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EDITORIAL

ENQUESTA

Dinamización
cultural

El nuevo centro cultural La Bòbila que abrirá
sus puertas el próximo
15 de noviembre viene a

Què has après a
l’exposició de la
Fundació La Caixa
sobre la sida?

cos como a principiantes
o a entidades que propongan la realización de
actividades.

cubrir un vacío importante en la zona norte de la ciudad

Su estructura y equipamiento se han pensado con

(Pubilla Casas, Can Serra y la Florida) en la que no ha-

esa finalidad. Es una instalación de ciudad con un gran

bía ninguna instalación cultural con capacidad suficiente

teatro-auditorio, varias salas equipadas y espacios para

para atender a una población que se acerca a los

acoger exposiciones y actividades diversas, en total,

90.000 habitantes. La antigua aula de Cultura de la Flo-

1.900 metros cuadrados de superficie y cuatro plantas

rida, que desapareció para dar paso a la biblioteca del

de altura que comparten entrada principal con la Biblio-

barrio, tampoco podía dar respuesta a la demanda de la

teca de La Bòbila.

ciudadanía de los distritos IV y V de L’Hospitalet.

Este hecho no es casual, ya que la proximidad de los

Sergio Castrillo

La Bòbila ofrece una programación formativa estable

dos servicios generará un intercambio de iniciativas y

Estudiant d’aux. d’infermeria

en disciplinas artísticas como música, fotografía, cine o

experiencias, que a la vez acercará la actividad cultural

teatro. Pero su objetivo va mucho más allá, el nuevo

de L’Hospitalet a mayor número de ciudadanos.

És una exposició molt didàctica
i interessant perquè t’explica en
l’àmbit sanitari el procés del virus
de la sida des que entra en el cos
humà, com ataca i com es pot prevenir. De conductes de risc ja hi ha
molta informació a tot arreu.

equipamiento pretende dinamizar y apoyar las iniciati-

La Bòbila ya es una realidad. Ahora debe esperar la

vas culturales y sociales que generen las asociaciones y

acogida de la ciudadanía y sus propuestas para comple-

los ciudadanos de la zona, creando un núcleo
cultural abierto a todos,
tanto a creadores artísti-

tar su oferta y desarro-

El Centro Cultural La Bòbila nace con la
vocación de estimular la creación artística y dar
respuesta a los barrios de la zona norte

llar su potencial como
uno de los núcleos culturales de la ciudad.

PUNT DE VISTA

L’Hospitalet, gent del Barça

Antón Parera
Director general adjunt
del FC Barcelona

El fort arrelament
del barcelonisme a
la ciutat, amb prop
de 5.000 socis i
sòcies i 14 penyes
fa que L’H sigui un
enclavament
important per al
FC Barcelona

La proximitat de L’Hospitalet amb Barcelona
és un fet geogràfic que sempre ha estat present en el tarannà de la ciutat i del qual som
conscients tots els hospitalencs. No és res de
nou ni tampoc no hem de descobrir-ho avui.
Potser ara, però, és el moment de descobrir
una nova iniciativa que el FC Barcelona ha
posat en marxa.
Es tracta del carnet Gent del Barça, una
campanya d’afiliació i captació de nous barcelonistes que ha de servir per reforçar la
nostra massa social. I quina vinculació té això
amb L’Hospitalet? Aquesta iniciativa, que
ofereix serveis i avantatges relacionats bàsicament amb l’ús de les nostres instal·lacions,
presenta noves ofertes d’oci a tots els hospitalencs. Molt a prop vostre, el Barça us obre
les portes a un món de passió i sentiments.
El FC Barcelona i L’Hospitalet sempre han
mantingut una estreta relació que cal continuar fomentant i que, històricament, s’ha
demostrat que és satisfactòria per a ambdues
parts. El fort arrelament del barcelonisme a la
ciutat, amb prop de 5.000 socis i sòcies i 14
penyes registrades oficialment, fa que L’Hospitalet, un municipi amb un sòlid teixit cívic i
associatiu, sigui un enclavament important

Bandana Kumar
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per al club. Tots aquests ‘culés’ ens han d’ajudar, a través del projecte Gent del Barça, a
fomentar l’esperit d’acollida de la nostra institució.
Això servirà, de retruc, per reforçar les estructures econòmiques que han de garantir la
nostra independència i per fer un Barça més
fort. Per tal de fer viables aquests objectius i
per mantenir la competitivitat que sempre ha
caracteritzat el club, la vostra ajuda ha de ser
imprescindible per tirar endavant el projecte
Gent del Barça.
Cal no oblidar que disposem dels abonaments més econòmics dels grans equips europeus i que tampoc no podem comptar
amb recursos alternatius a l’abast d’altres entitats, com per exemple la publicitat a les samarretes. Per tot plegat, necessitem posar en
marxa iniciatives com aquesta.
Amb aquestes línies, em complau fer-vos
partícips d’aquest nou projecte del Barça que
també ha de ser un projecte de tots els barcelonistes de L’Hospitalet. No cal oblidar que
es tracta del municipi –sense comptar la Ciutat Comptal– amb més associats ‘culé’s, molt
per sobre d’altres ciutats de l’àrea metropolitana. Una dada que cal tenir en compte.

He après la importància de tenir
cura en les relacions sexuals, les diferents defenses del nostre cos i
m’ha sorprès el gran nombre d’afectats que hi ha i el gran nombre
de ‘bitxos’ que tenim al cos. Em
servirà per a la meva vida futura.

Pedro López
Estudiant d’aux. d’infermeria

M’ha semblat molt interessant i,
encara que conec el tema, és molt
curiosa la forma d’exposar-ho. He
sortit amb les idees més clares però
els dubtes i la por al contagi hi són
sempre. És una exposició a la qual
hauria de venir tothom.
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