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Llibres, exposicions i concerts, oferta de la temporada

El Barradas apropa la música
a les escoles de L’Hospitalet

JUAN VALGAÑÓN

FRANCISCO DURÁN

La programació del Barradas es va presentar en roda de premsa

El Centre Cultural Barradas vol
consolidar-se aquesta temporada
97/98 com un espai de referència
i un aparador cultural per a L’Hospitalet a través de tres aspectes
fonamentals, la literatura i l’estudi,
les exposicions i les actuacions
musicals. La seva programació
presenta aquest any activitats pel
públic en general i també programes formatius dissenyats per complementar la formació acadèmica
dels estudiants.
Dins l’oferta per a escoles, en-

guany destaca un espai de noves
músiques en col·laboració amb el
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. Aquest programa,
que s’adreça a alumnes de Primària i del primer cicle de l’ESO,
inclou més de 60 audicions comentades i escenificades per a centres
escolars de la ciutat.
La primera de les activitats ha
començat aquesta mateixa setmana i ha servit per que els alumnes
aprenguin a diferenciar els quatre
grans estils en què es divideix la
música actual: clàssic, jazz, poprock i tradicional. Fins el pròxim

mes de març, el Barradas organitzarà tallers sobre la història del pop
i del rock, la música tradicional, el
tractament i l’educació de la veu,
les varietats d’instruments que existeixen i les possibilitats de cadascun d’ells.

Presentació de les
novetats editorials
En el marc de les lletres, el centre cultural, en col·laboració amb
les llibreries Perutxo de la ciutat,
preveu la presentació a L’Hospitalet de les principals novetats del
món editorial. La primera és la de
l’obra Nou segle, nou cicle de l’exprimer secretari del PSC, Raimon
Obiols.
D’altra banda, durant l’època
d’exàmens, la Sala d’Estudi tornarà a ampliar el seu horari (de les
10 del matí fins l’1 de la matinada),
del 15 de gener al 28 de febrer,
del 15 de juny al 15 de juliol i de
l’1 al 15 de setembre. La iniciativa
va tenir molt bona acollida la passada temporada.
La primera exposició que
oferirà el Centre Cultural Barradas
serà una mostra informativa sobre
el Pla de Biblioteques aprovat en
el darrer Ple municipal.

BREVES

Exposición de chistes
de Forges sobre
médicos y pacientes
El espacio Bellvitge-Art del
Hospital de Bellvitge acoge
hasta el 31 de octubre una
muestra de 250 dibujos humorísticos de Forges sobre la relación entre médicos y pacientes. El dibujante inauguró la
exposición el pasado día 10.

El televisivo Javier
Cárdenas, presenta
la moda Max Center
El presentador de televisión
Javier Cárdenas será este año
el encargado de conducir el
desfile de moda otoño-invierno del Centro Comercial Max
Center que se celebrará en La
Farga el 24 de octubre, a las
19h. La de primavera-verano
la presentó ‘Rociíto’ Carrasco.

Los Castellers de
L’Hospitalet, número
54 de la clasificación
Los Castellers de L’Hospitalet
ocupan el lugar número 54 de
la clasificación de colles del
Avui, que encabezan los Castellers de Vilafranca. En noviembre, la colla de la ciudad
actuará en Ripollet, L’Hospitalet, Figueras y Cornellà.

