CULTURA

28 d’octubre del 2005

El teatre de família i ‘amateur’
inicien una nova temporada
Els organitzadors aposten per augmentar el nombre de companyies i d’espais

S’ha passat de quatre
companyies de teatre
‘amateur’ a setze.
S’afegeixen tres nous
escenaris, el Joan XXIII
i els CC de Collblanc
i de Santa Eulàlia
Torrassa i Santa Eulàlia i el Centre
d’Estudis Joan XXIII.
També han augmentat molt
considerablement les companyies
que hi participen en el cicle. A Sant
Isidre, Plàudite, Picarols, Margarida Xirgu i Centre Catòlic s’han sumat V de B, Caballo de Troya, Teatre Independent del Gornal, In The
6 Us, Champagne, Pos-esos, El Sarau, Strómboli, Picarols, Teatrae i
Tecla Sala.

Fa 20 anys que l’associació
La Terminal programa teatre per a infants. El passat

L’apunt

curs, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, van decidir ampliar els escenaris i
posar un nou títol a l’activitat: Teatre per a tota la
família. Aquest curs torna
de nou el cicle ampliant
encara més l’oferta. El
Centre Catòlic, el teatre
que acull més públic, ofereix sessions dobles, a les
17h i a les 18.30h. Les representacions també tindran lloc a la Bòbila i a
l’Auditori de la Torrassa.
El Teatre per a tota la
família aplega espectacles
diversos: màgia, pallassos,
titelles, contes... amb companyies de gran qualitat.
El passat curs, van assistirhi 3.047 persones.
Les pròximes setmanes
es podrà veure: El Quixot
(6 de novembre, a la Torrassa); A la recerca del
drac màgic (13 de novembre, al Catòlic); El vestit
nou (20 de novembre, a la
Bòbila); Marc del sol (4 de
desembre, al Catòlic) i
Contes al terrat (11 de
desembre, a la Torrassa).

19 a 21h. Taller: Respirar millor
A Biblioteques
per a viure millor. Organitza
3 de novembre, 19.30h. TerCAID. CC la Torrassa (Mare de
G túlia
literària sobe La noche del
Déu dels Desemparats, 87).
E oráculo, de Paul Auster. Bib.
Josep Janés (c. del Dr. Martí JuN lià, 33). 4 de novembrre, 19h. Música
30 d’octubre, 22h. Concert de
literària sobre La Biblia
D Tertúlia
Bombachitas Sisters. 4 de node barro, de Júlia Navarro. Bib.
A la Florida (av. Masnou, 40). 5 vembre, 23h. Gnaposs. Amb
de novembre, 12h. Més que
comptes amb Les aventures de
la família Ratón, amb titelles
Naip. Bib. Central Tecla Sala (av.
Josep Tarradellas, 44).

Diversos
30 d’octubre, 8h. Aniversari
del Grup Sardanista tot Bellvitge. Sortida cap a Montserrat .
11h. Missa conventual. 12h.
Ballada de sardanes amb la cobla Súria. 16h. Col·locació de la
clau de l’entitat al mur dedicat a
Pep Ventura en el Camí dels
Degotalls (Merca-2 sota el rellotge).
31 d’octubre, de 10 a 14h i
de 17 a 21h. Unitat mòbil del
Banc de Sang. Organitza Associació de Donants de Sang de
L’H (Lloc: rbla. Just Oliveras).
Del 2 al 30 de novembre, de

David Muñoz, guitarrista i compositor i cantant del grup. 5 de
novembre, 23h. Matari és Carlos Matari, cantant i compositor
de L’Hospitalet. Salamandra (av.
del Carrilet, 301).
4 de novembre, 22h. Música
improvisada amb Agustí Martínez&Maal Ensemble. 5 de novembre, 19h. 50è aniversari
d’Amics dels Concerts. Concert
de sardanes i música tradicional
catalana, Temes i variacions populars amb la cobla Ciutat de
Girona. CC Barradas (rambla de
Just Oliveras, 56).

Teatre
5 de novembre, 21.30h i 6 de
novembre, 19.30h. Queridas
bestias amb Santi Dantí. Sala B
del Teatre Joventut (c. de la Joventut, 10-14).
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El Arxiu de L’H amplía la
oferta educativa para los
estudiantes de la ciudad
Los estudiantes pueden acceder a
cuatro nuevos programas para conocer el fondo documental que dispone el Arxiu Municipal. En el curso
2005-06, además de esta propuesta, la oferta se amplía con nuevas
actividades centradas en la obra del
arquitecto Puig i Gairalt, y la lucha
que llevaron a cabo los antifranquistas en L’Hospitalet. Esta exposición inicia una etapa itinerante por
las escuelas y centros culturales.

El Grup Sardanista Tot
Bellvitge celebra su
vigésimo aniversario
El Grup Sardanista Tot Bellvitge ha
programado numerosas actividades para celebrar su 20 aniversario.
Una de ellas será la excursión que
realizarán a Montserrat el próximo
día 30 de octubre. Habrá ofrenda a
la Virgen, ballada de sardanas con la
cobla Súria, comida de hermandad y
colocación de la llave de la entidad
en el muro dedicado a Pep Ventura
en el Camí dels Degollats. Las inscripciones se realizan en su sede.

Inaugurada la exposición
‘Fent via. 150 anys de
ferrocarril’ en el Barradas

GABRIEL CAZADO

El passat curs, cinc companyies
de teatre aficionat van decidir
organitzar un cicle de teatre
per donar a conèixer les seves
produccions fora del barri d’origen. Així va néixer el primer
cicle de L’Hospitalet fa Teatre.
Aquest curs, la Coordinadora
de Teatre Amateur s’ha plantejat un repte més gran. Ha augmentat el nombre de sales que
acolliran representacions: a l’Auditori de la Torrasa, al Centre Catòlic i
al CC de la Bòbila s’han afegit els
centres culturals de Collblanc-la
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L’Auditori de la Torrassa va acollir Alquímia.

Segons el portaveu de la Coordinadora de Teatre Amateur, Antonio Carrión, “volem que hi hagi teatre d’aficionat totes les setmanes i
en tots els barris de la ciutat. Volem
potenciar l’afició per aquest teatre.
El nivell del teatre amateur és molt
alt a L’H”.

Les pròximes setmanes es podran veure Ens ha caigut la sogra
(30 d’octubre, al Catòlic); Timo S.A.
i Refugiats (6 de novembre, a la
Bòbila i al Catòlic, respectivament);
Amor de Don Perlimplín con Belisa
en su jardín (12 de novembre, CC
de Santa Eulàlia). # NÚRIA TORIL

El Centro Cultural Barradas acogerá
hasta el día 27 de noviembre la exposición Fent via. 150 anys de ferrocarril, organizada por la Associació d’Amics del Ferrocarril y por el
Centre d’Estudis. La muestra tiene
una parte dedicada en exclusiva a
L’Hospitalet y rinde homenaje a la
figura de Pau Sans, político y poeta
hospitalense, de principios del siglo
XIX, que fue nombrado ingeniero
municipal a perpetuidad.

