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AQUEST ESTIU VIU UNA PROPOSTA CULTURAL  
XULA, SUGGERENT I FRESCA

ALS BARRIS DE LA CITY
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Categoria

Signatura

2N CAMPIONAT

CIUTAT DE L’HOSPITALET
Especial Scooter Freestyle Edition

Dissabte, 9 de juny de 2018
Skatepark Parc de La Cabana

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Informació i inscripcions

Oficina Jove
Carrer del Llobregat, 127-141
08904 L’Hospitalet
Al web: www.joventutlh.cat (inscripcions on-line)

Sisens Surfshop
Carrer de Santiago Apòstol, 81
08903 L’Hospitalet
info.sisens.surf.shop.com

Ho organitza
Servei d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet, 
Coordinadora d’AMPAS Collblanc-la Torrassa i Oci al Barri

Hi col·labora 

Sisens Surf Shop 

Dissabte 9 i diumenge 10 de juny de 2018 
Pavelló Municipal d’Esports

Carrer de Sant Pius X
ENTRADA GRATUÏTA (fins omplir l’aforament) 

El Centre, Sant Josep i Sanfeliu
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Dissabte, 9 de juny, de 10.30 a 18.30 h

VÁLVULAS & RITMOS
4t Festival de Grafit i Cultura Urbana de L’Hospitalet
4a edició del festival Válvulas & Ritmos a la nostra 
ciutat. Grafits i DJs al carrer. 
Carrer de Rosalía de Castro, 39  
(davant les Piscines Municipals de L’Hospitalet)

Dissabte 9 i diumenge 10 de juny

STREET DANCE FESTIVAL - 
FLOOR WARS SPAIN
6è Festival de Danses Urbanes de L’Hospitalet
Entrada gratuïta fins a omplir l’aforament
Pavelló Municipal d’Esports
Carrer de Sant Pius X, S/N 
Dissabte, 9 de juny, de 10 a 14.30 h
Workshops
Tallers de danses urbanes.
Dissabte, 9 de juny, de 15 a 21 h
Floor Wars Spain
La millor dansa free style a les batalles de: 3vs3 Breaking, 
3vs3 Allstyles i 2vs2 Breaking Kid Battle.
Diumenge, 10 de juny, de 10 a 14 h
Coreografies L’Hospitalet Street Dance Festival
Actuacions de diferents coreografies de danses urbanes.

Dissabte, 9 de juny, de 12 a 14 h 
Campionat Skate & Scooter
Scooter Freestyle edition
Ho organitzen: Coordinadora d’AMPAS Collblanc-la 
Torrassa i la botiga especialitzada Sisens Surf Shop
Skate parc del parc de la Cabana

Dissabte, 16 de juny, de 10 a 21 h

DIA DEL JOC DE ROL GRATUÏT
Jornada exclusiva del joc de rol Pathfinder, ambientat 
en el fantàstic món de Golarion. Coorganitzat amb la 
Sociedad Pathfinder Barcelona. 
Amb l’Associació Lúdica Necronomicon’s.
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32

Dissabte, 16 de juny, a partir de les 11 h

JORNADA DE JAZZ MANOUCHE
Tot un dia de concerts de jazz manouche a càrrec dels 
músics i alumnes de l’Escola Municipal de Música-Centre 
de les Arts de L’Hospitalet.
Ho organitza: Associació de Músics i Aficionats al Jazz 
Manouche
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Dilluns, 18 de juny, a les 20 h

L’H té talent
Semifinal del concurs de joves talents que tindrà lloc a la 
Festa Major del Centre. 
Amb: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet i EntreJovesL’H
Plaça de l’Ajuntament
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Dimarts, 19 de juny, a les 19 h

RECITAL DE POESIA
El senyal de la pèrdua, de Maria Mercè Marçal
Per commemorar el 20è aniversari de la mort de Maria 
Mercè Marçal.
Veu: Àngels Bassas, violoncel: Anna Comellas
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Dimecres, 20 de juny, a les 19 h
BIBLIOJARDÍ
La màgia dels llibres, a càrrec de MagiaDiver
La companyia MagiaDiver ens presenta un espectacle sorpre-
nent on es barregen màgia i lectura, llibres i fantasia. A través 
de contes i rondalles, així com d´invencions pròpies, ens en-
dinsem en el món de l´il·lusionisme i la literatura convidant a 
tots els participants a submergir-se en el plaer de la lectura i 
la imaginació d´una manera dinàmica, sorprenent i divertida. 
No perdis l’oportunitat de viure un espectacle únic, on els més 
petits descobriran... La màgia dels llibres!
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Dijous, 21 de juny, a les 19 h

Nit de poetes
Recital de diversos poetes que clou la temporada del 
Racó poètic del Viejo Piano. 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Divendres, 22 de juny, a les 19 h

Pessics de ciència
Taller de drons amb Indrone Park Barcelona
www.indronepark.com
Per a joves a partir de 10 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia a la biblioteca
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Dissabtes 23 i 30 de juny

EAT STREET: ON /OFF SANT JOAN
Street food and drink, Flea Market (mercat de segona ma), 
djs, art urbà, skate i break dance. La millor Revetlla alter-
nativa i la millor alternativa a la Revetlla!

Dissabte, 23 de juny, de 13 a 5 h
ON SANT JOAN 

Dissabte, 30 de juny, de 13 a 3 h
OFF SANT JOAN
www.eatstreet.barcelona/on-off-sant-joan
Ho organitzen:  Eat Street, Surfhobo, Ameba, Contorno 
Urbano, Street Dance Area i Legacy Dance Company.
Carrer de Rosalía de Castro amb carrer del Cobalt

Els dissabtes 23 i 30 de juny, de 12 a 21 h

FLEA MARKET
Mercat d’objectes i roba de segona mà.
Carrer de Rosalía de Castro amb carrer del Cobalt

Dimarts, 26 de juny, de 17 a 19 h
Iniciació a l’escalada 
Amb el Club Muntanyenc L’Hospitalet
Practica les tècniques bàsiques per iniciar-te en el món 
de l’escalada. (Per a majors de 13 anys)
Rocòdrom Poliesportiu Municipal del Centre
Per a més informació i inscripció prèvia: www.joventutlh.cat

Divendres, 29 de juny, a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
A les 19 h
Tarda de circ
Amb l’Associació Cultural Bipol-art i Depósito Legal.
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro



Dissabte, 30 de juny, a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
Amb Depósito Legal.
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

2, 3, 4 i 5 de juliol

TAITXÍ AL PARC
Els dilluns i dimecres, de 9.30 a 11 h
Els dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Parc de Can Buxeres
Per a més informació: http://l-h.cat/esports

Dijous 5, divendres 6 i dissabte 7  
de juliol, a partir de les 19 h

PER AMOR A L’HART 
14è Festival d’Art de Carrer de L’Hospitalet
Festival d’art multidisciplinari que guanya el carrer com a 
espai d’expressió cultural i artística. 
Rambla de la Marina i plaça de Lluís Companys i Jover

Dijous 5, divendres 6 i dissabte 7 de juliol,  
a partir de les 20 h

15è FESTIVAL DE MÚSICA PETIT FORMAT
Gaudeix del festival més bonic de l’estiu als jardins de Can 
Sumarro. Bona música i millor ambient en un espai únic. 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Dissabte, 7 de juliol, de 19 a 2 h
TERROR I ROL
Jornada nocturna de rol amb partides de diferents 
sistemes de joc ambientades en el terror i el misteri.
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32

Dijous, 12 de juliol, a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Divendres, 13 de juliol, a les 19 h
LA NIT DELS ESTUDIANTS
Celebrem el final de curs amb les actuacions dels finalis-
tes del concurs “L’H té talent”.
Rambla de la Marina

Divendres, 13 de juliol, a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
A les 20 h
Una nit a l’òpera
Recital d’òpera a càrrec de la soprano Romina Krieger, la 
mezzosoprano Estíbaliz Ruíz i la pianista Olga Kobekina. 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro 

Dissabte, 14 de juliol, de 10 a 21 h
TORNEIG NACIONAL DE BATTLETECH
Torneig nacional de Battletech, un joc de miniatures de 
combat amb robots en el qual es decidirà qui és el campió 
nacional.
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32

Dissabte, 14 de juliol, a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Diumenge, 15 de juliol, a les 19 h
TE ‘AUA TIARE - EL JARDÍ 
Espectacle de danses de la Polinèsia a càrrec de 
l’Associació Cultural Atavai Tiare. 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
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Dimecres, 18 de juliol, a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
A les 22 h
Observació astronòmica 2001. Una odissea de l’espai
Aquest any, abans de la ja tradicional observació 
astronòmica amb telescopis, gaudirem de la conferència 
“2001. Una odissea de l’espai”, amb què descobrirem 
curiositats d’aquesta obra a través de fragments de la 
pel·lícula i la seva música. 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro 

Del 2 al 19 de juliol, de 9 a 18 h
CURS DE MONITOR DE LLEURE
Amb l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
Més informació i inscripcions a l’Espai Jove Ca n’Arús o a 
www.aelh.cat 
Espai Jove Ca n’Arús
Av. del Carrilet 312, planta -1

Dijous, 19 de juliol, a les 19 h
Cuina sense pares
Aprèn a cuinar receptes fàcils i ràpides. De 12 a 18 anys.
Espai Jove Ca n’Arús
Av. del Carrilet 312, planta -1
Per a més informació i inscripció prèvia: www.joventutlh.cat 

Dijous, 19 de juliol, a les 20 h
CAN CHILL OUT: DANSA
Actuació de dansa de la Companyia Moveo amb 
l’espectacle Conseqüències. 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro 

Divendres, 20 de juliol, a les 20 h
CAN CHILL OUT:  
POETRY SLHAM FUSIÓ
Els millors slammers de la lliga de Poetry Slam de 
L’Hospitalet, en un nou format musical i poètic. 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro 

Dissabte, 21 de juliol, a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
A les 22 h
B-RETINA, Festival de Cinema de Sèrie B 
Projecció de la pel·lícula The Room, acompanyada de la 
xerrada “El feísmo en el cine”, amb Lluís Rueda.
Activitat no infantil
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro 

Dijous 26 i divendres 27 de juliol,  
a partir de les 18 h
CAN CHILL OUT
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

Dissabte, 28 de juliol, a les 20 h 
CAN CHILL OUT:  
tarda flamenca
Presentació del disc Bordón negro, del jove guitarrista de 
L’Hospitalet Juan Antonio Moya, acompanyat de percussió, 
baix i “cante”. Juan Antonio Moya: guitarra, Pablo Gómez: 
percussió, Nene Maya: baix, i Salao: “cante” 
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
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Els dijous 7, 14, 21 i 28 de juny, de 19 a 21 h
TALLER GRATUÏT
Iniciació als escacs
Amb el Club d’Escacs Jake.
Seu del Club d’Escacs Jake. 
C. del Montseny, 29
Per a més informació i inscripció prèvia: www.joventutlh.cat

Dissabte, 9 de juny, a les 20 h

L’H té talent
Semifinal del concurs de joves talents que tindrà lloc a la 
Festa Major. Amb: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet 
i EntreJovesL’H.
Parc de la Marquesa 

Diumenge, 10 de juny
XXIV FESTA DE LA DIVERSITAT
Més d’un centenar d’activitats amb música i la gastro nomia 
d’arreu del món t’esperen durant tota la jornada!
Parc de la Torrassa

Divendres, 15 de juny, de 19 a 21 h  
Inauguració del mural  
de l’artista Garbi KW 
Oficina Jove 
Carrer del Llobregat, 127-141

Dissabte, 16 de juny, de 17 a 22 h
HIP-HOP EN FEMENÍ
Reivindiquem la presència femenina en el rap i en la 
cultura urbana.
Auditori de l’equipament “Antic Cine Romero”
Carrer del Doctor Martí i Julià, 91

Els divendres 6, 13, 20 i 27 de juliol, de 18 a 20 h

TASTET DE DANSA
Si t’agrada ballar, aquest és el teu taller. Vine a ballar sal-
sa, hip-hop... Amb l’Associació Somnis L’Hospitalet.
Espai Jove La Claqueta
Carrer del Doctor Martí Julià, 91

Collblanc - la Torrassa
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Del 25 al 29 de juny 
De 9 a 13.30 h
Juga a fer videojocs
Activitats adreçades a nenes que vulguin aprendre 
a inventar, dissenyar, programar, pintar art 2D i 3D 
per a videojocs. Aprendran el procés de creació de 
videojocs des de les seves etapes inicials d’invenció de 
personatges i històries, fer prototips de jocs fins l’art, 
animació i programació dels seus propis jocs. 
Destinatàries: nenes entre 8 i 13 anys. 
Activitat amb inscripció prèvia: www.torrebarrina.cat

Dimecres, 27 de juny
De 16.30 a 20.30 h
#LHVIQUIMARATÓ
Esdeveniment en què editors de Viquipèdia es reuneixen 
en un mateix espai per editar i millorar un tema o grup 
d’articles.
Activitat amb inscripció prèvia: www.torrebarrina.cat

De 18 a 19 h 
PROJECCIONS AMB CINEPHONE
Curtmetratges de cinema i animació 
Projectarem una selecció de les millors produccions 
que han participat en el Festival Internacional de 
Curtmetratges amb smartphone.
Per a públic familiar



Activitats al parc de la Marquesa
el jardí secret

Dimecres, 27 de juny 
A partir de les 17.30 h
SKATESPLASH
Taller de pintura de skates, a càrrec de Manolouts
SAMASPLASH
Taller de serigrafia, a càrrec de Susa Torres

A les 18.30 h
L’arbre màgic
Kora-Contes: contes d’inspiració africana amb Nino Galissa 
i la seva Kora

De 18 a 20 h
COMUNITAT TECH
Espai obert per conèixer i explorar les possibilitats que 
proporcionen els smartphones.
Amb inscripció prèvia: www.torrebarrina.cat

A les 18.30 h 
MOSTRA DE CARACTERITZACIÓ  
I EFECTES ESPECIALS
A càrrec de Sputnik Creations

A les 19 h 
MISTERIÓS LABORATORI CINEMATOGRÀFIC
Experiència produïda amb la col·laboració de Cinephone. 
Festival Internacional de Curtmetratges amb smartphone. 
Activitat adreçada a tots els públics

A les 21 h
ACTUACIÓ MUSICAL. MARUJA LIMÓN
Maruja Limón presenta una varietat d’influències musicals 
que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània, 
i el pop. Totes elles articulades  en torn a una arrel flamenca. 
Elles mateixes composen i arrangen els seus propis temes, que 
reflecteixen les seves personalitats i complicitat. 
Veu: Esther González i Sheila Mesas, guitarra: Vicky Blum, 
percussió: Elisenda Fàbregas, i trompeta: Mila González

A les 22.30 h 
ACTUACIÓ DE VALQUIRIAS FIRE
Malabars i foc per tancar la jornada al Jardí Secret

Del 3 al 13 de juliol
De 10 a 14 h
3ª DIMENSIÓ 
Projecte intergeneracional en què els joves entre 14 i 18 
anys coneixeran les necessitats quotidianes de la gent 
gran de més de 65 anys i, entre tots, cercaran solucions 
a través de la fabricació digital. Disseny i impressió 3D i 
programació de sistemes amb Arduino.
Amb inscripció prèvia: www.torrebarrina.cat

Dimecres, 4 de juliol 
A les 18 h 
#LHSMARTSOCIAL 
Presentació de projectes Smart City amb mirada social. 
Activitat generada per l’alumnat del Curs Superior 
Universitari de Postgrau Smart Social City.
Obert a tots els públics

De 22 a 23 h
PROJECCIONS AMB CINEPHONE
Curtmetratges de cinema
Projectarem una selecció de les millors produccions que 
han participat al Festival Internacional de Curtmetratges 
amb smartphone.
Per a públic adult
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Activitats al parc de la Marquesa
el jardí secret

Dimecres, 4 de juliol
A partir de les 17.30 h
SKATESPLASH
Taller de pintura de skates, a càrrec de Manolouts
SAMASPLASH
Taller de serigrafia, a càrrec de Susa Torres

A les 18.30 h
L’arbre màgic
Kora-Contes: contes d’inspiració africana amb Nino Galissa 
i la seva Kora

A les 19 h
EL GRAN INVENT DEL S. XXI
La fabricació digital 
Experimentarem amb la impressora 3D i descobrirem 
com els materials de fusta, elàstics i plàstics canvien de 
color. Alhora, passarem una estona entretinguda amb els 
bolígrafs, creant figures a l’aire!

A les 19.30 h 
STAND-UP SCIENCE
Investigadors de l’lnstitut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL) explicaran les seves recerques en 
format de monòleg.

A les 21 h 
ACTUACIÓ MUSICAL. DR. SWINGUEZ
Aquesta formació ha estat sempre un referent del rhythm ‘n’ 
blues, i venen a recordar, amb el seu estil personal, alguns 
dels artistes més importants d’aquest gènere musical. Un 
viatge únic per als amants del blues i del swing.
Guitarra i veu: Juliol Vallejo, contrabaix: Manolo German, 
i bateria: Olivier Rocque

A les 22.30 h
ACTUACIÓ DE VALQUIRIAS FIRE
Malabars i foc per tancar la jornada al Jardí Secret

Dimecres, 11 de juliol
A partir de les 17.30 h
SKATESPLASH
Taller de pintura de skates, a càrrec de Manolouts
SAMASPLASH
Taller de serigrafia, a càrrec de Susa Torres

A les 18.30 h
L’arbre màgic
Kora-Contes: contes d’inspiració africana amb Nino Galissa 
i la seva Kora

A les 18.30 h
EL GRAN INVENT DEL S. XXI
La fabricació digital 
Experimentarem amb la impressora 3D i descobrirem 
com els materials de fusta, elàstics i plàstics canvien de 
color. Alhora, passarem una estona entretinguda amb 
els bolígrafs, creant figures a l’aire!

De 18 a 20 h
COMUNITAT TECH
Espai obert per conèixer i explorar les possibilitats que 
proporcionen els smartphones.

A les 19.30 h
SKA CIRCUS
Taller de circ ambientat en la cultura ska, amb música 
punxada per DJ Konguito i les seves Black Sessions.

A les 21 h 
ACTUACIÓ MUSICAL. ÒRIA MUSIC
Òria Music és un duet acústic, format per Maria Jurado i 
Àuria Franch, amb un repertori molt variat, que combina 
amb elegància estàndards de diferents estils com pop 
vocal, jazz o soul. 

A les 22.30 h 
ACTUACIÓ DE VALQUIRIAS FIRE
Malabars i foc per tancar la jornada al Jardí Secret
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Gastro-nómada sound. Música & foodtrucks
Parc de la Marquesa

TECÓDROMO

Del 6 al 8 de juliol, d’11 a 24 h
Divendres, 6 de juliol, a les 21 h
CONCERT. SULTANS OF SWING
Homenatge a Dire Straits.

Dissabte, 7 de juliol, a les 13 h
VERMUT-CONCERT. WAX & BOOGIE
En els últims anys, Wax & Boogie s’han convertit en 
un dels formats més ben valorats del blues, rhythm ‘n’ 
blues, i del boogie woogie. Han sabut captar com pocs 
el veritable esperit de la música tradicional del poble 
afroamericà, per transformar-lo en el seu propi mitjà 
d’expressió. El seu coneixement del llenguatge de la 
música negra és ampli, ric i variat. 

Dissabte, 7 de juliol, a les 21 h 
THE RANDOMITES featuring SUZANNA
The Randomites va néixer com una backing band per 
acompanyar a Suzanna en la seva carrera. 
Suzanna és una cantant que porta més de 20 anys als 
escenaris, amb  multitud de discos i col·laboracions, i 
centenars d’actuacions a l’esquena.
Suzanna & The Randomites presentarà un repertori basat 
en les versions de les grans veus que han influenciat 
la formació. Temes d’Amy Winehouse, Rihanna, Andra 
Day, etc. són només una petita mostra del que podrem 
escoltar en aquesta proposta.

Concerts de petit format
sonoestiu

Divendres, 29 juny, a partir de les 20 h
LOS SHUPITOS 
Los Shupitos són una banda d’arrel hospitalenca, 
essencialment “rumbera”, però esquitxada de salsa i 
d’altres estils ballables. Està formada per cinc músics 
de talent, tècnica i llarga trajectòria.
Combinen les versions de clàssics de la rumba catalana 
i internacional amb versions “arumbades” dels temes 
més inversemblants. Han dedicat un tema propi a la 
nostra ciutat: L’Hospitalet te quiero.
Percussió: Santi Manresa, guitarra: Carles Gutiérrez, 
baix: J.A. Guerra, piano: Carlos Torijano, i veu: Dani 
Txarnego
Jardins de la Sénia

Divendres, 13 juliol, a partir de les 20 h
RADIOSTAR
Música dels 80 i 90 per gaudir com ho fèiem abans que 
hi hagués internet.
Jardins de la Sénia
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Dijous, 19 de juliol, a partir de les 18 h
TALLER DE SERIGRAFIA
Plaça Espanyola
Ho organitza: Projecte ICI Itaca. Taula de salut 
comunitària

Dijous, 26 juliol, a partir de les 18 h
BINGO
Plaça Espanyola
Ho organitza: Projecte ICI Itaca. Taula de salut 
comunitària

Del 19 al 23 de juliol
FESTES DE SANT JAUME
Dijous, 19 de juliol, a les 20 h
Pregó de les Festes a l’Auditori de la Torrassa. La resta 
d’activitats es faran a la plaça Espanyola. 

Dijous, 28 de juny, a partir de les 18 h
TALLER DE PING-PONG
Plaça Espanyola
Ho organitza: Projecte ICI Itaca. Taula de salut 
comunitària

Els dimarts, 3, 10, 17 i 24 de juliol, a partir de 
les 18 h
TORNEIG DE VOLEIBOL
Parc de la Torrassa
Ho organitza: Projecte ICI Itaca. Taula de salut 
comunitària

Dijous, 5 de juliol, a partir de les 18 h
TALLER DE ZUMBA
Plaça Espanyola
Ho organitza: Projecte ICI Itaca. Taula de salut 
comunitària

Dijous, 12 de juliol, a partir de les 22 h
CINEMA A LA FRESCA
Plaça Espanyola
Ho organitza: Projecte ICI Itaca. Taula de salut 
comunitària

gaudeix i millora 
la salut



Del 31 de maig al 3 de juny
santa eulàlia DE TAPES
Descobreix la millor gastronomia del barri.
Diversos establiments de restauració del barri

Divendres, 1 de juny, a les 21 h 

L’H té talent
Semifinal del concurs de joves talents que tindrà lloc 
a la Festa Major de Santa Eulàlia. Amb: Associació 
d’Estudiants de L’Hospitalet i EntreJovesL’H.
Plaça de Francesc Macià

Els dilluns 4, 11, 18 i 25 de juny, de 17 a 18 h

TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ DE GRUPS.  
PROJECTE “PORTANT SOMRIURES”
El projecte “Portant somriures” és un projecte de 
dinamització, a través del qual un grup de Voluntaris 
de L’Hospitalet desenvolupen activitats d’animació en 
residències de gent gran de la ciutat.
Oficina dels Voluntaris de L’Hospitalet 
C. de Santa Eulàlia, 101

ELS DIJOUS A CAN TRINXET
Us presentem una proposta de dansa, circ, teatre, humor i 
música acompanyada amb bona gastronomia i millor rotllo.
L’ambientació de l’espai i el taller de hula hoop aniran a 
càrrec de Nevenka Pavic, artista de l’Edifici Freixas. 
Can Trinxet
Carretera de Santa Eulàlia, 212

Dijous, 28 de juny, a partir de les 19 h
Obrim portes

De 20 a 21 h 
HOP CABARET
A càrrec de El Generador, cultura urbana
Mostra de peces curtes de dansa i cultura urbana. 
Activitat emmarcada en el HOP18, 8es Trobades de dansa 
i cultura urbana.
GUILLE VIDAL-RIBAS, mestre de cerimònies
La seva trajectòria artística es desenvolupa a cavall entre 
el teatre i la dansa, però la seva especialitat són les danses 
urbanes, que l’han convertit en una figura de referència 
dins l’escena nacional. 
ONE (BREAK-POPPING), a càrrec de Legacy Company
La vida és com una carrera de fons. D’ençà que neixes, 
la teva vida és una competició i, de vegades, anem per 
ella volent aconseguir més, no ens aturem a mirar el que 
deixem enrere. Intèrprets: Pablo Mandaras i Mureli Simon
EL PULMÓN BEATBOX 
El Pulmón és un beatboxer que sona a funk, electro-swing, 
rock, latin i qualsevol estil musical que sigui necessari. 
Aquest vocalista produeix tota la música davant del públic, 
fent que cada sessió sigui una peça única.

Santa Eulàlia i Granvia Sud
DISTRICTE iii
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ANÓNIMAS RAÍCES, a càrrec de Premoh’s Cru
Una trobada entre amics que emprenen un viatge fora 
de la seva llar, Cadis. Un espai per descobrir la història 
dels nostres cossos en relació a aquests ritmes culturals 
nascuts de la unió de l’expressió més andalusa, el 
patrimoni del poble gitano i l’essència dels ritmes africans 
com a conseqüència del procés d’esclavitud viscut al segle 
XVI en ciutats com Cadis i Sevilla. 
Una necessitat creativa que uneix la dansa urbana actualit-
zada amb ritmes com el flamenc.

NINJA BREAKS, a càrrec de Desconekt-A2
Un espectacle amb aires orientals on el breaking 
(breakdance), juntament amb altres estils de danses 
urbanes, se submergeix en la cultura japonesa i l’art 
místic shinobi, unint-se en perfecta harmonia. 
Intèrprets: Marcos Elvira, May Pericet i Andy Nieto.

De 21 a 23 h 
KONGUITO DJ
Konguito ens proposa un viatge pels millors ritmes negres 
del planeta, des de Nova York a Kingston, de Rio de Janeiro 
a Cali, de Lagos a Nova Orleans. 
Donant-se la mà, estils com el funk, reggae, soul, boogaloo, 
salsa, afro, samba o cúmbia. 
Un viatge que l’ha portat a trepitjar les cabines de molts 
“garitos” de Barcelona i rodalies com La Resistència i 
algun més que no recorda, perquè són 13 anys passejant 
la seva música per qualsevol lloc on requereixin els seus 
serveis.

Dijous, 5 de juliol, a partir de les 19 h 
Obrim portes

A les 20 h 

NI CAP NI PEUS
A càrrec de Circ vermut 
Dos personatges en clau de circ i humor intentaran sortir-
se’n dels entrebancs que ells mateixos es busquen amb 
accions quotidianes com seure en una cadira, penjar una 
jaqueta  o pintar un quadre.
Com que aquests dos personatges decideixen donar-li la 
volta a tot objecte, persona o animal que es trobin i fer-lo 
servir a la seva manera, es veuen immersos en un món de 
incongruències impossible de desxifrar.
Un espectacle de circ i pallassos potent i amb moltes 
disciplines; la roda cyr, malabars, pal xinès, manipulació 
d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. Un show 
fresc en què la comicitat és sempre present, a més 
d’un caire familiar completament agradable amb què 
gaudeixen tant els petits com els grans.
L’objectiu és clar: passar una bona estona.

De 21 a 23 h 

DJ TXARNEGO
Ja és aquí, ja ha arribat, el flamenc i el wawancó, amb 
DJ Txarnego als plats: rumba, boogaloo i funk, música 
amb gust de vi fi i rom perquè es moguin els malucs i, 
anticipant l’estiu, entre copa i copa, pugi la temperatura i 
salti la roba dels cossos. Dames i cavallers, que comenci 
la gresca!
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Dijous, 12 de juliol, a partir de les 19 h 
Obrim portes

A les 20 h 

ZIRKUS FRAK,  
GREATEST HITS
Divertit? Excitant? Provocador?... Potser graciós, qui sap!
Però si haguessis de marxar a una illa deserta, potser te 
l’enduries. Si fos la darrera cosa que fessis a la vida, igual 
aniries a veure’l. Tots aquests anys de circ i humor a la 
deriva no han estat en va, i no et deixaran indiferent.
Després no diguis que no t’ho vam avisar!

De 21 a 22.30 h 

FALSA EXPRESIÓN  
DE HIPOCRESÍA
F.E.D.H. és un grup de L’Hospitalet que fa principalment 
temes de reggae i ska però amb components de funky i 
rock. Lletres compromeses i socials amb un to festiu per 
moure consciències en aquest món boig.

16, 17, 18 i 19 de juliol

TAITXÍ AL PARC
Els dilluns i dimecres, de 9.30 a 11 h
Els dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Parc de l’Alhambra
Per a més informació: http://l-h.cat/esports 

Dijous, 19 de juliol, a partir de les 19 h 
Obrim portes

A les 20 h 

LA BELLA TOUR
La bella tour és una paròdia de com dos pallassos de la 
vella escola intenten sobreviure al món modern fent l’únic 
que saben fer, encara que no ho facin de la manera més 
ortodoxa. 
És la història de dos amics que, de vegades, deixen que 
els seus problemes personals surtin a la llum en escena, 
oblidant que el públic n’és testimoni en tot moment.
Dos personatges sense sentit del ridícul que intenten 
seguir amb el seu propòsit passi el que passi: portar 
l’espectacle endavant i aconseguir el riure del públic.

De 21 a 23 h 

OLI COMEDISCOS DJ 
Oli Comediscos és Dj resident a la sala Salamandra de 
L’Hospitalet. El seu lema és: “balla amb estil a la jungla 
urbana”. 
Un Dj sense complexos que fa honor al seu nom, i que 
converteix l’eclecticisme en la seva millor arma. Les seves 
sessions es caracteritzen per treure a la pista tots els 
estils musicals (pop, funk, rumba, rock, reggae, mestizo, 
etc.) sense miraments cronològics. Sempre aconsegueix 
que el públic acabi la sessió esgotat de tant ballar.
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Dijous, 7 de juny, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA
GRU 3: EL MEU DOLENT PREFERIT
De Pierre Cofin (2017)
Després de ser acomiadat de la Lliga AntiVillanos per 
no haver aconseguit atrapar al dolent que amenaça a la 
humanitat, Gru pateix una important crisi d’identitat.
Avinguda de la Primavera

Del 7 al 10 de juny
CAN SERRA DE TAPES
Descobreix la millor gastronomia del barri en aquesta 
original ruta de tapes.
Diversos establiments de restauració del barri

Dissabte, 9 juny, a les 18 h
TEATRE MUSICAL
SEGONA OPORTUNITAT
A càrrec de Somnis Revolution
Centre Cultural La Bòbila

Dissabte, 9 de juny, a les 20 h
CICLE DE CONCERTS BESTIAR UNIVERSAL
THE MISSING WATERMELON  
I THE REAPERS
Vine al terrat de la Bòbila a relaxar-te i a fer passar la 
calor amb una vetllada dedicada al rock progressiu. 
Al terrat del Centre Cultural La Bòbila

Del 14 al 17 de juny
PUBILLA CASES DE TAPES
Descobreix la millor gastronomia del barri en aquesta 
original ruta de tapes.
Diversos establiments de restauració del barri

Dijous,14 de juny, a les 19 h

L’H té talent
Semifinal del concurs de joves talents que tindrà lloc a la 
Festa Major de Pubilla Cases.
Amb: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet  
i EntreJovesL’H
Avinguda de Severo Ochoa 

Dijous, 14 de juny, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA
LOS SUPERHEROES
De Kyung Ho Lee i Wojane Lee (2016)
En un parc temàtic, el modest mecànic Sam i els seus 
amics amb súperpoders han d’enfrontar-se a una 
aventura absurda per frenar el súperdolent Oscar i 
aconseguir conquistar l’amor de la seva vida.
Parc de Can Cluset

Divendres, 15 de juny, a les 19.30 h

VIAJE
A càrrec de la Compañía de la Besta
En un dels viatges més importants per a la humanitat, el jove 
Juan descobreix la seva riquesa interior i la bellesa de la vida.
Intèrprets: Rubén Arroyo i Víctor Vilar
Espectacle amb taquilla inversa
Centre Cultural La Bòbila

Pubilla Cases, Can Serra i la Florida
DISTRICTES iv i V

JU
N

Y 
- 

JU
LI

O
L 

 2
01

8



Dissabte, 16 de juny, a les 21 h
XXXVII FESTIVAL DE FLAMENCO

“BROCHE DE ORO”
Amb aquest acte es donen per finalitzades les activitats 
de la temporada de la Peña Cultural Flamenca Recreativa 
Andaluza Antonio Mairena.
Amb les actuacions de: Ana Brenes, David Coronel, José 
Manuel Álvarez y Paco Garfia. Presenta: Antonio Moreno
Plaça de la Llibertat

Diumenge, 17 juny, a les 19 h

DANSA
A càrrec de l’Associació Dansa l’Estudi
L’Associació Dansa l’Estudi ens presenta aquest festival 
amb el resultat de la feina feta durant tot el curs.
Centre Cultural La Bòbila

Dijous, 21 de juny, a les 19 h
VÍDEO MAPPING
La musica i les tradicions africanes en una experiència 
visual realment increïble!
Espectacle amb taquilla inversa a favor de l’ONG Djumbai
Ho organitzen: Torre Barrina, EASD Serra i Abella i ONG 
Djumbai
Centre Cultural La Bòbila

Dijous, 21 de juny, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA
WONDER
De Stephen Chbosky (2017)
August Pullman (Jacob Tremblay) és un nen nascut amb 
malformacions facials que, fins ara, li han impedit anar a 
escola. Integrar-se no li resultarà fàcil, però l’August i la 
seva mare (Julia Roberts) s’esforçaran per aconseguir-ho.
Parc dels Ocellets

25, 26, 27 i 28 de juny

TAITXÍ AL PARC
Els dilluns i dimecres, de 9.30 a 11 h
Els dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Parc de Can Cluset
Per a més informació: http://l-h.cat/esports 

Dimarts, 26 de juny, a les 19.30 h
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

INAUGURACIÓ DE “DUAL”
De Xavier Vázquez Solano (XVS)
Dual: que té o reuneix en sí dos caràcters o fenòmens 
diferents. 
“Com els meus models i la seva capacitat de transformar-
se enfront de la meva càmera en aquell que ni ells 
mateixos van arribar a imaginar que podien ser”.
Amb motiu del Dia de l’Orgul LGTBI
Centre Cultural La Bòbila

Dijous, 28 de juny, a les 20 h

L’H té talent
Semifinal del concurs de joves talents que tindrà lloc a la 
Festa Major de La Florida.
Amb: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet  
i EntreJovesL’H.
Plaça de la Llibertat

Del 28 de juny a l’1 de juliol
LA FLORIDA DE TAPES
Descobreix la millor gastronomia del barri en aquesta 
original ruta de tapes.
Diversos establiments de restauració del barri
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Dijous, 28 de juny, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA

WONDER WOMAN
De Patty Jenkins (2017)
Abans de ser Wonder Woman era Diana, princesa de les 
Amazones. Es va criar en una recòndita illa paradisíaca on 
es va entrenar per ser una guerrera invencible.
Protagonitzada per Gal Gadot i Chris Pine.
Plaça de la Pubilla Cases

Dissabte, 30 juny, a les 20 h
CONCERT ACÚSTIC 

ADA VAN
Espectacle amb taquilla inversa
Al terrat del Centre Cultural La Bòbila

Diumenge, 1 juliol, a les 18 h
FESTIVAL FLAMENC

LA CAPITANA
Centre Cultural La Bòbila

Dimecres, 4 juliol, a les 18 h
ESPECTACLE INFANTIL

EL SECRET DE LA NANNA
Amb Cia. de teatre Anna Roca
Aquest bonic espectacle convida els més curiosos a entrar 
dins d’un camió en grups de 10 persones i, durant 10 
minuts, podran gaudir de la Nanna i el seu secret: veure 
el llibre desplegable més gran del món!
Plaça de la Carpa

Dijous, 5 de juliol, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA

PIRATAS DEL CARIBE:  
LA VENGANZA DE SALAZAR
D’Espen Sadenberg (2017)
Nova aventura del desafortunat Capità Jack Sparrow, qui 
es troba amb fantasmagòrics pirates liderats per la seva 
antiga némesis, l’aterridor Capità Salazar
Plaça d’Eivissa

5, 6, 7 de juliol, a les 20 h,  
i 8 de juliol, a les 18 h

ESPECTACLES DE TEATRE A LA BÒBILA
A càrrec de la Jove Companyia del Plató de Cinema
Director: Juan Carlos González
Centre Cultural La Bòbila

Dimecres, 11 juliol, a les 17 h 

URBAN FESTIVAL
Concert de trap amb diferents artistes de L’Hospitalet.
Ho organitza: ACPPEM
Al terrat del Centre Cultural La Bòbila

Dimecres, 11 juliol, a les 19 h
ESPECTACLE INFANTIL

ME MIX
Amb Claudio Levati
Un viatge surrealista, divertit i sorprenent fins on ens 
porti la imaginació. Voldràs quedar-te a jugar al món de 
Claudio Levati. Un xou absurd de clown i teatre de carrer 
amb molts riures, molta energia i molta bogeria…
Plaça de la Llibertat
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Dijous, 12 de juliol, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
De James Gunn (2017)
Continuen les aventures de l’equip en la seva travessia 
pels confins del cosmos.
Parc de Can Cluset

Dissabte, 14 de juliol, a les 20 h
CICLE DE CONCERTS BESTIAR UNIVERSAL

DECURS I UDOL
Vine al terrat de la Bòbila a fer passar la calor amb dos 
concerts que et faran moure el cos.
Al terrat del Centre Cultural La Bòbila

Dimecres 18 juliol, a les 19 h
ESPECTACLE FAMILIAR

TOT SOL... I NÚVOL
Amb Cia. Le Puant
Un pallasso, una cadira i una maleta: tres companys de 
viatge. Quan estan sols es paren, seuen i contemplen. Ara 
fa sol, ara hi ha núvols i ara sol… i núvols. Un pallasso 
innocent, però conscient, que té qualsevol recurs per 
combatre l’avorriment.
Plaça de la Bòbila

Dijous, 19 de juliol, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA

COCO
De Lee Unkrich (2017)
Miguel és un aspirant a cantant i guitarrista autodidacta 
que somia amb seguir els passos del rebesavi, però la seva 
família li ho prohibeix i l’obliga a treballar com a sabater.
Plaça de la Llibertat

Divendres, 20 de juliol, a les 20 h
TERRATS EN CULTURA

KABARETT-PROTOKOLL
Només la paraula i la música, velles armes de combat, 
poden rescatar el nostre humor i les nostres esperances. 
Sortint el passat hivern del teatre Romea, aquest juliol 
arriba al terrat de la Bòbila per portar la música i l’humor 
més irreverent de la temporada.
Inscripcions a: ccultural.labobila@l-h.cat
Capacitat màxima: 80 persones
Al terrat del Centre Cultural La Bòbila

23, 24, 25 i 26 de juliol

TAITXÍ AL PARC
Els dilluns i dimecres, de 9.30 a 11 h
Els dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Parc de les Planes
Per a més informació: http://l-h.cat/esports

Dijous, 26 de juliol, a les 21 h
CINEMA A LA FRESCA

LA BELLA Y LA BESTIA
De Bill Condon (2017)
Adaptació en imatge real del clàssic de Disney La bella y la 
bestia, que explica la història d’una jove que, per salvar el 
seu pare, decideix anar a un castell on hi queda atrapada 
al costat d’una bèstia maleïda.
Plaça de la Pubilla Cases
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Activitats al parc metropolità de Bellvitge

Dissabte, 7 de juliol, a les 19 h

BELLVITGE MUSIC FESTIVAL (BMF)
Després d’una primera edició de rècord, el Bellvitge 
Music Festival torna aquest 2018 amb moltes novetats 
per sorprendre encara més en una nova edició en què 
comptarem amb la presència d’un artista de renom 
internacional com és Victor Magán. 
També comptarem amb la presència d’artistes nacionals 
com STHOM o Hummuskid, i artistes locals com Fran 
Torres i Álvaro J. Varen.

9, 10, 11 i 12 de juliol

TAITXÍ AL PARC
Els dilluns i dimecres, de 9.30 a 11 h
Els dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h
Parc de Bellvitge
Per a més informació: http://l-h.cat/esports

Divendres, 13 de juliol, a les 18 h

TALLER DE BATUCADA
A càrrec dels Amics de la Música de Bellvitge
Vine a descarregar energia amb diferents instruments de 
percussió i a conèixer diferents ritmes i estils musicals.
No cal inscripció prèvia

Divendres, 20 de juny, a les 18 h
URBAN SKILLS – HIP HOP

BATALLA DE GALLS + CONCERT  
DE XINAKO & JOTAPINCHE + danses 
urbanes amb street dance area
Inscripció al correu urbanskillsoficial@gmail.com 
Màxim 16 participants
Youtube: Urban Skills Oficial
Facebook: Urbanskillsoficial
Instagram:@Urbanskillsoficial
Twitter: @Urbanskillsofic
Hi col·labora: Associació de Veïns Independent de Bellvitge

Dissabte, 21 de juliol, a les 20 h

VESPRADA ROCK
Amb les actuacions de Brote, Bestia Parda i La última 
movida.
Hi col·labora: Associació de Veïns Independent de Bellvitge

Divendres, 27 de juliol
A les 18 h  
Tallers i espectacle de circ 
Tallers de jocs psicomotrius per als més petits i un taller 
de circ per als mitjans i grans. 

A les 19.30 h  
Vintage
A càrrec de la Companyia AMBI2
Amb Vintage arriba el circ, l’espectacle més gran del mon! 
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.
Vintage és un espectacle de 40 minuts de durada que 
incorpora diferents tècniques de circ, tot bastit amb un joc 
interpretatiu ple d’humor que farà gaudir a tot el públic. 
Que comenci la funció!

Bellvitge i Gornal
DISTRICTE vi
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