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L’H obre el primer institut
de ‘gospel’ d’Espanya
Començarà el curs el mes d’octubre al carrer França, 41 de Bellvitge
El pròxim mes d’octubre
s’obrirà a Bellvitge el primer
institut de gospel d’Espanya en un local cedit per la
parròquia de Sant Joan
Evangelista ubicat al carrer
França, 41. Per presentar
l’institut, els dies 11 i 12 de
juliol a les instal·lacions de l’antiga aula de cultura es van fer
dos seminaris de gospel impartits per Emmanuel Djob, un
dels millors cantants de gospel
d’Europa, nascut a Camerun i
que té l’atractiu de traslladar la
seva força a la gent. “Van ser
dues sessions didàctiques per
donar a conèixer a la ciutadania
el que és el gospel i la seva filosofia que t’ajuda a passar-t’ho
bé”, ha explicat el director de
l’institut, Óscar Alberdi.
El curs lectiu tindrà set assignatures bàsiques: tractament de
la veu, del cos i de l’escenari,
història del gospel, la coral, els
instruments i la posada en marxa de l’espectacle. De moment,
l’institut compta amb un centenar d’alumnes que fins ara rebien classes d’instruments musicals. Per assistir a les classes
no fa falta cap mena de coneixement musical i l’edat tampoc
no és important. “L’origen del
gospel es troba a l’Àfrica i allà
el canta i balla tota la tribu, en-
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Per al gospel no hi ha
edat ni fan falta
coneixements. Si quan
sents música negra se’t
mou alguna cosa ja ets
una persona adequada
per aprendre’n

Exposicions
Del 16 al 31 de juliol.
Tiramilles gràfica. De dilluns a dissabte de 10 a
21h. Centre Cultural Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).
Fins al 18 de juliol. Exposició de Pintura dels
alumnes del Centre Cultural la Asunción i Ramon Nonat. CC Santa Eulàlia (c. Santa Eulàlia, 60).

Cinema
18 de juliol, 22h. Butaca a la piscina. Moulin
Rouge (Austràlia 2001)
amb Ewan Mc Gregor i
Nicole Kidman. Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord
(av. Manuel Azaña s/n).

GABRIEL CAZADO

Altres

El camerunés Djob va impartir els seminaris

tre cometes, i un senyor de 70
anys pot estar cantant amb una
nena de 10 anys i això crea una
nova relació pedagògica” ha explicat Óscar Alberdi.

La sessió inaugural de l’Institut serà el 12 d’octubre a les
19h al Casinet d’Hostafrancs.
“Necessitàvem una sala de més
de 500 persones”, justifica el

Endesa
iluminará los
exteriores del
edificio de la
Tecla Sala

El 27 i 28 de juliol, Fito Páez en concert

La Fundación Endesa destinará este año 18.000 euros
a patrocinar la iluminación
exterior del Centro Cultural
Tecla Sala por considerarlo
de interés histórico y cultural. Este edificio es el primero de L’Hospitalet que
ilumina la fundación que se
constituyó en 1998 con el
objetivo de destacar monumentos del patrimonio histórico, artístico y cultural; cooperar con el desarrollo económico y social de los países donde Endesa tiene implantación, y
también colaborar con municipios donde la compañía cuente
con instalaciones de generación
eléctrica, sean centrales nucleares, térmicas o hidráulicas.
Desde su constitución, la
Fundación Endesa ha invertido
en Catalunya más de dos millones y medio de euros. # R .
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tat de l’espectador. Páez juga
amb la troba de Rosario, ciutat
argentina on va néixer, o amb el
rock, uneix talent musical i sensibilitat literària i ha seduït públics d’arreu d’Amèrica amb el
seu estil personal i la seva mirada conscienciada cap als problemes socials.
Per al tinent d’alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament,
Joan Francesc Marco, que Fito
Páez vingui a la ciutat és un orgull per la seva qualitat com a
intèrpret. “Estem contents perquè és un esplèndid artista”, ha
dit el tinent d’alcalde.
El fet que L’Hospitalet sigui
seu d’un espectacle del Grec
també satisfà el tinent d’alcalde
d’Educació i Cultura perquè
“vam ser pioners a tenir un espectacle del festival d’estiu i
mantenir-ho és molt important

18 de juliol, de 17.30 a
20.30 h. Banc de sang.
a la pl. Espanyola. 22 de
juliol, de 10 a 14h i de
17.30 a 20.30h, a la rambla Just Oliveras. 26 de
juliol, de 10 a 14h i de
17.30 a 20.30h, al mercat de la Florida. 31 de
juliol, de 10 a 14h i de
17.30 a 20.30h, al mercat de Collblanc. Org.
l’Associació de Donants
de sang de la Ciutat Sanitària de Bellvitge.
20 de juliol, de 10 a
14.30h. Bateig de submarinisme. Activitat gratuïta. Edat mínima 12
anys. Per iniciar-se en la
pràctica d’aquest esport.
Piscina del Poliesportiu
Fum d’Estampa (c. de
Rosich,12).

director. El curs començarà el
14 d’octubre en horaris de matí
o tarda, i de dilluns a divendres.
Encara no està decidit si s’haurà de pagar matrícula, però sí
una quota mensual. “A més de
gospel, a l’institut s’ensenyarà
música d’instruments com una
acadèmia de música normal,
encara que per a aquesta activitat hi ha una quota específica”,
ha explicat el director.
Els alumnes que aprovin el
curs de gospel obtindran un diploma que els permetrà passar
de nivell. L’únic institut de gospel d’Europa és a Grenoble i el
seu director impartirà classes a
Bellvitge un cop a la setmana.
Les persones interessades en
estudiar gospel poden demanar
més informació al telèfon 93
226 46 86. # MARGA SOLÉ

El Teatre Joventut
participa en el festival
d’estiu Grec 2002
El Teatre Joventut acull cada
M
estiu un espectacle del fesÚ
tival Grec. El prestigi de la
S
sala municipal fa que entri
I
en el circuit del Grec MetroC
polità, que pretén acostar el
A
festival a algunes ciutats de
l’àrea metropolitana.
Enguany, l’artista que actuarà al Joventut és Fito Páez, un
dels grans noms de la música
argentina guanyador de dos
Grammy Llatins i que va triomfar a Espanya el 1998 amb Enemigos íntimos, un disc g ravat
amb Joaquín Sabina.
El cantant actuarà els dies
27 (22h) i 28 de juliol (21h).
L’entrada costa 21 euros i es
pot adquirir a Tel-Entrada (902
10 12 12). Fito Páez farà un repàs de la seva carrera, un repertori format per belles melodies i
lletres que busquen la complici-
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Fito Paez farà un repàs de la seva carrera

perquè representa un reconeixement a la feina que fem i a la
pròpia ciutat”.
El fet que L’Hospitalet aculli
el Grec també permet “donar a
conèixer el Teatre Joventut fora
de la ciutat, que la gent de fora
vingui i que els hospitalencs puguin veure espectacles de qua-

litat que d’una altra manera no
tindrien l’oportunitat de tenirlos a casa”, ha dit Joan Francesc
Marco. # MARGA SOLÉ

Consultar les activitats
del Grec a la web www.bcn.es/grec

