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LA CIUTAT

Del 24 al 26 d’octubre, arriba la
IX edició del Saló del Manga
Omplirà els 8.000 metres quadrats del Centre d’Activitats La Farga
El Saló del Manga torna a La
Farga del 24 al 26 d’octubre
ampliant la seva capacitat
a causa de l’èxit de les passades edicions. La novena
edició del saló ocuparà els
8.000 metres quadrats del
centre d’activitats. Com és habitual, al Saló del Manga hi haurà
diferents espais on els aficionats
al còmic japonès podran triar les
activitats preferides.
A la sala d’actes es faran taules rodones, debats i presentacions. La sala de projeccions acollirà les presentacions de les últimes novetats d’animació del
mercat i es faran cicles temàtics.
Altres podran optar per fer un
curset sobre els elements bàsics
del dibuix i la narració al de manga mentre que al taller de maquetes es podrà aprendre a fer i
pintar els personatges dels còmics.
Durant els dies de la fira, estarà oberta la biblioteca on es
trobaran els mangas tant en versió original com traduïda. Els videojocs també tindran el seu espai, a disposició dels assistents hi
haurà videoconsoles per al joc
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Imatge de l’edició del Saló del Manga de l’any passat

lliure o per participar en un torneig. Mentre, a l’escenari es podrà participar en el concurs de
karaoke. Com a novetat, a la novena edició del Saló del Manga
s’obrirà una sala de doblatge per

poder posar la veu als personatges favorits. L’entrada general al
Saló del Manga costarà 4 euros
per dia, els posseïdors del carnet
jove només pagaran 3 euros, el
mateix preu per grups escolars i

socis del Club L’H. Divendres i diumenge l’horari serà de 10h a 20h i
dissabte, de 10h a 21h. # P. G.
Per a més informació
www.ficomic.com

Dates de
preinscripció
per a l’escola
bresol
La primera escola bressol
municipal obrirà les seves
portes el pròxim 8 de gener.
Per omplir les 61 places de
què disposarà per a nens i
nenes de 0 a 3 anys, s’obrirà
un període de preinscripció
E
del 3 al 12 de novembre.
U
Les llistes provisionals es puL
blicaran el 20 de novembre i
À
durant els tres dies següents
L
es podran presentar reclaI
macions. Les llistes amb les
A
reclamacions resoltes es publicaran el 28 de novembre.
La matriculació definitiva es farà
del 3 al 12 de desembre.
Aquesta escola bressol reuneix dues característiques que la
fan pionera. En un mateix espai
s’actuarà des de l’àmbit escolar
però també funcionarà com a
centre d’atenció a la família recollint l’experiència de la Casa dels
Arbres, que trasllada els seus serveis a les noves instal·lacions de
l’avinguda del Carrilet, 133.
De la gestió de l’escola bressol s’encarregarà una entitat sense ànim de lucre escollida per
concurs, pendent encara d’adjudicació en el moment de tancar
aquesta edició de L’HOSPITALET.
# PILAR GONZALO
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