
TEATRE JOVENTUT
Carrer de la Joventut, 4-10 - 08904 L’Hospitalet

Metro L1 (vermella): Torrassa / Metro L5 (blava): Collblanc
Telèfons: 93 448 12 10 i 93 448 31 94

93 402 96 74 (Foment de la Cultura)

Per a més informació:

OFICINA JOVE D’EMANCIPACIÓ
Carrer deL Llobregat, 127-141 (tocant al carrer del Montseny)

08904 L’Hospitalet • Telèfon: 93 448 73 72
www,joventutlh.cat • bustiajove@l-h.cat

www.facebook.com/joventut.LHwww.twitter.com/JoventutLH

Segueix-nos a: XV JORNADA DE POESIA
JUVENIL DE L’HOSPITALET

DIJOUS, 26 DE MARÇ

TEATRE JOVENTUT
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PROGRAMA
10.30 h  Actuació poètica de Dani Orviz@leinadzivro, presentador 

del Poetry Salm L’Hospitalet@slhampoetry

10.40 h  Presentació de l’acte a càrrec del mestre de cerimònies 
Mateo Vergara@mateovergaratv

10.45 h Inauguració de la XV Jornada de Poesia Juvenil de 
L’Hospitalet 

 Parlaments a càrrec de:
 Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet
 Ricard Raquer, secretari general de l’Associació d’Estu-

diants de L’Hospitalet: AELH.cat

11 h      Lectura dels poemes participants (1a part)

11.10 h Actuació de Dani Orviz@leinadzivro, presentador del 
Poetry Salm L’Hospitalet@slhampoetry

 
11.20 h Lectura dels poemes participants (2a part)

11.35 h    Espectacle de dansa i circ Roda Cyr & Dansa, amb David 
Vento

11.45 h Lectura dels poemes participants (3a part)        

12 h       Espectacle 7m, actuació de rap i hip-hop, amb la companyia 
Raza

12.10 h Lliurament de premis

12.45 h Final de la jornada

La Jornada de Poesia Juvenil arriba enguany a la seva 15a edició i 
tornarà a omplir el Teatre Joventut amb la creativitat i el talent dels 
joves de L’Hospitalet. La iniciativa posa el focus en la poesia, sigui 
quina sigui la forma que presenti, com a nou canal d’expressió del 
jovent de la ciutat. 

De vegades el llenguatge formal no serveix per transmetre 
determinats sentiments o estats d’ànim. Aleshores emprem les 
paraules amb major llibertat, hi juguem, amb els seus sons i 
significats, fent associacions subjectives. Neix així la poesia, que en 
els darrers temps ha incorporat nous llenguatges creatius i canals 
expressius, com ara l’slam poetry. 

Vull felicitar l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet per 
l’organització d’aquesta certamen i us convido a tots i a totes a 
participar-hi i a gaudir del talent que s’hi exhibeix.

 
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat


