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en l’H 6.0

del 25 de Febrer

al 3 de març 
plaça d’europa, l’H
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Horaris
Plaça d’Europa / Granvia

Divendres, 25 de febrer  
de 18 a 23 h

Dissabte, 26 de febrer 
d’11 a 23 h 

(el servei de cuina romandrà 
aturat entre les 16 i les 18 h)

Diumenge, 27 de febrer  
d’11 a 17 h

De dilluns, 28 de febrer a 
dimecres, 2 de març 

d’11 a 20 h

Dijous, 3 de març 
d’11 a 16 h

accessos
L’entrada al recinte és lliure. 
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

consumicions
El pagament de les consumicions 
es farà exclusivament amb targeta 

bancària o mòbil.

village
centre de la plaça 
d’europa
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submergeiX-te
Com sempre, al Village t’endinsaràs en el bo i millor de la nostra gastronomia, 
amb plats tradicionals i també especialitats sorprenents, ballaràs al ritme de 
bandes d’aquí i d’allà, riuràs en bona companyia, compartiràs, et retrobaràs 
amb els amics... fluiràs en un mar de bons moments i aquest any, a més a més, 
et convidem a capbussar-te en el projecte L’H 6.0, a participar en xerrades, 
conferències, tallers i demostracions. 



Els veïns i les veïnes de L’Hospitalet tornem a tenir 
una cita a la plaça d’Europa, a la carpa del Village, en 
el marc de L’H Experience. Un moment per retrobar-
nos i gaudir de tot allò que ens ofereix la ciutat en 
una activitat que recupera les dates habituals, a 
finals de febrer, i que dona la benvinguda al Mobile 
World Congress i als primers brots de bon temps. 

Com a ciutat, volem aprofitar la important cita 
tecnològica que és el Mobile per donar a conèixer 
l’estratègia del municipi per tal d’avançar en la 

seva transformació digital: el projecte L’Hospitalet 6.0, que portarà 
la digitalització i la connectivitat a tots els barris de L’Hospitalet i, en 
especial, a dos col·lectius: la gent gran i els joves. Perquè l’accés de 
tothom a la tecnologia i les habilitats digitals com a factor d’inclusió 
són prioritàries i responen al repte que tenim com a societat de fer una 
transició accelerada cap a un món i una economia digitalitzats, que no 
deixin ningú enrere. 

Així, del 25 de febrer al 3 de març, el Village acollirà, en un ambient 
distès, però respectant totes les mesures de seguretat, un laboratori 
d’innovació digital principalment per a gent gran —volem acabar amb 
l’escletxa digital— així com  xerrades i tallers per millorar l’ocupabilitat 
digital i l’emprenedoria dels joves. Aquesta oferta s’afegeix a les 
actuacions de grups i entitats de la ciutat així com a les diferents propostes 
gastronòmiques de la mà de restauradors locals. 

Es tracta, doncs, d’una atractiva proposta que uneix tecnologia, cultura 
i gastronomia en un mateix espai, i 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. 

Tenim una cita a la plaça d’Europa.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



mÓn digital
WorKsHops, diÀlegs i tertÚlies 
A més de gastro i música en directe, pots participar en tallers, tertúlies... 
Aquestes activitats estan adreçades principalment a gent jove i a gent gran però 
pot assistir-hi tothom. Viu les noves tendències digitals i aprèn!
Com l’espai és tancat per tal de que no passis fred, cal que confirmis la teva 
assistència a través del correu torrebarrina@l-h.cat o el WhatsApp 628 903 234 
abans del divendres 25 de febrer.

aiXò va de podcast
espai studio de podcasts 

12 H diÀleg/tecnologia per reinventar una indÚstria digital conectada

■	Cecilio Angulo. Cap de Recerca del Grup GREC. Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC Barcelona-Tech). President de l’Associació Catalana 
d’Intel·ligència Artificial (ACIA).

■	Jordi Arrufí. Director del programa de Talent Digital de Mobile World 
Capital Barcelona.

■	Moderadora activa: Marta Sardà, periodista d’economia a l’Avui i 
L’Econòmic. Co-fundadora de WomenTalent corner.

13 H tertÚlia/per què el podcast estÀ de moda? 
 Amb Xavi Martínez & Idoia Cantolla (Cap de   
 continguts i estratègia a Podimo) & Albert Benet  
 (Director de Radiofonics)

15 H WorKsHop/Fes el teu podcast amb el mòbil
 Amb Sunne de Nación Podcast 

16 H tertÚlia/seXting, els previs comencen  
 amb el mòbil
 Amb Xavi Martínez & Arola Poch

28 de Febrer

XAVI MARTÍNEZ
PERIODISTA



11 H conFerència/robots per a una vellessa autònoma
A càrrec de Carmen Jané

12 H diÀleg/inspirar la propera generaciÓ de persones emprenedores

■	Carolina Crespo. Professora de Tecnologia, coordinadora de Projectes 
STEAM Institut Bellvitge L’Hospitalet.

■	Sílvia Zurita i Món. Professora al Institut Domènec Perramon.
■	Oriol Ripoll. Especialista en jocs. Creador de Jocs al segon (jocs 

aplicats a projectes de comunicació i educació).

13 H WorKsHop/Fes el teu podcast amb el mòbil
Amb Sunne de Nación Podcast

15 H tertÚlia/consells per convertir-se en un 
streamer rellevant
Amb Xavi Martínez & Gerard Romero

16 H tertÚlia/la realitat virtual en els videojocs  
ja és aquí!
Amb Xavi Martínez & Sector Gaming Podcast 

12 H diÀleg/  salut, ciència i tecnologia

■	Laura M. Lechuga. Cap del grup de NanoBiosensors i Aplicacions 
Bioanalítiques de l’Institut l’ICN2. 

■	Nuria Montserrat. Professora d’Investigació ICREA, Premi Nacional 
de Recerca Jove Talent 2021.

■	Moderadora activa: Núria Jar. Autora de l’àudioserie The Coronavirus 
Scientists per a periodistes de la National Geographic Society. 

13 H tertÚlia/secrets pel bon Ús del tiK toK
 Amb Xavi Martínez & Julia Pascual 

15 H WorKsHop/Fes el teu podcast amb el mòbil
 Amb Sunne de Nación Podcast 

16 H tertÚlia/a quantes plataFormes digitals  
 de sèries estÀs subscrit? 
 Amb Xavi Martínez & Alberto Rey

1 de març

2 de març

GERARD ROMERO
STREAMER A TWITCH

JULIA PASCUAL
TIKTOKER



jo sÓc gran i més intel·ligent que el mòbil! 
tallers prÀctics: el mÓn dels mòbils, aplicacions i internet

espai lab esènior

Adreçat especialment a persones més grans de 65 anys.

d’11 a 13 H    FotograFies i Filtres, descarregar 
aplicacions, crear un grup de WHatsapp, 
impressiÓ 3d

gastronomia,
cultura i oci 6.0
Com a cada edició, al Village podràs passar-ho bé picant i escoltant música. 
Aquest any a més, et convidem a que visquis algunes experiències immersives 
que et sorprendran.

gastronomia
Tasteu des de les croquetes de rostit més tradicionals, pasant pel yakisoba 
japonès, els tequeños veneçolans, els arrossos, els calçots o carxofes. Totes 
les tapes preparades i adaptades als diferents estils de cuina: vegans, celíacs, 
halal i kosher.

cultura
Un esclat d’estils musicals, rumba, rock, pop, flamenc, blues... pensat per a 
tots els gustos i edats que et convidaran a ballar o fer-te companyia mentre 
gaudeixes de la nostra gastronomia. També trobaràs dansa urbana i d’altres 
intervencions artístiques. 

oci 6.0
■	The Jellyfish box. La Medusa, el símbol més antic 

de la nostra ciutat, et convida a fer un viatge màgic 
i diferent per submergir-te en el projecte L’H 6.0.  

■	The Jellyfish mirror. Fes-te una foto que no et 
deixarà indiferent.

■	Bubble 6.0 “Un minut per respirar”. Calcula la 
teva petjada de carboni amb el mòbil i descobreix 
com compensar-la.

28 de Febrer, 1 i 2 de març

del 25 de Febrer al 3 de març



més inFormaciÓ

Hi col·laboren

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

els criteris establerts pel PROCICAT. 
• Sempre que puguis, mantingues  

la distància de seguretat  
i les mesures d’higiene.

mesures covid-19

Entitats 
de la ciutat

Restauradors
de la ciutat

#LHospitalet6_0
#MWC22

lhexperience.l-h.cat  •  www.l-h.cat

 L’Hospitalet Experience
 LH_Experience
 LHospitaletExperience


