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L’espectacle es podrà veure al Teatre Joventut entre el 7 i el 16 de juliol

El Grec Metropolità porta a la
ciutat 9 mm, estrenada a Sitges

AGENDA

Música
15 de juny, 18h. 25è aniversari
Gran Premi de la Cançó infantil
de L’Hospitalet. Direcció Ramon
Santarrosa. Centre d’Estudis
Jaume Balmes (Travessia Industrial, 157-161).

Tallers
15 de juny, 19h. Taller Els jocs
de rol. Biblioteca Josep Janés
(plaça Espanyola, 21).
16, 20 i 30 de juny. Tallers de
relaxació i respiració per a les
persones que tenen al seu càrrec un malalt d’Alzheimer. Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer (Santiago de Compostela, 11-15).
19, 20 i 21 de juliol, de 16 a 20h.
Mostra dels tallers de Puntes de
Coixí, Pintura i Manualitats de
l’Escola d’Adults Sant Josep
(Mare de Déu de la Mercè, 20).

MARGA SOLÉ

Exposicions

Un any més, el festival estiuenc
d’espectacles Grec es traslladarà
a diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, on tindran lloc alguns dels actes. En el
cas de L’Hospitalet serà l’obra de
teatre 9 mm, que es podrà veure
al Joventut del 7 al 16 de juliol.
Aquesta obra va ser estrenada oficialment en el Festival Internacional de Teatre de Sitges on va obtenir una bona crítica.
L’obra ha estat escrita i dirigida per Lionel Spycher, un dels dramaturgs joves amb més projecció
a Europa. La seva obra Pit-Bull,
exhibida el 1999, ha estat traduïda
i representada a diversos països
amb gran èxit de crítica i públic.
La traducció del text ha estat
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L’obra va
obtenir una
càlida acollida
en la sessió
del festival
internacional

Fins al 28 de gener del 2001.
L’Hospitalet, 75 anys de ciutat
(1925-2000) Museu de L’Hospitalet (riera de l’Escorxador, s/n).

Cinema

Imatge de l’obra de teatre 9 mm, que es podrà veure al Joventut del 7 al 16 de juliol
realitzada per Joan Casas i els
principals actors són Carles Heredia, en el paper d’un superprepotent gerent, Mireia Llunell, Rafael
Cruz, Dani Arrébola i Teresa Urroz.
És una obra d’acció i suspens
amb una durada d’1 hora i 45 minuts. La trama arrenca en un supermercat, el senyor Kléber n’és el

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

gerent, un adinerat home de negocis que aspira a ser polític, i Alfa
Allamodio, el responsable de seguretat, però els robatoris es succeixen i les xifres no surten.
Si es tracta de diners, les armes no poden estar molt lluny, i a
més, també hi ha fantasmes pel
mig. Amb aquesta trama, Spycher

La foto

esdevé un cop més un cronista
d’una societat violenta, sense horitzons ideològics ni morals als
quals agafar-se i en la qual la supervivència diària sol ser com la
llei del més fort. L’estètica dels
films negres està present en un
espectacle on l’asfalt és l’única llei
dels homes.

notícia

30 de juny, 19h. Projecció de
la pel·lícula Said, de Llorenç Soler, seguida d’un debat sobre racisme i immigració. Org. Associació Cultural Dar El Farah.
Centre Barradas (rambla Just
Oliveras, 56).

Teatre
16 i 17 de juny, 21h sala A, Barracón 62. 22h sala B, U. 18 de
juny, 18.30h sala A, Garbuix
d’historietes. 19h sala B i 24 de
juny, 22h sala B, Comisaría especial para mujeres . Teatre Joventut (c. Juventut, 4-10).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Concedidas las
becas para la
investigación a
tres proyectos
sobre L’H

REDACCIÓ

P. G.

El Cine Club de L’Hospitalet ha
convocat per a aquest estiu una
nova edició de Butaca a la Fresca, programació cinematogràfica a
l’aire lliure oberta a tots els ciutadans. Les projeccions tindran lloc
tots els dijous, del 29 de juny al 20
de juliol a Can Sumarro, i el dia 27
de juliol, a la piscina del Complex
Esportiu L’Hospitalet Nord. Les pellícules programades són: La lengua de las mariposas, Nadie conoce a nadie, Todo sobre mi madre, El corazón del guerrero i The
Matrix.
En col·laboració amb el local
Kfè Olé, s’han convocat el segons
Premis Olé de Curtmetratges. Les
obres poden presentar-se fins al
30 de juny, els matins al Cine Club
(Major, 54, 2n) i als vespres al Kfè
Olé (Enric Prat de la Riba, 232).
Els curts es projecten els dimecres d’aquest mes de juny. El primer premi és dotat amb 50.000
pessetes i el segon, rep 40.000.

La Universitat de Barcelona y el
Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
otorgado las tres becas de formación en la investigación destinadas
a los alumnos de tercer ciclo de la
división de Ciencias Humanas y
Sociales para el curso académico
2000-2001.
El tribunal ha escogido entre
las siete becas presentadas y las
ha otorgado a Xènia Aguarón para
el proyecto Elementos referenciales en la ciudad de L’Hospitalet , a
Víctor Ramírez Sánchez para trabajar sobre los Fondos documentales de la actividad de apoyo y desarrollo del arte contemporaneo
en la ciudad de L’Hospitalet en las
décadas de los 70 y 80 y a Carlos
Soriano Tena para La movilidad
migratoria y las nuevas expresiones en L’Hospitalet.
Las becas están dotadas con
1.332.000 pesetas brutas y tienen
una duración de doce meses a
partir de la fecha de adjudicación.

GLORIA FERNÁNDEZ ROS

Butaca a la
Fresca i nova
edició dels
Premis Olé de
Curtmetratges

Presentada la III edición de Tepekas i Quindereques
El Centro Cultural Barradas acoge hasta el 2 de julio la exposición Tepekas i Quindereques, l’Art Contemporani
a l’Escola, que se inauguró el 1 de junio (en la foto). Éste es un proyecto de talleres de arte contemporáneo
del Taller de Pubilla Kasas que se realizan en colaboración con el Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento y está destinado a alumnos de secundaria y de ESO. Este proyecto se realiza desde hace tres años
con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a la comprensión de los estudiantes.

