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LA CIUTAT

28 d’octubre del 2005

El Manga i el Saló Nàutic,
dues fires internacionals a L’H
La Farga acull els còmics i el recinte de Granvia L’H, els vaixells
Els veïns del carrer de la
Botànica que es veuen
afectats per l’ampliació

L’apunt

del recinte firal de Granvia L’H encara no han arribat a cap acord amb Fira
2000. Van fer una assemblea el dia 11 i, de moment, veïns i advocats estan estudiant l’última oferta de Fira: ubicar els mateixos immobles al carrer
de les Ciències, ampliar la
superfície habitable en un
20% i dotar a la comunitat d’una zona verda de
4.200 m2. “No hem decidit
res, ho estudiarem amb
tranquil·litat, no tenim
pressa”, ha dit la portaveu
dels veïns afectats, Dori
Arias. L’Ajuntament manté la seva postura de no
requalificar els terrenys
fins que veïns i Fira 2000
no arribin a un acord.
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El XI Saló del Manga obrirà les
S
portes del 29 d’octubre a l’1 de
A
novembre al recinte de La FarL
ga. Els aficionats al còmic japoO
nès podran gaudir de totes les
N
activitats que comporta la fira,
S
com exposicions, tallers, biblioteca, videojocs, mostra de cultura japonesa, concursos de karaoke, disfresses, doblatge o gimcanes.
En els més de 10.000 m2 de superfície, el saló compta amb una
àrea comercial amb venda i promoció de material relacionat amb el
món del manga. A la sala de projeccions es podran veure les últimes
novetats en pel·lícules d’animació
japonesa i a la sala d’actes hi hauran debats. També es podrà veure
l’exposició Tòquio, Aparador de subcultures que fa un recorregut per
les més importants parades de metro d’aquesta ciutat. El Saló del Manga és obert de 10h a 21h i el dia 1
de novembre fins a les 20h. El preu
de l’entrada general és de 4 euros i
els grups d’escolars tindran preu
reduït si l’escola ho sol·licita. Els visitants que lliurin l’entrada a l’estand
d’informació de FICOMIC tindran un
manga de franc.

Imatge de l’edició del Manga de l’any 2004

La Generalitat
estudiará otro
diseño para
el centro de
disminuidos
El Ayuntamiento ha presentado
a la Generalitat una nueva propuesta para la construcción de
la futura residencia para discapacitados en la avenida Mare
de Déu de Bellvitge. Esta nueva propuesta ha sido presentada al Ayuntamiento por la Asociación de Vecinos del barrio
de Bellvitge y los vecinos afectados y ahora la Generalitat deberá estudiar su viabilidad.
El equipamiento se construirá
en un solar entre los números 90 y
150 de Mare de Déu de Bellvitge
que desde hace años los vecinos
utilizan como zona verde. La nueva
propuesta pide que se cambie el
diseño arquitectónico para ocupar
menos terreno, mantener la mayoría de los jardines y al mismo tiempo las 30 plazas proyectadas.
Mientras tanto, la Generalitat ya
ha aceptado la cesión de los terrenos efectuada por el Ayuntamiento.
Por su parte, la Asociación para
la Capacitación y la Integración de
las Personas con Discapacidad organizó el pasado 15 de octubre
una jornada lúdica en el polideportivo de Bellvitge bajo el lema Juntos por la integración. # REDACCIÓN
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www.ficomic.com
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El Centre Cultural Tecla Sala
ha estrenat una nova il·luminació que ha patrocinat la

VIST A L’H
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L’Hospitalet també acull la 44a
edició del Saló Nàutic Internacional,
del 22 al 30 d’octubre, al recinte firal
de Granvia L’H amb més de 600 expositors, l’edició més gran d’aquest
certamen amb més de 60.000 m2. La
mostra de vaixells s’ubicarà al Port
Vell del 26 d’octubre al 2 de novembre amb més de 250 embarcacions i 40.000 m2 de superfície.
Granvia L’H acull també un espai de patins de vela i la primera
edició dels premis a la innovació
tecnològica i de disseny d’iots. Una
de les principals novetats és la possibilitat de gaudir d’una visita interactiva per mitjà del telèfon mòbil.
També contempla una mostra de
llibres amb temàtica del mar i una
exposició d’imatges sobre el campionat del món de fotografia subaquàtica. # MARGA SOLÉ

Fundació Fecsa-Endesa. Un
total de 29 projectors amb
una potència total de 10.459
watts estan col·locats en els
propis murs sobre suports
especials. L’objectiu de la il·luminació és ressaltar l’arquitectura del conjunt de
l’antiga fàbrica tèxtil i la
seva perspectiva nocturna.
L’edifici va ser projectat per
l’arquitecte Claudi Duran
Ventosa el 1882. Cent anys
més tard va ser comprat per
l’Ajuntament. L’última propietària va ser la senyora
Tecla Sala i Miralpeix que
dóna nom a l’edifici.

