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CULTURA

7 de febrer del 2005

Les biblioteques
obren de nou un
cicle de xerrades

A Debats
de febrer, 19.30h. L’EuG 9ropa
que volem els ciutaE dans. Amb Arcadi Oliveras,
Josep M. Álvarez, MohamN med Chaib i Josep Camps. 17
de febrer, 19.30h. La ConstiD tució
Europea. Amb Raimon
A Obiols, (PSC); Raül Romeva,

(ICV-EUiA); Aleix Vidal Quadras, (PPC); Bernat Joan,
(ERC) i Ignasi Guardans (CiU).
Organitza: L’Hospitalet espai
de debat. CC Barradas (Rbla.
J. Oliveras, 56).
16 de febrer, 19h. Com funciona a ment?, per la biòloga Silvia Pintado. CC Sant Josep (Isabel la Catòlica, 32).

L’any Quixot, present en alguns temes
regut pel barri des dels primers
blocs de pisos prefabricats fins al
naixement de les primeres associacions de veïns i les lluites per a
la millora dels equipaments.
Isabel Fernández va recordar
com l’esforç d’un grup de parelles

El cicle ‘Històries
de L’Hospitalet’ va
començar el 27
de gener a la Biblioteca
de Bellvitge amb la
xerrada ‘Bellvitge,
40 anys i un dia’
joves i amb escassos recursos van
iniciar la Guarderia Tintín, la primera escola del barri, que més endavant es va convertir en El Passeig.
Belén Alvadalejo va explicar la
història de la Banda de Música de
Bellvitge i la seva lluita actual per-

Música
11 de febrer, 22,30h. Una
de los nuestros. Salamandra
(av. del Carrilet, 301).
13 de febrer, 12,30h. Sardanes. Cobla Ressò. (pl. Santa Eulàlia de Provençana).
26 de febrer, 22,30h. Actuació de De la Rosa. Depósito Legal (Santa Anna, 14).

GABRIEL CAZADO

Les biblioteques de L’Hospitalet ofereixen un seguit de xerrades fins al mes de març distribuïdes en cicles. Aquests cicles fan referència a l’any Quixot, dedicat al quart centenari
d’aquesta obra literària; Memòries d’una vida, que presenta la
realitat a través del testimoni literari o vivencial dels personatges
convidats; Parlem de gèneres, que
apropa als diversos gèneres literaris, i Històries de L’Hospitalet que
narra la realitat propera i llunyana
de la ciutat i ens l’acosta.
Les biblioteques també acolliran
una xerrada cada trimestre sobre la
família, l’escola o l’espai laboral.
Precisament, del cicle Històries
de L’H a la Biblioteca de Bellvitge es
va fer una xerrada, el 27 de gener,
sobre Bellvitge, 40 anys i un dia
amb Isabel Fernández, educadora
de la llar d’infants El Passeig, i Belén Alvadalejo, directora adjunta de
la Banda de Música de Bellvitge.
L’historiador Manuel Domínguez va
moderar el diàleg i va fer un recor-
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Moment de la conferència sobre la història de Bellvitge

què la formació impartida sigui reconeguda amb la creació d’una escola de música a L’H.
Les properes xerrades, totes a
les 19.30h, seran el 9 de febrer, a
la Biblioteca Tecla Sala, amb l’escriptora Carme Riera, que parlarà

d’El Quixot a Barcelona; a Can Sumarro el dia 15, Ingeborg Porcar dissertarà sobre La mediació a l’escola i
el 17, Matilde Marcé ho farà de Les
masies de la vila. El 16 de febrer a
Santa Eulàlia, Núria Mora explicarà
“La mediació a l’escola”. # E. P. / M. S.

Exposicions
Fins al 18 de febrer. Pintures. Col·lectiu Brasil. CC Collblanc-la Torrassa (av. M. de D.
dels Desemparats, 87).
Fins al 25 de febrer. Fotografies de l’Índia de Pedro Infante. CC la Bòbila (pl. de la
Bòbila,1).

