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LA CIUTAT

13 de maig del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

L’H ‘on’. Josep Ramoneda analitza la realitat i el futur de la cultura per transformar la ciutat

Un nou districte
cultural per a L’H

Inscripciones
para un plan de
107 puestos
de trabajo

El filòsof fa un retrat impressionista del municipi
i proposa accions diverses per ser referents
Dins el procés participació L’Hospi
talet on. El futur per endavant per fer
la tercera transformació de la ciutat,
el filòsof i escriptor Josep Ramone
da ha presentat les seves propostes
per convertir L’H en referent cultural
a partir del seu potencial.
Ramoneda proposa fer teixit ur
bà i cívic a través de la cultura, fer
projectes de referència i estimular la
indústria cultural. Per exemple, pro-

posa fer un districte de la música
i de les arts a l’entorn de la Tecla
Sala, l’edifici Can Freixas (que acull
artistes independents) i la Salaman
dra, en el qual La Farga seria un
gran mercat cultural. “Aquest districte permetria que la ciutat adquirís
reconeixement com a lloc de residència i trobada d’artistes de dife
rents disciplines”, va explicar.
La Tecla Sala hauria de ser cen

L’alcaldessa Núria Marín i Josep Ramoneda durant la conferència

tre de referència internacional en
creació artística i innovació cultural
i es podria crear un complex mu
seístic amb el Museu, Can Riera i
l’Harmonia. També aposta per fer un

festival de músiques d’arrels popu
lars com el flamenc i el jazz. y

i

Més informació: www.lh-on.cat

L’HOSPITALET HA RECOLLIT Les 10 PIULADES MÉS INTERESSANTS SOBRE LES propostes culturals DE JOSEP RAMONEDA
@lhdigitalh Josep Ramoneda pro
posa situar Tecla Sala en el mapa
mundial @lh_on #LHospitalet
@binurria Llibertat és capacitat. La cultura ens
capacita, per tant ens acosta a la llibertat. Josep
Ramoneda a #lhospitalet
@ricastron Ramoneda: La cultura es un bien
de 1a necesidad, da instrumento y capacida
des para vivir
@cristobalcuenca Conclusió: “la batalla de la

Laboral

qualitat és la més decisiva de totes les batalles.”
(Josep Ramoneda) #lhon”
@toneta L’Hospitalet busca el seu despertar
cultural de la mà de Josep Ramoneda
@FelipeCamposlh Gaudint d’un discurs
brillant per part de Josep Ramoneda sobre @
CulturaLH i la ciutat #Hospitalet en el marc de
conferències @lh_on
@albert08950 La Tecla Sala pot complir la
funció de descobrir nous talents que ha aban

donat el @MACBA_Barcelona, diu Ramoneda
@mar4225 Sessió interessant de @lh_on amb
Josep Ramoneda. Propostes totes interessants
almenys per a ser discutides.
@paco_ep Ramoneda dice; #hospitalet és un
fantàstic pachtwork de #cultura amb un paper
ben diferenciat de @bcncultura @lh_on
@elperiodicoLH Josep Ramoneda propone
crear un distrito de la #música y las #artes en
L’#Hospitalet lh_on @sala_salam

Del 13 al 17 de mayo se aceptan so
licitudes para acceder a 107 puestos
de trabajo de diferentes perfiles y con
contrato de 6 meses a tiempo parcial
que impulsan el Área Metropolitana
de Barcelona y el Ayuntamiento de
L’Hospitalet.
Las personas interesadas deben
estar inscritas en la Oficina de Treball
de la Generalitat desde antes del 12
de febrero de este año y no deben
percibir ninguna prestación contribu
tiva de paro desde el 1 de mayo. Ade
más han de tener permiso de trabajo
vigente y no haber sido contratados
por ningún plan de empleo desde
noviembre de 2011.
Las solicitudes deben presentarse
en el Àrea de Promoció Econòmica
(ctra. del Mig, 85). El 24 de mayo
se harán públicas las listas de los
admitidos, con indicaciones del día,
la hora y el lugar donde deben hacer
una prueba escrita e iniciar el proceso
de selección.
La contratación está prevista en
julio y además recibirán formación
dentro de la jornada laboral de 26
horas y 15 minutos semanales. y
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Més info: www.dinamitzaciolocallh.cat

