SUMmER

Experience

JUNY I JULIOL DE 2021

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat
We are back!
Hem tornat i ho hem fet amb força. La cultura torna a prendre els
carrers i les places de L’Hospitalet.
Després de més d’un any aturats a causa de la pandèmia, arriba el
Summer Experience amb una programació de música, dansa, circ
i teatre que arribarà a tots els racons de la ciutat.
Tornen les tardes d’estiu per gaudir a la fresca en família i amb
amics. Per passar bones estones amb la companyia d’oferta
cultural de primer nivell.
Us recomano en especial l’activitat Dones que habiten Can Trinxet,
un homenatge a les treballadores de l’antiga fàbrica i que tindrà
com a protagonistes dues companyies de dones: les Balkan
Paradise Orchestra i el cabaret de circ Violetas.
A L’Hospitalet tenim un ferm compromís amb la cultura. És un
dret bàsic que hem de garantir i un motor econòmic que no es pot
aturar. És per això que hem mantingut l’activitat cultural en tot
aquest temps, en diferents formats, adaptant-nos a les mesures
de cada moment.
No podem perdre de vista la situació sanitària en la qual encara
ens trobem, així que us animo a gaudir del Summer, amb
responsabilitat i respectant totes les mesures de seguretat.
La cultura a L’Hospitalet és segura.
Que tingueu un bon Summer!
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El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Dijous, 3 de juny

Dimecres, 16 de juny

18 h

18 h

Amb Núria Clemares

Activitat familiar. Espectacle DE gran format.
Bibliojardí

VA D’ENGANYIFES!
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 10.30 h

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)

Divendres, 11 de juny
17.30 h

JORNADA DE JAZZ MANOUCHE

A càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música-Centre
de les Arts. Projecte Fem Tàndem
Activitat amb reserva prèvia.
Obertura de portes a les 17 h.

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)

Dissabte, 12 de juny
A les 11 h i a les 16 h

JORNADA DE JAZZ MANOUCHE

A càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música-Centre
de les Arts. Projecte Fem Tàndem
Activitat amb reserva prèvia.
Obertura de portes a les 10.30 h per a la sessió de les 11 h
i a les 15.30 h per a la sessió de les 16 h.

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)

LES GALLINES DELS OUS D’OR
A càrrec de Zum-Zum teatre.

Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 17.30 h.

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)

Dijous, 17 de juny
19 h
Monòlegs i contes. Activitat per a adults.

RELACIONS, LIPOSUCCIONS I
ALTRES EMBOLICS

Espectacle de monòlegs i contes amb Assumpta Mercader i
Núria Satorra.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h.

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)

Divendres, 18 de juny
19.30 h

CORAL DORY’S

Concert coral de dones “estupendes” interpretant cançons d’autor.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 19 h.

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)
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El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Dissabte, 19 de juny

Diumenge, 20 de juny

11.30 h

17.30 h

LLUCKY’S
TALKATIVE BAND
GUASTEVINIS
THE DJANGO ORCHESTRA ACADEMY
Concert dels grups de l’alumnat de l’Escola Municipal
de Música-Centre de les Arts

COMBOS DE POP-ROCK

EMMCA Experience

Reserva d’entrades: https://www.eventbrite.es/e/158007477619
Obertura de portes a les 11.15 h.

Centre Cultural Tecla Sala

Diumenge, 20 de juny
11 h

EMMCA Experience
BIG BANDS DE L’EMMCA
Concerts a les 11 i a les 12.30 h.

Reserva d’entrades:
11 h. https://www.eventbrite.es/e/158093713553
12.30 h. https://www.eventbrite.es/e/158096172909
Obertura de portes a les 10.45 h.

Centre Cultural Tecla Sala

EMMCA Experience
Reserva d’entrades: https://www.eventbrite.es/e/158377225545
Obertura de portes a les 17.15 h.

Centre Cultural Tecla Sala

Dilluns, 21 de juny
19 h

ASSAIG OBERT DE NEW GOSPEL
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h.

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)

Dijous, 1 de juliol
18.30 h

ZUMBA EN FAMÍLIA

Activitat esportiva a càrrec dels monitors i monitores
del Poliesportiu Municipal del Centre.
Entrada lliure fins omplir aforament

Jardins Can sumarro
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El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Divendres, 2 de juliol
20 h
Concert

ERNEST ARMENGOL
Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 20 h.

Aparcament de la Biblioteca Can Sumarro

1a edició: els dimarts 6, 13 i 20 de juliol
De 18 a 21 h

2a edició: els dimecres 7, 14 i 21 de juliol
De 18 a 21 h
Taller

COM SER STREAMER?

Taller a on aprendràs tot el que necessites per començar a fer
els teus directes.
Dirigit a joves de 16 a 25 anys.
Inscripcions a www.joventutlh.cat

La Produ (c. de la Riera de la Creu, 87)

Dimecres, 7 de juliol
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

JORNADA DE Tales Trucks
Caravanes, carros i artefactes de contes, màgia, circ...

Activitat adreçada als casals d’estiu de les escoles, els esplais i els caus
(de 10 a 14 h), i a les famílies (de 17 a 21 h).
Activitat amb reserva prèvia per als casals.
Entrada lliure fins omplir aforament

Jardins de Can Sumarro

Dijous, 8 de juliol
18.30 h

ZUMBA EN FAMÍLIA

Activitat esportiva a càrrec dels monitors i monitores del
Poliesportiu Municipal del Centre.
Entrada lliure fins omplir aforament

Jardins Can sumarro

Divendres, 9 de juliol
20 h
Concert

MÓN FEIJÓO

Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 20 h.

Aparcament de la Biblioteca Can Sumarro
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El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Dimecres, 14 de juliol
18 h

TASTETS DE CIÈNCIA I POLSIM
DE CONTES
Tallers, contes i activitats científiques per a públic familiar.
Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les16.30 h.

Jardins de Can Sumarro

Dimecres, 14 de juliol
20.30 h

Divendres, 16 de juliol
20 h
Concert FAMILIAR

RUBÉN MARTÍNEZ
Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 20 h.

Aparcament de la Biblioteca Can Sumarro

Divendres, 16 de juliol
20.30 h
Concert

Concert

AINOA BUITRAGO

Concert gratuït.
Reserva d’entrades enviant un correu electrònic
a onclejack@onclejack.com.

L’Oncle Jack (carrer de les Roselles, 32)

GUIU

L’Oncle Jack (carrer de les Roselles, 32)

Dijous, 15 de juliol
18.30 h

ZUMBA EN FAMÍLIA

Activitat esportiva a càrrec dels monitors i monitores del
Poliesportiu Municipal del Centre.
Entrada lliure fins omplir aforament

Jardins de Can Sumarro

Concert gratuït.
Reserva d’entrades enviant un correu electrònic a onclejack@onclejack.com.

Diumenge, 18 de juliol
19 h

ESPECTACLE DE DANSES
DE LA POLINÈSIA
Mostra folklòrica, a càrrec d’Atavai Tiare
Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 18.30 h.

Jardins de Can Sumarro (entrada pel c. de Barcelona)
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El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Dilluns, 19 de juliol

Dimecres, 21 de juliol

20.30 h

18.30 h

Conferència

Espectacle infantil/familiar.

“HI HA MARCIANS A MART?”
+ Observació de la lluna
amb telescopis
A càrrec d’Univers Quark.

Entrada lliure fins omplir aforament.
Obertura de portes a les 20 h.

Jardins de Can Sumarro

Dimarts, 20 de juliol
20 h
TALLER DE COETS + Conferència

“HI HA MARCIANS A MART?”
+ Observació de la lluna
amb telescopis
A càrrec d’Univers Quark.

Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 19.30 h.

Jardins de Can Sumarro

Conte: El cargol i l’herba
de poniol
A càrrec de Botó Màgic.

Entrada lliure fins omplir aforament.
Obertura de portes a les 18 h.

Jardins de Can Sumarro

Dijous, 22 de juliol
18.30 h

ZUMBA EN FAMÍLIA

Activitat esportiva a càrrec dels monitors i monitores del
Poliesportiu Municipal del Centre.
Entrada lliure fins omplir aforament.

Jardins de Can Sumarro

Dimecres, 28 de juliol
18.30 h

QUINS PEBROTS!
UN CONSOMÉ DE CONTES
Espectacle musical familiar, menú de contes,
a càrrec de Marisol Casas.
Amb el Suport de la Diputació de Barcelona.
Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 18 h.

Jardins de Can Sumarro
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COLLBLANC I LA TORRASSA
EL JARDÍ SECRET (Parc de la Marquesa)
Un any més, descobrim el Jardí Secret que s’amaga al parc de
la Marquesa. Un jardí amb música, arts escèniques, monòlegs,
bona companyia i color... Propostes d’alta qualitat i estils
diversos amb la mirada posada en gaudir de les nits d’estiu
fent volar els sentits.

Divendres, 9 de juliol
17.30 h
Concert

HIDROPONIH
SHEPHERD AND THE SHEEPS

Actuació de formacions de pop-rock de l’Escola Municipal de
Música-Centre de les Arts.

19.30 h
Monòlegs de ciència

STAND-UP SCIENCE

Espai de divulgació científica protagonitzat per investigadores
del l’Institut d’Investigació Biomèdica de l’Hospital de Bellvitge
(IDIBELL).

20.30 h
Concert

A CONTRA BLUES

Una de les millors bandes del panorama europeu de rock i
blues actual que amb el seu darrer disc, Jab (2019), demostra
trobar-se en un estat de plenitud i maduresa.
Registre previ a l’entrada.
Obertura de portes a les 17.15 h.

El Jardí Secret. Parc de la Marquesa

Dissabte, 10 de juliol
19 h
Concert

SANDUNGUERA

Sandunguera és un potent grup de rumba, bolero i son creat al barri de
Sants.

20.30 h
Concert

PIRATAS RUMBVERSIONS

Piratas Rumbversions es forja a Barcelona amb un elenc d’artistes de
contrastada solvència en l’escena musical, membres de Muchachito bombo
infern, Rosari, La Kinky Beat, etc.
Tot gira al voltant de el món “rumbero”, això sí, rumba sense etiquetes,
simplement fent música en aquesta clau i en qualsevol altra que estigui
dins del llenguatge musical sempre sense deixar de banda repertoris
originals pel que fa a rumbejar cançons de tota la vida i amb les rumbes
d’ahir i avui.
Registre previ a l’entrada.
Obertura de portes a les 18.45 h.

El Jardí Secret. Parc de la Marquesa
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COLLBLANC I LA TORRASSA
Divendres, 16 de juliol

Dissabte, 17 de juliol

19 h

18.30 h

Concert

Performance / concert

DAVID GNAPOSS & PAQUITO
SEX MACHINE GROOVE DUET

Potent i divertit duet de versions de rock, funk i molt més a càrrec de dos
monstres de la música del país.

20.30 h
Concert

ISMAEL GONZÁLEZ

Després de la gira Resiliència, amb més de 100 concerts per tot el país,
Ismael González i la seva banda es reinventen i presenten la seva nova gira
Intens tour 21, un espectacle ple d’energia i dinamisme en què mostren el
creixement i l’experiència del grup amb noves cançons (entre elles, Intens) i
versions de tots els temps en clau de pop rock fusionades amb l’aire flamenc
que els caracteritza. Cançons de sempre amb un toc més actual pel gaudi de
tots els públics.
Un show on la diversió i la interacció amb el públic fan que la gent s’oblidi
de tots els problemes i gaudeixin de la música cent per cent executada amb
quatre músics plens de passió i energia que en cada concert ho donen tot.
Registre previ a l’entrada.
Obertura de portes a les 18.45 h.

El Jardí Secret. Parc de la Marquesa

PAW PRINT - HEARTLESS

És una performance / concert on es barregen música en viu, contes, arts
plàstiques... Partint d’un extracte de la novel·la Frankenstein, de Mary
Shelley, s’endinsa en escrits, cançons i obres de l’autora.
‘’Hi havia una vegada, un inventor i una bruixa que desitjaven tenir una filla per
omplir el buit existencial de la seva vida. Una bruixeta va néixer d’aquesta unió
però sempre se li queia el cor. El seu inventor no aconseguia fer encaixar en el
seu pit cap cor.”

20.30 h
Flamenc-fusió

KEJALEO

2021 serà l’any en què Kejaleo torni als escenaris per presentar la seva
nova formació i un avanç del que serà el seu nou disc. Ens comenta
Crist (Fontecilla) que “en realitat mai vam decidir parar, però hi va haver uns
esdeveniments que ens van obligar a fer-ho i a replantejar-nos el futur del grup”.
Després de la mort de Roger (Blavia) - bateria de el grup - i, al poc temps,
la de Xavi (Turull) - cofundador de Kejaleo, juntament amb Crist i Diego
Cortés - “no tenia ànims per seguir, però després de passar un dol difícil,
érem molt amics, em va semblar que no es podien quedar en un calaix unes
gravacions que ja teníem a mitges, i m’alegra poder dir que tots dos estaran
presents en el nou disc”.
Com sempre, cada concert serà una descàrrega d’energia i savoir faire,
amb altes dosis d’improvisació i on cada músic tindrà el seu moment de
protagonisme.
Registre previ a l’entrada.
Obertura de portes a les 18.15 h.

El Jardí Secret. Parc de la Marquesa
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COLLBLANC I LA TORRASSA

SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD

Els dimarts 6, 13 i 20 de juliol

Dimarts, 29 de juny

De 10 a 11.30 h

19 h

CICLE

Ball flamenc

Aprofita l’estiu per preparar les teves eines de recerca de feina!
Si ets jove, has acabat els seus estudis professionals i estàs
pensant en començar un procés de recerca laboral, aquestes
activitats són per a tu.

A càrrec de la Cia. Iván Góngora.

“PREPARA’T PER BUSCAR FEINA”

• Fes el teu CV amb Canva i aprèn a defensar-lo.
• Coneix els principals canals de recerca de feina, les borses de treball i
com utilitzar les xarxes socials per millorar la teva ocupabilitat.
• Practica l’entrevista de feina.

Inscripcions: joventutlh.cat

Oficina Jove (carrer del Llobregat, 127)

Els dilluns 5 i 12 de juliol
De 18.30 a 20 h
Taller

“CUSTOMITZA LA TEVA ROBA”

No saps què fer amb aquells texans que ja no et poses? En aquest taller
aprendrem a customitzar la nostra roba per tal de donar-li una segona vida
i un toc personal.

GORGONEION

Gorgoneion ha tingut com a font d’inspiració a la Medusa, símbol de la
ciutat de L’Hospitalet i de la saviesa femenina. Iván Góngora balla al poder
femení, la brutalitat del patriarcat i el poder de la mirada.

Intèrprets: Iván Góngora, Paula Domínguez i Manel Borrás

19.30 h
Flamenc-fusió

PAULA DOMÍNGUEZ
FLAMENCO-FUSIÓN TRÍO

Paula Domínguez, junt amb Carlos Torijano al piano i Paquito Escudero a la
percussió, presenta un repertori de versions del pop flamenc dels darrers
anys amb lleugers tocs de latin-jazz, incloent-hi algunes peces del flamenc
tradicional com tangos i bulerías.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça de Maria Artigal (davant el Centre Cultural Santa Eulàlia)

Dimarts, 29 de juny

Inscripcions: joventutlh.cat

20 h

Oficina Jove (carrer del Llobregat, 127)

Presentació del documental

ME DORMÍ EN MARZO Y ME
DESPERTÉ EN SEPTIEMBRE
Reserva d’entrades a: joventutlh@l-h.cat

Cinemes Filmax Gran Via 2
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SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD
Dijous, 1 de juliol

Dimecres, 7 de juliol

19 h

20 h

Circ

Músiques del món d’arrel flamenca i “rumbera”

A càrrec de la Cia. Los Barlou

Marc Suárez és un cantautor i compositor de L’Hospitalet i presenta en el
seu projecte un recull de cançons d’autoria pròpia carregades de vivències,
crítiques i reflexions que conformen la personalitat i el mode d’entre el
seu dia a dia. Aquestes cançons estan vestides amb sonoritats modernes i
amb influències de músiques d’arreu del món, partint de la base de ritmes
d’arrel flamenca i “rumbera” complementats amb altres sonoritats de
diferents localitats tot aprofitant la varietat d’orígens i estils que conformen
els músics de la seva banda:

SET UP

Malabars, màgia, monocicles i equilibris impossibles, tot amb humor a
dojo i acció trepidant.
Fascinats per la pompa de les grans produccions, tres excèntrics
personatges pretenen emular-les de la manera que saben: amb un
gust més que dubtós i un imaginari propi d’octogenàries. A més, s’han
confós d’horari i arriben mitja hora tard. En fi, tot això no els impedeix fer
gala d’una gran incompetència i descoordinació al més alt nivell. És un
espectacle que alguns titllarien de “metacirc” (circ dins del circ), nosaltres
en diem passar una bona estona. I està comprovat. Passin i vegin
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça de Maria Artigal (davant el Centre Cultural Santa Eulàlia)

Dimarts, 6 de juliol
19 h
Música i claqué

MCM TRÍO

Laia Molins, Cesc Miralta i Àlex Climent s’uneixen per crear un
diàleg a través dels seus instruments, creant diferents climes i
ambients que transportaran a l’oient.
Laia Molins: claqué i veu
Cesc Miralta: saxo, clarinet i flauta
Àlex Climent: piano
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça de Maria Artigal (davant el Centre Cultural Santa Eulàlia)

MARC SUÁREZ

Intèrprets: Marc Suárez, guitarra i veu; Juan Finger, baix;
Frederico Vannini, guitarra; Jesús Campos, percussió; Daniel
Giró piano i teclats.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 19.30 h

Plaça dels Veïns (Granvia Sud)

Dijous, 8 de juliol
19 h
Circ

ABSURD

A càrrec del Circ Vermut.

Dos personatges, una pista de circ, bicis, crispetes, vestuaris, patins,
escombres... Espectacle de circ amb molt d’humor. Circ esbojarrat i humor
absurd, pensat i elaborat perquè gaudeixin tant els petits com els grans.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça de Maria Artigal (davant el Centre Cultural Santa Eulàlia)
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SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD
Dimarts, 13 de juliol

Dijous, 15 de juliol

19 h

A les 19 h

Jazz

Circ

CALVO, VÁZQUEZ, CAMPOS, PITARCH
Aquest nou grup, format per músics d’arreu de l’Estat espanyol, neix de la
voluntat de retrobar-nos musicalment i personalment. Després de molts
mesos molt complicats per a la cultura i per als músics, tenir l’oportunitat
de trobar-nos per fer música plegats un altre cop és un regal, i així ho volem
transmetre al públic d’aquest tan esperat concert. Interpretarem peces
composades pels diferents components del grup, creant una sonoritat i una
barreja d’estils que no deixarà a ningú indiferent!

Bruno Calvo, trompeta; Yago Vázquez, piano; Pedro Campos,
contrabaix; Andreu Pitarch, bateria.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça de Maria Artigal (davant el Centre Cultural Santa Eulàlia)

Dimecres, 14 de juliol
A les 20 h
Circ

VINTAGE

A càrrec d’Ambi2. Arriba el circ! L’espectacle més gran del món!
Però, on son els artistes? Què farem ara? Monsieur Loyal i
el seu ajudant Rudolf faran el possible i l’impossible perquè
l’actuació sigui un èxit.
Espectacle de 45 minuts de diferents tècniques de circ (malabarismes,
equilibris acrobàtics, monocicle i bola d’equilibris) vestit amb un joc
interpretatiu ple d’humor que farà gaudir a tot el públic.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 19.30 h

Plaça dels Veïns (Granvia Sud)

QUAN NO TOCÀVEM DE PEUS
A TERRA
A càrrec de Circ Pistolet.

Quan no tocàvem de peus a terra és un espectacle autobiogràfic sobre l’amistat
de dos amics lliurement adaptada al circ a través dels equilibris acrobàtics.
És un viatge al passat, a aquelles tardes d’estiu plenes de jocs i de
bones estones, de vegades rient, de vegades suant, però sempre gaudint,
acompanyades d’emocions genuïnes i de complicitat, buscant l’equilibri fràgil
entre dues persones.
En aquest espectacle Circ Pistolet posa sobre la pista les seves
experiències més personals.
Veurem les influències del circ tradicional sota la coneguda fórmula del
“més difícil encara”, l’humor i la frescor típica del circ català i una posada
en escena que beu directament del circ contemporani.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça de Maria Artigal (davant el Centre Cultural Santa Eulàlia)
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SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD

DONES QUE HABITEN
A CAN TRINXET

Homenatge a les més de les 1.500 dones que van treballar a Can
Trinxet per part de dones treballadores del món de la cultura.

Dimarts, 20 de juliol
19 h
Concert

BALKAN PARADISE ORCHESTRA

La Balkan Paradise Orchestra neix al 2015 a Barcelona. Actuació rere
actuació, han demostrat que són una banda única i trencadora. 11 dones
instrumentistes de vent i percussió amb experiències i influències diverses
que comparteixen la passió per la tradició balcànica. Transformen el
gènere en un autèntic elixir de melodies tradicionals amb ritmes de tot
el món, oferint un espectacle carregat d’energia que funciona tant en
escenari com al carrer.
Alba Careta, trompeta; Alba Ramírez, trompa; Berta Gala, trompeta;
Eli Fàbregas, percussió; Eva Garín, clarinet; Laura Lacueva, clarinet;
Maria Cofan, trombó; Núria Perich, bateria; Maria Puertas, tuba; Mila
González, trompeta; Olivia Casas, tuba.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Can Trinxet (carrer de Santa Eulàlia, 206-212)

DONES QUE HABITEN
A CAN TRINXET

Homenatge a les més de les 1.500 dones que van treballar a Can
Trinxet per part de dones treballadores del món de la cultura.

Dijous, 22 de juliol
19h
CABARET DE CIRC

“VIOLETAS”

“Violetas” és un cabaret de circ multidisciplinari de dones que senten la
necessitat de donar visibilitat a la figura de la dona dins del context circense.
Estimem la nostra professió i volem tenir cabuda en ella de manera
professional. Ens formem, entrenem, experimentem diferents llenguatges...
donant al circ una nova mirada femenina per a tots els públics. Allunyant-nos
de tabús i prejudicis que ens han estat atribuïts durant anys.
Intèrprets: Gina Segura “La Churry”, presentadora; Maria Cavagnero,
roda cyr; Elia Pérez, acrobàcia aèria; Sabrina Catalán, trapezi aeri;
Jesica Arpin, bicicleta acrobàtica; Amelia Cadwallader, hula hops.
Tècnica: Miriam Sumareh
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18.30h

Can Trinxet (carrer de Santa eulàlia, 206-212)

Dissabte, 24 de juliol
19 h
Festival de Danses Urbanes

FLOOR WARS

Torneig de batalles de break dance 3vs3
Parc de l’Alhambra

SUMmER

Districte IV I V

la florida i les planes.
pubilla cases i can serra

Experience

Dijous, 10 de juny (plaça de la Carpa)

Divendres, 18 de juny (plaça d’Eivissa)

Divendres, 2 de juliol (avinguda de la Primavera)

Dijous, 1 de juliol (plaça dels Blocs de la Florida)

Divendres, 16 de juliol (plaça de la Bòbila)
19 h (totes les sessions)

HERE WE GO

A càrrec de Guga & Sílvia.

Acrobàcia, equilibris i molt d'humor. Això és Here we go! Slapstick amb
glamour!
Un espectacle de circ, l'espectacle més gran del món, on trobareu els
millors acròbates, equilibristes, trapezistes... de la dècada dels '90! I no pot
faltar, com en els millors circs, un sorteig!
Barreja de circ, humor, elegància, creativitat i també, tot s'ha de dir, el
glamour de qui mai no ha minvat de l'època daurada d'aquests peculiars
personatges de circ old-fashioned.
Registre previ a l'entrada de l'espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça de la Carpa / Avinguda de la Primavera / Plaça de la Bòbila

Divendres, 11 de juny
20 h
25è aniversari de La Universal

MOTORZOMBIS I L'IDIOTA

La música puja al terrat del Centre Cultural la Bòbila per celebrar el 25è
aniversari de La Universal amb dues actuacions excepcionals.
Obertura de portes a les 19.45 h.
Reserva prèvia enviant correu electrònic a bestiar@bestiar.org

Terrat del Centre Cultural la Bòbila

19 h
Un espectacle visual apte per a tots públics

KAROLI. L'HOME RODA

Un personatge incombustible, combina enginy amb la presentació de
ginys amb rodes, monocicles alts amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 30
centímetres.
Registre previ a l'entrada de l'espectacle.
Obertura de portes a les 18.30 h

Plaça d'Eivissa / Plaça dels Blocs de la Florida

Divendres, 18 de juny (plaça de la Llibertat)
Divendres, 9 de juliol (plaça de la Carpa)
19 h

WHITE BOTTOM
Amb Ramiro Vergaz.

Sabates de xarol, un escenari sobre rodes, un trampolí rescatat de l'oblit.
Aquest showman autèntic i intemporal per fi es troba amb l'arribada de la
nova dècada daurada que tant ha esperat. Els anys 20 són aquí... un segle
més tard!
Registre previ a l'entrada de l'espectacle.
Obertura de portes a les a les 18.30.

Plaça de la Llibertat / Plaça de la Carpa
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Dissabte, 3 de juliol
20 h
25è aniversari de La Universal

LA MARAVILLOSA CABEZA
PARLANTE I OVVO

La música puja al terrat del Centre Cultural la Bòbila per celebrar el 25è
aniversari de La Universal amb dues actuacions excepcionals.
Reserva prèvia enviant correu electrònic a bestiar@bestiar.org
Obertura de portes a les 19.45 h.

Terrat del Centre Cultural la Bòbila

Divendres, 9 de juliol
20.30 h

CABARET 13

Prepareu-vos per gaudir d'un espectacle de cabaret amb denominació
d'origen i imaginació il·limitada: sensualitat, extravagància, erotisme,
burlesc, "canallisme", transgressió, cant, provocació, dansa,
transformisme, "petardeo", diversió i molt, molt taló.

Experience

Diumenge, 18 de juliol
19 h

THE INCREDIBLE BOX
Amb la Cia. La Tal.

Tres personatges a la corda fluixa del desastre.
Quan es va estrenar, fa 150 anys, The Incredible Box va ser un èxit. Ara, el
director i dos excèntrics ajudants intenten mantenir la grandesa del show,
però la genialitat no s'hereta encara que, potser, al final, de tant intentar
ser magnífics, ho aconseguiran.
Registre previ a l'entrada de l'espectacle.
Obertura de portes a les 18.45 h

Esplanada del Parc de les Planes

Els dimecres 30 de juny i 7, 14 i 21 de juliol
19 h
Cicle autodefensa

AUTODEFENSA FEMINISTA

Un espectacle de cabaret underground i picant que ens porta dalt d’un
terrat i ens convida a passar una vetllada cabaretera singular i inoblidable.
Us atreviu?

Treballarem com defensar-nos de les agressions i/o situacions
d’assetjament potencials en la nostra quotidianitat a través de tècniques
físiques de defensa personal i eines més reflexives d’autoconeixement
individual i col·lectiu. L’objectiu? Transformar la nostra percepció i
apropiar-nos del propi cos i dels nostres drets com a ciutadanes.

Registre previ a l'entrada de l'espectacle.
Obertura de portes a les 20 h

Dirigit a dones de 16 a 25 anys
Inscripcions a www.joventutlh.cat

Terrat del Centre Cultural la Bòbila

Centre Cultural la Bòbila
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Taller

CHALLENGES I “COREOS”
PER AL TEU TIK TOK!
1a edició: els dimarts 6 i 13 de juliol
De 19.30 a 21 h

2a edició: els dimarts 20 i 27 de juliol

Experience

RAP
1a edició: dimecres, 14 juliol
De 18 a 20 h

2a edició: dilluns, 19 juliol
De 18 a 20 h
Inscripcions a www.joventutlh.cat

De 19.30 a 21 h

Parc de Matacavalls

Taller on podràs crear i practicar les millors "coreos"
i challenges pel teu Tik Tok.

GRAFFITI

Dirigit a joves de 13 a 18 anys
Inscripcions a www.joventutlh.cat

Seu de l’Associació Somnis (c. de Josep Gras, 9)

Masterclass de cultura del hip hop

STREET DANCE

1a edició: divendres, 9 juliol
De 18 a 20 h

2a edició: dimecres, 14 juliol
D’ 11 a 13 h
Inscripcions a www.joventutlh.cat

Parc de Matacavalls

1a edició: dimarts, 6 juliol
De 18 a 20 h

2a edició: dimecres, 21 juliol
D’11 a 13 h
Inscripcions a www.joventutlh.cat

Parc de Matacavalls

SUMmER
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BELLVITGE I GORNAL
Divendres, 2 de juliol

Divendres, 9 de juliol

20 h

20 h

Concert de folk

Flamenc

Concert de folk amb un dels grups que més despunten per la utilització
del repertori tradicional i els instruments electrificats més propis d’altres
estils musicals moderns.

A càrrec de la Cia. La Lunares.

EL SAC VOLCÀNIC

Intèrprets: Marta Coll, sac; Santi Méndez, guitarra elèctrica;
Xarli Oliver, bateria i llançadora; Marcel Casellas, baix elèctric.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 19.30 h.

Parc de Bellvitge

Dissabte, 3 de juliol
20 h

PUREZA

Nou espectacle flamenc d’aquesta jove promesa del ball flamenc de
Bellvitge.

Anaïs “La Lunares”, ball; Juan de la Lola i Luis de la Fefa,
cante; Manuel Jiménez “Bartolo”, ball; Jose Andrés, guitarra;
Jacobo Sánchez, cajón i percussió.
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 19.30 h.

Parc de Bellvitge

Dissabte, 10 de juliol

CICLE D’ACTUACIONS DE RAP I DANSES URBANES

20 h

(Rap)

XINAKO & PHONKID

PUMELA & KION

COLECTIVO SCRACH
(Rap)

Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 19.30 h.

Parc de Bellvitge

CICLE D’ACTUACIONS DE RAP I DANSES URBANES
(Rap)

Ruski Dance Company
(Danses urbanes)

Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 19.30 h.

Parc de Bellvitge

SUMmER
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BELLVITGE I GORNAL
Divendres, 16 de juliol

Dissabte, 24 de juliol

18.30 h

20 h

Circ

Jazz

A càrrec de Cia. Mabsutins

Joves músics amb una sòlida formació, alguns d’àmbit internacional, ens
ofereixen un repertori inspirat en artistes com Coltrane, Guillespie o Davis.

NAS ARRELAT
Posseïts per la bogeria del moment diem que sí perquè ens encanta.
Portem el nas ben arrelat i no estem tan bojos com voldríem, sinó una
mica més, no tant... Semblem de veritat, perquè som de veritat. Estarem un
temps per la terra fent riure, compartint emocions, mirades i deliris, fent
això que tant ens agrada, l’art del pallasso que tant estimem.

Albert Grau (Denguito); ChristianOlivé “Maus” (Birutilla);
Moisès Queralt (Peshosho); Oriol Liñan (Fúfur)
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 18 h.

Parc de Bellvitge

Dissabte, 17 de juliol
20 h

ANDREU PITARCH QUARTET

Intèrprets: Enrique Oliver, saxo tenor; Xavi Torres, piano;
Miquel Álvarez, contrabaix; Andreu Pitarch, bateria
Registre previ a l’entrada de l’espectacle.
Obertura de portes a les 19.30 h.

Parc de Bellvitge

30 de juny i 8 i 15 de juliol
De 18 a 20 h
Cicle Creixement personal

“DONA-LI VACANCES A L’ESTRÈS!”

CICLE D’ACTUACIONS DE RAP I DANSES URBANES

L’estiu és un bon moment per cuidar-nos i tornar a equilibrar el cos
i la ment. A través de diferents tècniques aprendrem a cuidar-nos i a
augmentar el nostre benestar, tant físic com mental.

(Rap)

•

FMP Crew

Street Dance Area
(Danses urbanes)

Entrada lliure fins omplir aforament
Obertura de portes a les 19.30 h.

Parc de Bellvitge

Connecta amb el cos a través del Ioga Iyengar: pràctica de Yoga Iyengar
per treballar a través de les postures i el treball físic i mental
• Relaxa la ment amb tècniques de meditació: pràctica de mindfulness
i meditació per aprendre i posar en pràctica eines i estratègies per
aserenar la ment i aconseguir un major estat de pau interior.
• Equilibra la teva energia amb el Chi Qung: pràctica de Chi Qung per
activar els diferents punts energètics del cos.
Dirigit a joves de 12 a 35 anys
Inscripcions a www.joventutlh.cat

Centre Cultural Bellvitge-Gornal

ENS VEIEM AQUEST
JUNY I JULIOL A L’H!

www.lhospitaletexperience.com
www.l-h.cat/summerexperience
www.l-h.cat/cultura www.joventutlh.cat
@LHExperience @LHCultura @JoventutLH
#SummerLH

