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Entitats. Del 12 al 14 de maig se celebra el Foro de las Culturas amb Mägo de Oz com a grup convidat

Cita amb les cultures del món

B

alls tradicionals, gastronomia, música i activitats per
als més menuts. Del 12 al
14 de maig arriba una nova
edició del Foro de las Culturas Populares y Tradicionales a la Florida. El
festival omplirà els estands i l’escenari de l’avinguda del Masnou amb
una mostra de les cultures d’arreu
del món de la mà de les entitats de la
ciutat. “Aquest any volem que el Foro
giri entorn del lema Les cultures de
l’ànima, amb l’objectiu que els veïns
que tenen les arrels fora de Catalunya puguin reviure la seva cultura”, ha
explicat Rosa María Blázquez, tresorera del Foro de las Culturas.
Mägo de Oz serà el grup convidat
d’enguany amb un concert gratuït el
12 de maig. L’Orquestra Taxman i
Rock’n ‘Voll’ Band també portaran la
seva música al Foro.
Enguany hi haurà representades
la cultura d’Andalusia, Galícia, Extremadura, Castella i Lleó, el Perú,
Bolívia o Catalunya. A més, per primera vegada també comptarà amb
la presència de la cultura aragonesa,
del Paraguai i del Marroc. El Centro
Asturiano de Barcelona serà l’entitat
convidada. Entre les actuacions,

PROGRAMA
yyy 12 de maig
19.30h. Inauguració
20h. Monòleg de Raúl
Alcaraz
21h. Sessió de micro
obert: Escola de Música de
L’H i El Garito
22h. Concert Mägo de Oz

·
·
·
·

Actuació durant el Foro de las Culturas l’any passat

El Foro tindrà, per
primera vegada, un
espai gastronòmic
que estarà al carrer
de la Primavera

també hi haurà castellers, una misa
rociera i una cercavila de les entitats
pels carrers del barri.
Com a novetat, el Foro de las Culturas estrenarà un espai gastronòmic
i una petita fira de la cervesa que
s’instal·laran al carrer de la Primavera.
Hi haurà gastronomia típica catalana,
amb Moritz, andalusa o gallega, entre
altres. y

yyy 13 de maig
10h. Cercavila amb les
cultures participants
11h. Jocs populars
12h. Taller gastronòmic
13.30h. Migas extremeñas
De 16 a 21h. Actuacions
de les cultures participants
22h. Concert Rock’n ‘Voll’
Band i Orquestra Taxman

·
·
·
·
·
·

yyy 14 de maig
10h. Trabucaires
10.30h. Misa rociera
12h. Castellers
De 16 a 21h. Actuacions
de les cultures participants
21.30h. Orquestra Taxman

·
·
·
·
·

Guardons

Una exposició de
L’H, guardonada als
Premis ACCA 2016
L’Associació Catalana de Crítics
d’Art, que organitza un dels guardons més prestigiosos del sector a
Catalunya, ha lliurat el Premi del Comissariat a Àlex Mitrani per l’exposició La lliçó de Diògenes. La mostra
es va poder visitar l’any passat al
Centre d’Art Tecla Sala i marcava
un diàleg entre artistes de prestigi
i artistes emergents sobre les idees
filosòfiques de Diògenes. y

Concerts

La música en
directe torna al
Depósito Legal
Des del mes de març la sala Depósito Legal torna a programar música en directe. La sala havia aturat
els seus concerts després que un
veí hagués presentat una queixa davant del Síndic de Greuges. En els
pròxims mesos passaran pel local
grups com Tronco i artistes com Alberto Montero, Daniel Lumbreras i el
nord-americà Valley Maker. y

Art gràfic. Segona edició del certamen que recorda el dibuixant hospitalenc que va il·lustrar ‘Celia’ o ‘Inspector Dan’

Concurs de còmic Macabich

E

ls amants del dibuix ja poden
inscriure’s a la segona edició del Concurs de Còmic
i Il·lustració Jordi Macabich, que
enguany se centra en la convivència, el civisme i la lluita contra la
violència de gènere. “El primer any
ens vam sorprendre de l’èxit aconseguit i de la qualitat de les obres.
En aquesta segona edició esperem que la participació augmenti”,
ha explicat José María GarcíaCalvillo, organitzador del concurs.

El certamen és un homenatge al
dibuixant i il·lustrador hospitalenc
que va morir l’any 2015. Va treballar
a l’editorial Bruguera amb l’Inspector Dan i Celia i va fundar l’agència
Bardon Art, amb la qual va treballar a Europa. Macabich sempre
va col·laborar amb les entitats de
Santa Eulàlia, per exemple, amb els
gegants de Mortadel·lo i Filemó del
Drac d’Or. “Volem que el certamen
es consolidi al barri i que cada any
tingui més èxit”, ha afegit Calvillo.

El concurs consta de dues categories, còmic i il·lustració, i els
guanyadors s’enduran sis-cents
euros de premi. Les obres que
s’hi presentin han de ser inèdites i
es poden lliurar fins al 22 de maig.
Tots els dibuixos participants s’exposaran durant la Festa Major de
Santa Eulàlia al Centre Cultural
del barri. y

i

Bases: http://xurl.es/jmacabich2017
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Jordi Macabich, premi Ciutat de L’H 2009, i el cartell del concurs

