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Un equipament cultural i de servei per a tots els públics

La Biblioteca Popular de
Bellvitge compleix 25 anys
ROSA SALGUERO

Teatre
Del 5 al 8 de juny. Algo en común,
de Harvey Fierstein. Direcció: Paco Pino. Actors principals: José
Coronado i Laura Cepeda. Teatre
Joventut (Joventut, 4-10).
31 de maig, 22h i 1 de juny, 19h.
Tafalitats, cía La Bacanal Teatre.
Amb textos de Karl Valentin. Direcció: Xavier Villena. Conjunt d’esquetxos còmics que expliquen històries diferents. Teatre del Centre
Catòlic (Rbla. Just Oliveras, 34).
31 de maig, 17h. Titelles: En Pau
de la favera, amb la cia. Teatrevol. Org: Xarxa Aules de Cultura.
AC Bellvitge (Rbla. Marina, 232).

Música

MAITE CRUZ

La Biblioteca Popular de Bellvitge
va inaugurar les activitats de celebració de les seves noces d’argent
el passat 13 de maig amb una jornada de portes obertes on van assistir lectors, extreballadors del
centre i entitats del barri. Han estat
25 anys amb un objectiu: consolidar-se com a equipament cultural
i de servei per a tots els públics.
El futur passa per una ampliació
d’instal·lacions ja que l’espai que
ocupen al carrer França se’ls ha fet
petit. La sala compta amb més de
7.000 volums i amb un centenar
de punts de lectura en 220 metres
quadrats i 6.200 lectors de préstec.
José Luís de Blas, director de
la biblioteca, recorda que els inicis
van ser difícils. “Al principi –explica
Blas– va ser un equipament que
venia gran a un barri obrer amb
poca demanda de biblioteques. De
mica en mica, però, els estudiants
s’hi van acostumar a visitar-la”.
Malgrat tot, la lluita ha estat convertir l’equipament en sala de consulta i divulgació d’ús general. “Ara
això és una realitat i a més, en els
últims anys treiem la biblioteca al
carrer per la Festa Major o per la

AGENDA

La biblioteca celebrà el seu aniversari amb les entitats del barri
Festa del Sol”, apunta el director.
Amb vista al futur, l’objectiu són
unes noves i més àmplies installacions i incrementar les activitats
a l’exterior. La biblioteca continua-

rà les celebracions el 5 de juny, dins
la Festa del Sol, amb la participació en un col·loqui sobre energies
renovables; al setembre, durant la
Festa Major, i al Nadal.

7 de juny. 6º Festival de Baile Flamenco. Org: Asoc. Cultural Andaluza. Teatre Joventut (Joventut,
4-10).
30 de mayo, 23.30h. Por Narices,
en concert. 31 de mayo, 22.30h.
Clandestinos. Local Sala Mandra
(av. Carrilet, 301).
30 de maig, 20h. Àngel Farrés y
su son cubano. AC Collblanc-La
Torrassa (Mare de Déu dels Desemparats, 87).
30 i 31 de maig, i 1 de juny, matí
i vespre. XIV Setmana de Cant
Coral. Org: Coral Heura i Coral Xalesta. Centre Cultural Barradas
(Rbla. Just Oliveras, 56).

varietés, ginkama i altres. Escenaris: Casal Progrés, AC Collblancla Torrassa, Centre Cultural Tecla
Sala.
31 de maig. 22 hores solidàries
amb el poble sahrauí. Acomiadament 4a. Caravana per la Pau.
Jocs, tallers, cinema, parlaments,
llibres i recollida material humanitari, entre d’altres. Escenaris: Rbla.
Just Oliveras, Auditori Barradas,
Centre Catòlic. Org: Famílies Acollidores, Consell de la Joventut i
l’Esplai, Ajuntament, Voluntaris,
Creu Roja, JISH i Front Polisari.
29 de maig. 20è aniversari Biblioteca Frederic Mistral (Arquitectura, 10). Actes pels infants durant
tota la tarda.

Conferències
27 de maig, 20.30h. El futur dels
mercats municipals, a càrrec de
Francesc A. Izquierdo, conseller
de distribució i tècnic en marketing
i publicitat. AC Sant Josep (av. Isabel la Catòlica, 34). Org: Consell
Municipal de Comerç.
29 de maig, 19h. Presentació de
la campanya de la 4a. Caravana
Catalana per la Pau al Sàhara Occidental. AC La Florida (Renclusa,
51). Org: PSC L’Hospitalet.
5 de juny, 19h. Novetats infantils
i juvenils de l’estiu. A càrrec de Teresa Duran. Org: Llibreria Perutxo.
Centre Barradas.

Actes

Esports

Del 26 al 30 de maig. X Setmana
de la Salut de la Gent Gran de
Collblanc-la Torrassa: Envellir
arreu del món. Xerrades, balls,

15 de juny, 11h. Dia de la Bici.
Circuit urbà. Sortida i meta: Rbla.
Marina. Inscripcions a partir de les
10h, en el punt de sortida.

