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Música. El rotatiu francès ha guardonat la funció de l’escola com a eina per a la cohesió social i el desenvolupament artístic

L’EMMCA rep
un premi del
diari ‘Le Monde’

L

’Hospitalet ha obtingut el segon premi en la categoria Acció cultural: innovació social
i digital de dimensió social i
urbana, pel projecte de l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts.
Es tracta d’uns guardons que dona
el diari francès Le Monde dins l’àmbit
de ciutats intel·ligents. En el cas de
l’EMMCA, el premi reconeix la tasca
que fa el centre pel desenvolupament

Biblioteques

artístic i la cohesió social. L’escola va
néixer amb els objectius d’incrementar el nombre de persones que practiquen les arts, arribar a nous sectors
de població i fer servir les arts com a
eina de cohesió i èxit escolar. De fet,
a banda dels 900 alumnes amb què
compta el centre, també arriba a 900
infants més que fan música, dansa i
teatre a la seva escola de primària de
la ciutat. y

L’orquestra simfònica de l’EMMCA en una actuació el gener passat

Música

Campionat

En marxa una nova
edició del Concurs de
microrelats històrics

El fons de ‘blues’ de la
Biblioteca Tecla Sala
incorpora nou material

Els aficionats i amants
de l’Scrabble tenen
una cita el 10 de juny

La Biblioteca Plaça d’Europa ha convocat la quarta edició del Concurs
de microrelats de tema històric. Els
textos han de tenir un màxim de 150
paraules, han de basar-se en fets o
personatges històrics i han de ser
originals i no premiats. Cal presentar-los a través del correu electrònic
microrelats.peuropa@gmail.com o
penjar-los al mur del Facebook de la
biblioteca. El termini està obert fins al
21 de maig. y

El fons s’ha enriquit recentment amb
la donació de Hugh Lynch, un aficionat i estudiós del blues i el jazz. Es
tracta de 50 llibres, uns 350 CD de
música (150 de blues, 50 de jazz
i 50 de rock), que han arribat a la
biblioteca a través del projecte de
musicoteràpia de l’Hospital del Mar,
on Lynch va estar ingressat. L’equipament té un fons especialitzat de
4.000 documents i és des del 2012
Biblioteca Europea del Blues. y

La Biblioteca Central Tecla Sala serà
de nou l’escenari del Campionat
d’Scrabble en català de L’Hospitalet. La prova, que enguany arriba a
la cinquena edició, és oficial i usa el
sistema suís. Al matí, després de les
inscripcions, tindran lloc les primeres rondes, i a la tarda, es faran les
altres tres partides i el lliurament de
trofeus. El campionat està organitzat
pel Club d’Scrabble de L’Hospitalet i
L’Hescarràs. y

Indústries culturals

Festival

Nou pas endavant
del projecte del
Districte Cultural

La ciutat acollirà La
quinzena de la dansa
el març de l’any vinent

La Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’AMB ha aprovat la modificació
del PGM que permetrà ampliar els
usos del sector de la carretera del
Mig, un dels eixos del Districte Cultural. Es tracta d’una zona de 26 hectàrees que passarà a ser industrial
d’activitat cultural, i que també acollirà, a banda dels habitatges existents,
oficines i comerços. L’aprovació definitiva serà a la Comissió de Política
Territorial de Catalunya. y

Set municipis de l’àrea metropolitana, entre els quals L’Hospitalet,
organitzaran el pròxim mes de març
un festival de dansa amb projecció
internacional. La trobada, que s’anomenarà La quinzena de la dansa, es
desplegarà als espais escènics tradicionals i al carrer, i serà pluridisciplinària. L’objectiu és compaginar
primeres figures de la dansa, l’actuació de ballarins emergents i l’exposició de treballs d’entitats. y

Solidaritat

La Pegatina ofereix
un concert a favor
d’Stop Mare Mortum
‘L’Hospitalet desaparegut’, una recopilació
gràfica de l’evolució de la ciutat i la societat
Josep Maria Solias fa més de 20 anys que està vinculat a l’estudi i la
preservació de la història de la ciutat. Al seu darrer llibre L’Hospitalet
desaparegut fa una plasmació gràfica del que va significar el pas d’una
societat tradicional fins a la ciutat actual. El llibre recupera el fons gràfic
fet fa 10 anys per Mireia Mascarell i aplega fotografies d’una realitat
canviant que mostra espais rurals, indústries diverses, serveis urbans,
vida privada i moments de lleure. Es tracta, doncs, d’una memòria de
l’evolució de la ciutat i de la societat en general.

La gira World Tour de La Pegatina
fa parada a L’Hospitalet el pròxim
27 de juny. El concert tindrà lloc a la
Salamandra 2 a les 21h i el precedirà l’actuació de CJ and Friends. El
75% dels beneficis de la venda d’entrades es destinaran a la plataforma
Stop Mare Mortum, que reclama vies
legals i segures per a les persones
refugiades. Les entrades es poden
adquirir al web de la Salamandra i a
codetickets.com. y

