el festival.
A més, dins el poliesportiu hi tindrà
lloc l’espectacle La partida, de la
Cia. Vero Cendoya, un diàleg entre
el futbol i la dansa contemporània. y

i

Tota la programació:
www.dansametropolitana.cat

cedida ajuntament/ Pierre Balacey

D

ansa al teatre, als carrers i
al metro. El festival Dansa.
Quinzena metropolitana
neix per convertir-se en la
cita anual de les arts del moviment.
De l’1 al 18 de març, L’Hospitalet, Barcelona, Badalona, Cornellà, Esplugues i Santa Coloma de
Gramenet acolliran un centenar de
propostes amb l’objectiu d’apropar
aquesta disciplina a la ciutadania.
Clàssic, contemporani o hiphop, a la quinzena hi ha espai per a
tots els estils de dansa i per a tots
els públics. A més, la programació
compta amb espectacles de renom
internacional però també amb noves creacions. “La dansa és potser
una de les arts més allunyades del
gran públic i el fet de portar-la a
espais d’exhibició no convencionals
contribueix a fer que la gent pugui
conèixer-la”, ha explicat el regidor de
Cultura, David Quirós.
El tret de sortida serà l’1 de
març al Teatre Joventut de la mà
de l’Institut del Teatre. L’escenari

La companyia Kukai Dantza presentarà espectacle al Teatre Joventut

