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Las compañías
de teatro de L’H
suben a escena
L’Hospitalet fa teatre, la muestra de teatro aficionado de la
ciudad, inicia el 5 de junio su
décimo tercera edición en cuatro escenarios distribuidos en
diferentes barrios para llegar a
más público: el Teatre Joventut,
en sus dos salas, y los centros
culturales la Bòbila, Bellvitge y
Santa Eulàlia. Dieciséis compañías representarán otras tantas obras hasta
el 21 de junio.
El programa de L’Hospitalet fa
teatre abarca una amplia variedad
de estilos: musical, infantil, cómico,
clásico, drama y clown, e incluso
se presentan obras inéditas y otras
acompañadas de danza y magia (ver
agenda, página 22). Las compañías
que los llevan a escena son: Som’nhi, La Asunción, Champagne, Els 4
arreplegats, Stromboli, Duo Binomio, Independent Gornal, BellGrup,
Projecte Fòsfor, La Contransenya,
Ateneu Catalònia, Ela teatre, V de B,
Somnis, Fugireli y Plàudite Teatre.
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Fins al 5 de
juliol, tres aules
d’estudi per
preparar exàmens
Amb la proximitat de l’estiu
també s’acosten els exàmens
de final de curs. Per aquest motiu, s’obren les aules d’estudi
de L’Hospitalet que ofereixen,
fins al 5 de juliol i de dilluns a
diumenge, un espai tranquil on
preparar les convocatòries.
Les aules s’ubiquen a tres
espais culturals repartits en di
ferents barris de la ciutat per
donar millor accés a tothom: el
Centre Cultural Barradas al barri del
Centre (rambla de Just Oliveras, 56.
Metro L1, Just Oliveras); la Biblioteca Josep Janés a Collblanc (carrer
del Doctor Martí i Julià, 33. Metro
L5, Collblanc), i la Biblioteca de la
Bòbila a Pubilla Cases (plaça de la
Bòbila, 1. Metro L5, Can Vidalet).�
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otes les aules d’estudi obren
a partir de les 10h i, mentre que al
Barradas i la Bòbila estan obertes de
forma ininterrompuda fins a les 12
de la nit, a la Josep Janés no tanquen
al migdia però la jornada finalitza a
les 22h.
Aquesta iniciativa de la Regidoria de Joventut pretén oferir als
estudiants un lloc on treballar amb
tranquil·litat, cosa que sovint no poden fer a casa per manca d’espai i de
silenci.���������������������������������
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Les aules d’estudi s’obren tres
cops l’any coincidint amb l’època de
preparació d’exàmens: de desembre
a febrer, de maig a juliol i d’agost a
setembre. La següent temporada
s’obrirà el 24 d’agost. # c . s .
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www.joventutlh.cat
Tel: 93 260 24 94

Las compañías presentaron el
festival en el Teatre Joventut acompañados del teniente de alcalde de
Educación y Cultura, Mario Sanz, y
de la alcaldesa, Núria Marín, que les
felicitaron por la tarea que realizan
en favor de la cultura y el teatro
en la ciudad, que culmina con esta
muestra pero que también ofrece
una programación de teatro aficionado estable entre los meses de
enero y mayo en todos los barrios
de L’Hospitalet. # r .

gabriel cazado

El festival ‘amateur’ reúne a 16 grupos locales

Foto de familia de los participantes acompañados de Mario Sanz y Núria Marín
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