
TORNEM MÉS 
FRESCOS QUE MAI!

Cultura i gastro made in L’H
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Cultura i gastro made in L’H

DEL 25 DE JUNY A L’1 DE JULIOL 
PLAÇA D’EUROPA, L’HOSPITALET

#VillageLH
#MWC21
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Després d’un any d’absència, la plaça d’Europa es tornarà a 
omplir de sabors, de ritmes i de cultura amb la instal·lació 
del Village, en el marc de L’H Experience. El Mobile World 
Congress (MWC) torna a L’Hospitalet i es converteix en 
un dels primers brots verds que marquen l’inici de la 
reactivació econòmica i social després de la crisi derivada 
de la pandèmia.

Volem aprofi tar aquesta cita tecnològica per donar a conèixer el projecte 
L’Hospitalet 6.0, que portarà la digitalització i la connectivitat a tots els barris de 
la ciutat. Perquè l’accés de tothom a la tecnologia i les habilitats digitals com a 
factor d’inclusió és una prioritat.

Aquest any, el Village coincideix amb el Summer Experience, per la qual cosa 
hem volgut vincular tots dos esdeveniments. Del 25 de juny a l’1 de juliol, 
podrem gaudir —en un ambient distès però respectant totes les mesures de 
seguretat que marquin les autoritats sanitàries i el MWC— de les actuacions 
de grups i entitats de la ciutat i de les diferents propostes gastronòmiques de 
la mà de restauradors locals. I, més enllà d’aquests dies i durant tot el mes, hi 
hauran activitats familiars als diferents barris de la ciutat.

En aquesta edició del Village, a més, tenim una novetat: l’ambientació de 
tot l’espai amb hortets urbans. També comptarem amb un petit mercat de 
productes ecològics i de Km 0 procedents de cultius de la zona.

Es tracta, doncs, d’una atractiva proposta cultural i gastronòmica que l’Ajuntament 
impulsa amb la col·laboració de l’Associació de Gastronomia i Turisme de 
L’Hospitalet i el Baix Llobregat i de diferents entitats, restauradors i agents 
culturals de la ciutat.

No deixeu que us ho expliquin. Us hi esperem!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



VIU L’EXPERIÈNCIA 
Aquesta edició del Village de L’Hospitalet Experience coincideix 
amb l’arribada de l’estiu. Per això, us hem preparat un espai 
refrescant i divertit on podreu tastar el bo i millor de la nostra 
ciutat, i escoltar la millor música de la mà de grups i artistes 
locals. No us perdeu els nostres hortets urbans! Sentiu-vos com 
un pagès del Parc Agrari! Enciams, tomàquets, pebrots, plantes 
aromàtiques? Què us ve de gust?

CULTURA
La música en directe sonarà més fort que mai en aquesta edició del 
Village... perquè mira que l’hem trobat a faltar! Artistes vinculats 
a la Casa de la Música de L’Hospitalet com Alma de Pato, Sergi 
Estrella o Habla de mí en Presente, els joves artistes de l’Escola 
Municipal de Música-Centre de les Arts, i promeses emergents 
com la Gisela Quirós i la Suzanna Abellán pujaran a l’escenari per 
animar els nostres primers vespres estivals. 

Un escenari on també hi haurà espai per a les danses urbanes de 
la mà de Street Dance Area, i per a la millor ambientació musical 
amb Djs com Darkomedia, Jack Dafons, Conguito i Oli Comediscos, 
entre d’altres. 

GASTRONOMIA
I què seria del nostre Village sense la gastronomia? Els restauradors 
de la ciutat us han preparat un assortiment de tapes per a tots 
els gustos. Tot ben autèntic, com nosaltres. Des de la tradicional 
ensaladilla russa fi ns a especialitats procedents de països com 
Mèxic, Japó o Veneçuela. Una interessant barreja de sabors que 
podreu maridar amb originals còctels, cerveses tradicionals i 
artesanes, o amb una copeta de vi. Ah! I per postres, gelat!

PERQUÈ ARA SÍ, 
WE ARE BACK!



FUN SPACEESCENARI 
PRINCIPAL

SORTIDA
DEL 25 DE JUNY A L’1 DE JULIOL

ENTRADA
DEL 28 DE JUNY A L’1 DE JULIOL

ENTRADA
DEL 25 DE JUNY  
A L’1 DE JULIOL

CARRER 
D’AMADEU TORNER

AVINGUDA
DE JOAN CARLES I

RESTAURADORS

ESPAI
GASTRONÒMICESPAI  

CHILL OUT 

HORTETS

HORTETS

MERCAT 
DE PAGÈS

TAP
STATIONTICKETS

TICKETS

WC

WC

ESCENARI 

NO ET QUEDIS
PLANTAT A CASA!

Cultura i gastro “a tutiplén”!
#VillageLH

HORARIS
Centre de la plaça d’Europa

Divendres, 25 de juny  
de 19 a 0 h

Dissabte, 26 de juny 
d’11 a 16 h i de 19 a 0 h

Diumenge, 27 de juny  
d’11 a 16 h i de 19 a 23 h

De dilluns 28 de juny  
a dijous 1 de juliol  

de 9 a 22.30 h

ACCESSOS
El divendres i el cap de setmana 

l’entrada serà pel carrer d’Amadeu 
Torner i la sortida per l’avinguda 
de Joan Carles I, i de dilluns  a 

dijous, l’entrada i sortida es faran 
indistintament.

Metro   i FGC    
Europa/Fira

PAGAMENT
Per motius de seguretat sanitària, 

pagament exclusiu amb targeta 
bancària o mòbil.



MÉS INFORMACIÓ
Sobre el programa i l’oferta gastronòmica:

www.lhospitaletexperience.com   •   www.l-h.cat

 L’Hospitalet Experience      LH_Experience
 LHospitaletExperience     #VillageLH

HI COL·LABOREN
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• Es realitzaran controls de temperatura
a tots els assistents a l’entrada del recinte. 

• L’ús de la mascareta serà obligatori, 
sempre i quan així ho determinin

els criteris establerts pel PROCICAT. 
En cas contrari, s’aplicarà la normativa vigent

en el moment de la celebració de l’esdeveniment.

MESURES COVID-19

Entitats
de la ciutat

Restauradors
de la ciutat


