CULTURA

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de gener del 2014

Tricentenari. 5.000 persones han conegut aquest fet històric de la ciutat

Acaben les activitats
del Conveni L’H 1713

M

és de 5.000 persones
han participat en les
diverses activitats que
s’han organitzat a la ciu
tat amb motiu de la commemoració
del 300è aniversari de la signatura
del Conveni L’Hospitalet 1713, el
document que marcava les condi
cions d’evacuació dels exèrcits aus
triacistes que van participar en la
Guerra de Successió.
Una de les activitats més desta
cades per commemorar aquell esdeveniment ha estat l’exposició El
Conveni de L’Hospitalet: història i
societat a principis del segle XVIII,
que es va inaugurar el mes de juny
del 2013 i que va tancar les seves
portes el 12 de gener d’enguany.
A l’entorn de la celebració del tri
centenari del Conveni, també s’han
organitzat conferències, contacontes, jocs de rol i reconstruccions
històriques, entre d’altres.
A l’exposició es podia veure el
document original del conveni i
conèixer “les conseqüències d’una
guerra que va ser internacional i
els efectes que va tenir sobre la
població de Catalunya i també de
L’Hospitalet, on estaven assentades

Xarxes socials
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La Fundició

IV Concurs de
Microrelats Negres
amb 283 obres

‘La Muntanya
Màgica’, a l’Espai13
de la Fundació Miró

Els microrelats de Carlos Pujalte i @
NoMeEscribasAsí han estat els gua
nyadors de la quarta edició del con
curs organitzat pel Centre Cultural i
la Biblioteca la Bòbila amb l’editorial
RBA. Pujalte va publicar: “Cuando
Rita me quemó con el cigarrillo, mi
cerebro se iluminó: Gauguin era el
asesino del pincel. Próximo destino,
Tahití”. @NoMeEscribasAsí és autor
de: “Dijeron que fue una bala perdi
da, pero eso es mentira; yo sé dón
de la puse”. En total s’han rebut 283
microrelats. y

El projecte artístic del col·lectiu La
Fundició, que enguany col·labora
amb l’Espai 13 de la Fundació Miró,
mostrarà a la Biblioteca de Bellvitge
un capítol de l’exposició La Muntanya Màgica. Es tracta d’Expectatives
i ficcions, un debat televisiu que se
celebrarà l’1 de febrer a les 11 del
matí a l’entorn del turisme i la histo
riografia en la construcció d’imagina
ris i narratives. Hi participaran, entre
d’altres, Lúa Coderch, autora de La
Muntanya Màgica, i la historiadora
hospitalenca, Dolors Marín y

Muestra de Baile Flamenco

La nieta de Carmen
Amaya actuó en
el Centro Claveles
Reconstrucció històrica d’una batalla del 1713 feta l’octubre del 2013

les tropes, fet que va motivar que el
conveni se signés a la nostra ciutat”,
ha explicat el regidor de Cultura de
l’Ajuntament, Jaume Graells.
Aquesta part de la història també
s’ha sotmès a l’anàlisi de diferents
historiadors que van participar en
un cicle de conferències coordi
nades per Joaquim Prats, catedràtic

de la Universitat de Barcelona.
Graells ha valorat molt positiva
ment “tant les activitats desenvolu
pades com la resposta de la ciuta
dania que s’ha mostrat interessada
a conèixer un episodi important de
la nostra història que ha deixat una
empremta que arriba fins als nos
tres dies”. y

ET RECOMANEm

Karime Amaya participó en la Mues
tra de Baile Flamenco Ciutat de
L’Hospitalet, que organizó la Aso
ciación Cultural Andaluza en el
Centro Cultural Claveles. La sobrina
nieta de la popular bailaora, nacida
en México y que ha actuado en es
cenarios de todo el mundo, estuvo
acompañada por Joaquín ‘El Duen
de’, Sara Flores, Santiago y Tati
Amaya, y Mercedes Amaya. y

Més informació: www.lhdigital.cat

Exposició de pintures
de Joaquim Chancho a
la Tecla Sala

Documental ‘El
camino’ en homenatge
a José Luis Sampedro

L’artista tarragoní ha preparat aquesta mostra
especialment per al Centre d’Art Tecla Sala
amb obres sobre paper, dibuixos i pintures,
agrupades en disset àmbits i creades entre el
2010 i el 2013. Són obres que segueixen la
seva tècnica geomètrica cada cop més orgà
nica, creant trames i retícules amb una gam
ma cromàtica pròpia.

Els realitzadors Fran Menchón i Tomás Suárez,
amb producció de l’empresa hospitalenca
Fitzcarraldo Films, han elaborat aquest do
cumental que vol contribuir a “intentar acabar
amb el capitalisme criminal i buscar sortides a
la crisi que ha fet tornar esclau social l’home”.
Amb ell fan un homenatge al desaparegut es
criptor que apareix al documental.

‘Dibuixa una línia i segueix-la’. Del 23 de gener al 25 maig
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.teclasala.net

Càpsules de teatre als barris de L’Hospitalet
acostaran la cultura a la ciutadania
A partir del 25 de gener, L’H estrenarà càpsules de teatre als barris fins a les Festes de Pri
mavera, a càrrec de les companyies Patates amb Suc i Plàudite Teatre i en col·laboració amb
els centres culturals. Hi participaran una quinzena de compa
‘Càpsules L’H’. Inici, 25 de gener,
nyies fent petits espectacles de teatre, dansa, clown i música
19.30h. Preu: 4€ per espectacle;
abonament 4 espectacles, 12 €
que tindran lloc cada 15 dies en espais de la vida quotidiana
CC Sta. Eulàlia (c. de Sta. Eulàlia, 60)
al Centre, Santa Eulàlia, Collblanc, Pubilla Cases i Bellvitge.

‘El camino’. 27 de gener, 18h
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

Conversa amb Màrius Serra
sobre el llibre ‘Plans de futur’

‘De la Lucy a l’home dels gels.
Els orígens de l’ésser humà’

‘El último concierto’, a l’espai
Versió Original

L’autor parlarà amb els assistents del seu dar
rer llibre que relata l’entorn del matemàtic Fer
ran Sunyer, tetraplègic i autodidacte, que va
assolir projecció internacional en ple franquis
me. L’acte l’organitza Òmnium Cultural.

Torna a la ciutat aquesta interessant exposició
sobre l’evolució humana que explica de forma
lúdica i entenedora l’evolució geològica de la
terra i la vida, l’aparició dels primats i el procés
evolutiu fins a l’aparició de l’home.

Dins la programació de gener, tanca el cicle
mensual de l’Espai Versió Original El último
concierto, pel·lícula americana de Yaron Zil
berman sobre les relacions humanes entre els
integrants d’un quartet de corda.

Conversa amb Màrius Serra. 6 de febrer, 19h
Biblioteca Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.l-h.cat/biblioteques

Del 28 de gener al 26 de febrer
Centre Cultural Sanfeliu (carrer de l’Emigrant, 27)
www.l-h.cat

‘El último concierto’. 28 de gener, 16h, 18.15h, 20.30h i 22.45h
Cinemes Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
http://espaivo.blogspot.com.es

