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Escena. ‘L’Acollidora’, la primera obra posada en escena per capítols com una telenovel·la, tindrà segona temporada

El ‘curebrot’ del Centre Catòlic

veure el segon i el segon va crear
unes expectatives impressionats.
Ha funcionat i estem plantejant
una segona temporada per a l’any
vinent, per això hem deixat un final
obert”, explica Litus Codina, autor i
director juntament amb Jordi Monteagudo i Xavier Rios.
A L’Acollidora no li ha faltat cap
dels arguments d’un bon ‘curebrot’.
Una cinquantena d’actors sobre
l’escenari han patit enganys, xantatges, infidelitats... al voltant de tres

El Quadre Escènic del
Centre Catòlic s’ha
atrevit amb la primera
obra de teatre per
capítols i ja en prepara
la continuació
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Un web de les
biblioteques reuneix
els escriptors
de L’Hospitalet
La xarxa de biblioteques ha publicat el web L’Hospitalet escriu, en el
qual podem trobar informació sobre
els escriptors de la ciutat, que s’afegeix a la guia d’autors que publica
cada dos anys des del 2003 i que
recull tota la producció literària relacionada amb el municipi. y
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http://sites.google.com/site/autorslh

Uns 50 actors i 8
representacions
mostren l’empenta
dels aficionats
famílies –els rics i poderosos Montornès, els treballadors Bou i les
Caparròs, una vídua i la seva filla.
El projecte més immediat del Catòlic és la representació de BoeingBoeing al tancament d’aquesta
edició i el 22 de juny. L’escola de
teatre Capsa de Somnis, adreçada
als petits, també ha obert la seva
matrícula per al pròxim curs. y
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Representació del primer capítol de L’Acollidora, al teatre del Centre Catòlic

Formació

Matrícula oberta a l’escola dels
Amics de la Música de Bellvitge
L’escola dels Amics de la Música
de Bellvitge té oberta la matrícula
fins al pròxim 15 de juny per als interessats a aprendre solfeig (grau
elemental, grau mitjà i harmonia),
sensibilització musical (per als infants) o instruments.
En el cursos de solfeig, l’entitat
de Bellvitge segueix el programa del Conservatori Municipal de
Barcelona, mentre que les classes
d’instruments són personalitzades,
amb un professor per alumne.
Ofereix formació de tots els ins-

Telèfon: 93 261 07 61
Rambla de Just Oliveras, 34
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truments de banda i, també de la
resta, segons demanda. El preu del
curs és de 100 euros i inclou la formació en solfeig i d’instruments de
banda. Si es vol aprendre un altre,
com guitarra o piano, l’interessat ha
de fer-se soci de l’entitat (12 euros
anuals) i abonar les classes.
Els Amics de la Música de Bellvitge porten 30 anys promovent la
formació musical a L’Hospitalet. y
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Telèfon: 93 335 85 52
Web: www.bandaescuelademusica.com

El grup cultural
Alpha 63 cedeix
el seu llegat a
l’Arxiu Municipal
cedida per amics de la música de bellvitge

a Perpètua, farta de ser menystinguda per tothom, mata
la seva mare. Amb aquest
final, el Quadre Escènic del
Centre Catòlic va acomiadar L’Acollidora, el primer ‘curebrot’ teatral
que es posa en escena i que tindrà
una segona temporada.
La idea de fer una telenovel·la
teatral va néixer en un sopar entre
els membres del grup, primer de
broma i després com un repte que
la companyia ha superat tot i les dificultats (diverses baixes mèdiques
van obligar a suspendre les representacions del tercer capítol en la
data prevista).
“El públic ha reaccionat molt
bé. La gent quan va veure el primer
episodi es va quedar amb ganes de

La documentació que va aplegar
el grup Alpha 63 durant els darrers
anys del franquisme, per impulsar
una alternativa cultural a L’H amb
activitats de cinema, teatrals i artístiques, forma part de l’Arxiu Municipal. Aquestes fotografies, cartells
i documents són a disposició de la
ciutadania des del mes d’abril i es
van lliurar al municipi en un acte simbòlic celebrat a l’Harmonia. y

