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CULTURA

L’Hospitalet inicia el programa
‘Teatre per a tota la família’
Als escenaris del Centre Catòlic, l’Auditori la Torrassa i el CC la Bòbila

Lletres

Gómez, Sanz, Gusi i Valero durant la presentació del programa

va comptarà amb la participació
dels centres d’esplai. “Nosaltres
ja treballem les arts escèniques
amb els nens i les nenes i és
molt interessant poder participar
d’aquesta iniciativa de l’Ajuntament”, ha manifestat Nani Valero,

En el Centro Cultural la Bòbila puede verse hasta el 29
de octubre la exposición fo-

VIST A L’H

presidenta del Consell de la Joventut i l’Esplai de L’Hospitalet.
El programa ofereix l’obra L’ocell meravellós, amb Titelles Babi; Una pallassa a la lluna, amb
Mousiké, el Cesc Serrat amb Contes encantats; Teatre mòbil amb

Xarivari, Quan jo era petita d’Anna Roca, La caputxeta vermella
per Teatre Imaginari, i Hansel i
Gretel pel grup Petit Zum. Les representacions són els diumenges, a les 18h, i el preu de l’entrada, 5 euros. # MARGA SOLÉ

13 d’octubre, 21h. Recital de poesia a càrrec del
grup Verba. Ateneu Catalònia (Rafael de Campalans, 16, 2on). 17 d’octubre, 18h. Contes encantats, de Cesc Serrat en
col·laboració amb La Terminal. Centre Catòlic (rambla Just Oliveras, 34).
21 d’octubre, 19.30h.
La veu dels poetes. Recital poètic i musical de la
tertúlia. CC Santa Eulàlia
(c. de Santa Eulàlia, 60).
23 d’octubre, 20h. Recital
de poesia de Pablo Neruda
a càrrec del grup Verba.
Sala polivalent de la biblioteca Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, s/n).
21 d’octubre, 20.30h.
Ivan Puig i Tost presentarà
el seu llibre: El legado de
las utopías. Un viaje desde Buenos Aires a las comunidades zapatistas. CC
Barradas (rambla Just Oliveras, 56).

Altres

GABRIEL CAZADO

tográfica Plaça de la Bòbila,
de la reinvindicació a la diversitat, que recoge en imágenes históricas el devenir
de este espacio público desde que era una fábrica de ladrillos hasta la actual plaza
ciudadana rodeada de equipamientos culturales y sociales. Las imágenes nos
acercan también a la lucha
para impedir que la plaza
sucumbiera a la especulación urbanística de la década de 1970 y conseguir que
se consolidase como el principal espacio público de Pubilla Casas.

A Música
23h. MártiG 8resd’octubre,
del Compás. 16 d’ocE tubre, 22h. Ni tu ni yo.
22 d’octubre, 23h. MürN fila. 23 d’octubre, 23h.
Rollers (Carlos Tarque
D The
i Boli de M-Clan). SalaA mandra (av Carrilet, 301).

9 d’octubre, 21h. XVI
Festival d’aniversari de
l’ACA Hijos de Paradas.
Teatre de la parròquia de
la Immaculada Concepció
(c. Estronci, 20).
10 d’octubre, 21h. El
sobrino del diablo. 22h.
Coyote. 14 d’octubre,
22.30h. Mishima. 21 d’octubre, 22.30h. Hedtrip.
Depósito Legal (Santa Anna,14).

GABRIEL CAZADO

“L’Hospitalet vol tenir una proA
gramació estable de teatre inR
fantil perquè els nens i les neT
nes s’acostumin a consumir
S
cultura”. Així va presentar el tinent d’alcalde d’Educació i
E
Cultura, Mario Sanz, el cicle de
S
Teatre per a tota la família que
C
s’oferirà a tres sales de la ciuÈ
tat: el Centre Cultural la BòbiN
la, l’Auditori de la Torrassa i el
I
Centre Catòlic.
Q
Aquesta nova programaU
ció familiar inclou teatre, titeE
lles, pallassos, màgia i rondaS
lles, i té previst consolidar-se
amb trenta espectacles infantils, entre octubre i maig.
Segons Joan Gusi, programador d’espectacles, “l’oferta és de
qualitat, ha estat molt estudiada
perquè sigui adient per a infants
de 3 a 8 anys i amb la pretensió
que els acompanyants també
s’ho passin bé”.
Germán Gómez, del Centre
Catòlic, està molt satisfet de participar en el programa perquè “ja
tenim tradició d’oferir teatre infantil i és important poder oferir
un o dos espectacles al mes”.
El pròxim trimestre la iniciati-

17

5 d ’o ct u b r e , 18 .4 5 h .
Inici del taller Esmalts ceràmics a baixa temperatura. Fins al 14 de desembre. 7 d’octubre, 19h.
L’home del temps. Francesc Mauri. CC Santa Eulàlia (c. Santa Eulàlia, 60).
9 d’octubre, d’11 a 14h.
Campanya de donació de
sang. Recinte Gran Via 2
(entrada pel c. Botànica).

