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MANIFEST
per Bipol·art

Els dies 17, 18 i 19 de setembre DE 2020 arriba la XVI edició del PER AMOR

A L'HART, el Festival d’Arts de Carrer de l’Hospitalet de Llobregat. Una

data imprescindible a l’agenda cultural de la nostra Ciutat i de les arts

escèniques de carrer a Catalunya, referent en el món de la dansa

contemporània i urbana i del circ. Edició molt especial, doncs degut a

la pandèmia del coronavirus i l’estat d’alarma que va decretar el Govern

Central a mitjans de març, ha provocat el canvi de dates del PALH (Per

Amor a l’Hart) a mitjans de setembre. Aquest fet ha suposat un enorme

esforç per part de l'equip de Bipol·art, associació organitzadora de

l’esdeveniment, per desenvolupar aquesta XVI edició del festival.

Les mesures de seguretat i higiene, provocades per evitar la propagació

de la malaltia COVID-19, seran excepcionals i compliran els

protocols establerts per l’administració corresponent. Es complirà amb

els requisits bàsics de: neteja de mans, distanciament social i ús

obligatori de la mascareta. Es comptarà amb tots els mitjans i equips de

neteja corresponents per desinfectar tant l’espai escènic com l’espai que

ocupa el públic. Cal destacar que l’aforament dels espectacles serà

limitat sota demanda d’entrades gratuïtes a través de la web del

festival: http://festivalperamoralhart.com/

El Festival Per Amor a l’Hart tornarà a ser l’epicentre cultural de la

Ciutat, on la dansa, el circ i la música en viu, tornaran a omplir l’espai

públic amb la seva energia, vitalitat, virtuosisme i essència. No s’ha

volgut deixar passar l’oportunitat d’acostar al públic noves propostes

escèniques, noves sensacions vitals i sentiments positius per

descobrir.

Un altre aspecte a destacar, també fonamental, és el canvi d’ubicació del

Festival. Aquesta edició es traslladarà al Parc de la Remunta, un espai

nou, ple de noves possibilitats i nous reptes. Un espai, on el públic s’ha

d’apropar expressament per gaudir dels espectacles, i que dóna

perspectives de futur al mateix temps que es recupera un parc públic on

abans hi havia una instal.lació de caràcter militar. Així doncs, el

festival surt del centre de la Ciutat, després de XV edicions, amb un

públic consolidat i fidel, per trobar un emplaçament on crear una

atmosfera més adient pel desenvolupament de l’activitat i poder

continuar la tasca de suport a les arts escèniques de carrer durant unes

quantes ediciones més.



Per Amor a L’Hart arriba a la seva XVI edició amb l’objectiu de continuar

oferint una proposta artística d’arts escèniques avantguardista i de

qualitat, on es podrà gaudir de les actuacions  d’artistes del país,

llenguatges innovadors i propostes més consolidades. 

El festival Per Amor a L’Hart compta amb el suport de l’Àrea d’Educació,

Innovació i Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i del

seu Districte Cultural, així també amb col.laboració de l’Oficina de

Suport a les Iniciatives Culturals (OSIC) del Departament de Cultura de

la Generalitat de Catalunya i és un projecte que Bipol·art va iniciar amb

un objectiu clar: retornar la cultura als seus orígens i a qui realment

li pertany: el públic, la gent, les persones. Amb el suport de tots i totes

ha estat possible anar recuperant, poc a poc, pam a pam, somriure a

somriure, aplaudiment rere aplaudiment, un trosset més dels carrers de

L’Hospitalet per sembrar els mateixos d’art, d’il.lusió, de cultura,

però aquesta tasca no s’atura aquí, s’ha d’anar més enllà…

Art, cultura i espai públic són elements imprescindibles per a la

transformació social, el compromís ciutadà, l’educació, la participació

activa, la igualtat efectiva, el respecte mutu, la inclusió, el diàleg…

valors, tots ells, que ens enriqueixen com a persones i han de sostenir

els pilars de la nostra societat. Des de Per Amor a L’Hart, ens mou la

il·lusió de continuar generant cultura a L’Hospitalet, lluitant per

la consolidació d’aquests valors. 

Aquests anys el projecte ha anat creixent i madurant, fins a convertir-

se en un festival sostenible i referent a l’agenda cultural del país. I el

més important, ho ha fet de la mà de la gent de L’Hospitalet, que ha

brindat sempre el seu suport amb la seva assistència massiva al

Festival. 



MESURES COVID-19
A continuació es detallen les mesures preventives organitzatives

enfront de la SARS-CoV-2 establertes pel Festival PER AMOR A L'HART, per

evitar el contagi i la propagació de la COVID-19 durant la seva

celebració, d’acord amb la normativa vigent.

Així mateix, també s'indiquen les mesures individuals que hauran de

complir les persones que assisteixin a l'edició d'enguany del Festival.

Es reduirà l'aforament de públic per poder garantir la distància mínima

requerida entre les persones, segons la normativa vigent.

Es disposaran els seients de manera que es garanteixi la distància mínima

requerida entre les persones, segons la normativa vigent.

Per poder garantir el control de l'aforament, únicament es podrà accedir al

Festival havent realitzat la reserva de les entrades de cada sessió

mitjançant la nostra pàgina web i aportant la mateixa en l'accés al recinte.

Els espais comuns del recinte del Festival oberts al públic (grades, seients,

serveis, accessos,  ...) es desinfectaran abans de cada sessió.

Els espais d'accés restringit (camerinos, zona tècnica, zona d'escalfament

dels artistes...) es desinfectaran a l'inici i final de cada jornada.

S'adequaran i delimitaran zones separades per evitar el contacte i garantir

una distància de seguretat adequada entre les diferents companyies

d'artistes, el personal de l'organització, el personal tècnic ...

Al llarg del recinte del Festival s'habilitaran punts amb dispensadors de

gel hidroalcohòlic.

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota

supervisió del personal de control de accés i d’acomodació per garantir la

distància de seguretat.

El personal de control d'accés desinfectarà les mans i prendrà la

temperatura de totes les persones que acudeixin al Festival.

A la zona d'accés es delimitaran els espais mínims de seguretat que s'han de

respectar per evitar aglomeracions de persones. Així mateix, el personal de

l'organització vetllarà pel seu compliment.

Es disposarà d'un servei mèdic bàsic i d'ambulància per a poder gestionar

qualsevol incidència sanitària que pugui tenir lloc durant la celebració

de l'esdeveniment. 

Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa del Festival en paper.

La informació estarà únicament disponible en línia. 

El Festival és un espai lliure de fum. No es podrà fumar a tot el recinte.

Mesures organitzatives

http://festivalperamoralhart.com/mesures-covid/


L'ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones i en tots els

espais del recinte. Fes un ús correcte de la mateixa en tot moment.

Respecta la distància de seguretat de 2 metres entre les persones en tot

moment.

Sigues responsable i respecta la distància de seguretat entre grups,

mantenint-te en la teva unitat familiar.

Redueix la lliure circulació pel recinte. Segueix la senyalització i

contacta amb el personal de l'Organització davant de qualsevol incidència o

consulta.

No oblidis la importància de la higiene de mans. Utilitza els dispensadors

posats a la teva disposició.

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà

seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal de control de

accés i d’acomodació.

Serà necessari arribar als accessos al recinte amb un mínim de 15 minuts

d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada i evitar aglomeracions.

Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el

contacte amb paper.

Segueix en tot moment les indicacions del personal de l'organització i

demana'ls ajuda sempre que la necessitis.

Un cop accedeixis al recinte no podràs sortir del mateix fins que finalitzi

la sessió, excepte per força major. Una vegada que surtis, no podràs tornar a

accedir al recinte. Consulta amb el personal de l'organització.

Retira els residus que generis per facilitar la desinfecció dels espais i

evitar contactes a terceres persones.

Si penses que pots tenir símptomes del COVID-19 o has estat en contacte amb

algú diagnosticat de COVID-19, queda’t a casa.

Mesures individuals



PROGRAMACIÓ

SESSIÓ 1:

18:30 · Circ de Jocs «Clowns Power» (animació)

18:30 · Rolling Vibes Collective (música)

19:00 · Kiko López «Wiw Bak» (dansa)

19:15 · Cia. In-Motus «El.la» (dansa)

19:45 · Cia. Penélope y Aquiles «El senyor de les baldufes” (circ)

20:15 · Canvi de públic i higienització de l’espai 

SESSIÓ 2:

20:30 · Circ de Jocs «Clowns Power» (animació)

20:30 · Rolling Vibes Collective (música)

21:00 · Kiko López «Wiw Bak» (dansa)

21:15 · Cia. In-Motus «El.la» (dansa)

21:45 · Cia. Penélope y Aquiles «El senyor de les baldufes” (circ)

De 18:30 a 21:00  · Tombs Creatius «El viatge» (instal·lació artística)

SESSIÓ 1:

18:30 · Cia. Las Cossas Nostras (animació)

18:30 · Bandacetamol Brass Band (música)

19:00 · Cia. Lali Ayguadé «Underneath» (dansa)

19:15 · Cia. Losin'formalls «Aperitivo» (dansa)

19:45 · Cia. Rolabola «Rock Cirk” (circ)

20:15 · Canvi de públic i higienització de l’espai 

SESSIÓ 2:

20:30 · Cia. Las Cossas Nostras (animació)

20:30 · Bandacetamol Brass Band (música)

21:00 · Cia. Lali Ayguadé «Underneath» (dansa)

21:15 · Cia. Losin'formalls «Aperitivo» (dansa)

21:45 · Cia. Rolabola «Rock Cirk” (circ)

De 18:30 a 21:00  · Tombs Creatius «El viatge» (instal·lació artística)

SESSIÓ 1:

18:30 · Cia. Las Cossas Nostras (animació)

18:30 · Bandacetamol Brass Band (música)

19:00 · Agnés Sala & Hector Plaza «Blue Monday» (dansa)

19:15 · Cia. Nouvas «Djama» (dansa)

19:45 · Júlia Farrero «Teia (fragment)» (circ)

20:00 · Cia. Alta Gama «Adoro» (circ)

20:15 · Canvi de públic i higienització de l’espai

SESSIÓ 2:

20:30 · Cia. Las Cossas Nostras (animació)

20:30 · Bandacetamol Brass Band (música)

21:00 · Agnés Sala & Hector Plaza «Blue Monday» (dansa)

21:15 · Cia. Nouvas «Djama» (dansa)

21:45 · Júlia Farrero «Teia (fragment)» (circ)

22:00 · Cia. Alta Gama «Adoro» (circ)

De 18:30 a 21:00  · Tombs Creatius «El viatge» (instal·lació artística)

CONCERT:

23:00 · La Familia Rustika

Dijous

17 · 09

Divendres

18 · 09

Dissabte

19· 09



CLOWNS POWERS

CIRC  DE  JOCS

ANIMACIÓ

Necessitem renovar les energies!

Volem Carnaval tot l’any! La terra es

va omplint de gent enfadada i amb

l’aire contaminada. Si els grans no

juguen i no ens ensenyen a fer el

pallasso el canvi climàtic farà

petar aquesta olla que bull.

Preparades per transformar-

vos.Encara ho podem solucionar

gràcies als poders dels Supers

Cleanings Clowns i el seu Clown

Power 

Dijous 17 · 19:00 i 20:30

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/Mt8jpJb1owA


ROLLING VIBES COLLECTIVE

ROLLING  VIBES  COLLECTIVE

ANIMACIÓ  I  MÚSICA

Rolling Vibes Collective és un

espectacle musical que és sinònim

de festa esbojarrada. Rolling Vibes

Collective no és només música en

directe, interactuen i animen. No

paren quiets amb la seva simpatia i

humor juguen amb el públic.

Percussió, saxo tenor, trompeta,

guitarra, baix… i tot el que es posi

per davant. Col.lectiu musical de

gran qualitat i que toquen tots els

pals… mai millor dit.

Dijous 17 · 19:00 i 20:30

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/vFBnk_pabGc


WIW BAK

KIKO  LÓPEZ

DANSA

Submergit en el temps, l'intèrpret

es troba en un espai on ja no es sent

identificat amb tot el que l’envolta

o tot allò que forma part. Com

escapament de la seva realitat, crea

el seu propi Alter-Ego.

Dijous 17 · 19:00 i 21:00

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet



EL.LA

CIA .  IN-MOTUS

DANSA

Partint de la figura de la geisha,

EL.LA analitza diferents facetes en

les quals la societat masculina ha

etiquetat a l’energia femenina. Les

ballarines i el coreògraf

visualitzen els rols

tradicionalment assignats,

explorant així llocs diferents dels

impostos.

Dijous 17 · 19:15 i 21:15

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/Mt8jpJb1owA


EL SENYOR DE LES BALDUFES

CIA .  PENÉLOPE  I  AQUILES

CIRC

El Senyor de les Baldufes ve des de

llocs desconeguts per a capturar-

nos el seu misteri i presentar-nos

l’univers baldufesco que ha creat,

on cada baldufa, trompo, torotola i

toupie, engendra una vida pròpia

manifestant un món únic i delirant.

Muntat en el seu tricicarro, viatja

pel globus gairebé sense descans, on

transporta la totalitat d’aquest

cosmos que manipula amb

virtuosisme i encant.

Dijous 17 · 19:45 i 21:45

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet



EL VIATGE

CIA .  TOMBS  CREATIUS

INSTAL ·LACIÓ

Dins del que sembla una caravana de

fira tradicional, s’amaga un aparell

únic manegat per un mecànic peculiar.

Ell ens convida a entrar en l’artefacte

i a fer un viatge sideral que ens

portarà al límit. El camí s’ha de

recórrer individualment i porta a cada

persona a la frontera definitiva. Dins

l’aparell ple d’enginys mecànics, qui

s’atreveixi a entrar a l’espectacle i a

fer aquest viatge viurà una

experiència única, intransferible, tan

curta com intensa i que deixa al cor de

cadascú un secret per guardar. 

 T’atreveixes a sentir-ho?

Dijous 17 · de 18:30 a 21:00

Divendres 18 · de 18:30 a 21:00

Dissabte 19 · de 18:30 a 21:00

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/spUWbIaz0cQ


LAS COSSAS NOSTRAS

CIA .  LAS  COSSAS  NOSTRAS

ANIMACIÓ

Mia Mine i Mr. Vita són gàngsters,

víctimes de la moda italiana i us

conviden a entrar en el seu món

absurd i extravagant… Us donen la

benvinguda a la família! Un món ple

de laca pel cabell, or fals i pell de

serp, l’espectacle arriba al públic

de totes les edats. I la pregunta és,

com aquesta parella superarà els

desastres, convertint-los en

triomfs i proeses, perquè tots

gaudeixin de moment…

Divendres 18 · 18:30 i 20:30

Dissabte 19 · 18:30 i 20:30

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet



BANDACETAMOL BRASS BAND

BANDACETAMOL  BRASS  BAND

MÚSICA

BANDACETAMOL és una banda

itinerant centrada en versions de

temes actuals amb un ampli

recorregut en festivals i

concursos. Es declaren com un remei

d’alleujament simptomàtic de la

sensació de rutina lleu o moderada,

aportant música, festivitat i

diversió per la teva ànima i el teu

cos. Totalment recomanable per a

tots els públics!

Divendres 18 · 18:30 i 20:30

Dissabte 19 · 18:30 i 20:30

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet



UNDERNEATH

CIA .  LALI  AYGUADÉ

DANSA

Tots necessitem una guia. Alguna

cosa a seguir, que admirar. Alguna

cosa (o algú) que buida el camí i ens

dóna una direcció. Que sigui

correcta, o no. En la falta de

lideratge, ens sentim perduts,

caient en cada pas que donem. Però

en aquest mateix moment, en el

caure, és on les coses comencen a

aclarir-se i trobem alguna cosa.

Alguna cosa que podria ser molt

simple, però alguna cosa que

anhelem. Underneath es la resposta.

Divendres 18 · 19:00 i 21:00

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet



APERITIVO

CIA  LOSIN 'FORMALLS

DANSA

L'«Aperitivo» de Losin'Formalls és

una adaptació de la seva peça 

 «Entranyes amb patates». Com de

lliure t’atreveixes a ser? Això és el

que Luis i Pere, els personatges

principals d’aquesta història, es

van preguntar un dia. Dos tipus

seriosos, ordenats i molt

disciplinats que s’uneixen per

presentar la seva manera d’entendre

el món, l’art l’actitud davant la

vida. 

Divendres 18 · 19:20 i 21:20

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://vimeo.com/410993643


ROCK CIRK

CIA .  ROLABOLA

CIRC

Quan l’ànim recau, quan la vida ens

castiga… el circ i el rock son la

solució! Cia. Rolabola ens presenta

un espectacle circense aderetzat

amb punteigs de guitarra elèctrica,

redobles de bateria estrambòtics,

desgarbats vols, equilibris

esperpèntics i grenyes a l’aire que

desenvolupa una peculiar

estructura aèria. Un quadre

cridaner de personatges del rock,

capaços de seduïr a qualsevol tipus

de públic.

Divendres 18 · 19:50 i 21:50

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/vPf464Txiss


BLUE MONDAY

AGNÉS  SALA  &  HECTOR  PLAZA

DANSA

Blue Monday ens parla sobre les

relacions humanes, la necessitat i

la dependència de l’ésser humà cap a

ella; i sobre la urgència de

sostenir els altres gairebé sense

sostenir-nos a nosaltres mateixos.

Intimitat, simbiosi, dependència i

transformació són algunes de les

paraules que defineixen Blue

Monday. 

Dissabte 19 · 19:00 i 21:00

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://www.youtube.com/watch?v=VNUlUxBOfHc


DJAMA

CIA .  NOUVAS

DANSA

Sobre una canya. Elevats al

capdamunt. Observant des de una

altra perspectiva. I baixar a

l’arrel amb l’actitud d’enfrontar a

la por i la diferència entre

individus. Djama explora la recerca

de la connexió i alça la veu a

l’escolta en comunitat.

Dissabte 19 · 19:15 i 21:15

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://vimeo.com/370944473


TEIA (fragment)

JÚLIA  FARRERO

CIRC

Solo de circ íntim, fusta i cos. En

un context rústic, i amb la tradició

pirinenca de les falles com a font

d’inspiració, sorgeix una peça

entre el moviment i el trapezi

gràcies a un llenguatge simple i

visual. A través del cos i la fusta, i

entre records familiars, s’evoquen

persones de mans arrugades i de

peus arrelats a la terra. Un

espectacle on conviuen la tradició

i la contemporaneïtat, la rusticitat

i la delicadesa.

Dissabte 19 · 19:50 i 21:50

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/UZcS9MqWLpA


ADORO

CIA .  ALTA  GAMA

CIRC

Les vicisituts de la parella davant

l’amor. Ella arriba a enlluernar-

nos amb la seva veu i la seva música.

Ell, el seu ajudant, que no ajuda

gens, interromp. Un perfecte joc de

clown. Dos tanoques que s’enreden i

barallen, el resultat sempre és el

mateix: el públic es riu. Un

espectacle que ens convida a amar,

riure i somiar. Un lloc on les

relacions de parelles i les seves

complicacions es prenen amb alegria

i bon humor.

Dissabte 19 · 20:00 i 22:00

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/-v0j0jD0n7c


CONCERT LA FAMILIA RUSTIKA

LA  FAMILIA  RUSTIKA

MÚSICA

La Família Rústika va néixer a L'H

en un any capicua i es va acomiadar

un traspàs. Per atzars, el següent

traspàs va realitzar una actuació-

retrobament, i va decidir que potser

aquest era el seu, sinó, tornarien a

unir-se per donar, al menys, un

concert cada quatre anys. ¿I què és

el que us duran? Com no només de

rumba viu l’home, mariden el tango i

el balkan, la bossa, el swing, el son

o el blues en la seva coctelera

sonora.

Dissabte 19 · 23:00

Parc de la Remunta

PER AMOR A L'HART

XVI Festival d'Arts de Carrer de L'Hospitalet

https://youtu.be/DqMnb_4m43Q


Segeuix  PER  AMOR  A  L 'HART  a  les

xarxes ! ! !

Amb el suport de:

Organitzat per:

Entitat membre de:

https://www.youtube.com/channel/UCqdK6GvgWFY4iP8nbTNCazA
https://www.instagram.com/peramorlh/
https://www.facebook.com/peramorLH/
http://festivalperamoralhart.com/
http://artsdecarrer.cat/

