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CULTURA

18 d’abril del 2005

Se presenta
la nueva
publicación
cultural ‘Viu a
L’Hospitalet’

Teatre
GABRIEL CAZADO

La nueva revista hace un repaso de las iniciativas culturales
de la ciudad. La publicación
pretende convertirse en un espacio de participación de los
lectores.
Las secciones Cartas de los
lectores y Artistas urbanos ceden la palabra a los lectores
que quieran participar ya sea comentando un hecho concreto, escribiendo un poema o haciendo un
dibujo.
Cuenta con otras secciones fijas
para dar a conocer aspectos de la
vida y la conviviencia en L’H. Así en
Asóciate se muestra la vida de las
diferentes asociaciones, sus actividades y sus objectivos.
También recoge una sección de
entrevistas con personajes hospitalenses de actualidad. En el primer número el televisivo José Corbacho explica sus experiencias
mientras que el reputado cocinero
Ferran Adrià lo hará en el segundo.
Viu a L’Hospitalet sale el día 10
de cada mes y se reparte de manera gratuita en mercados, edificios
institucionales y otros establecimientos de la ciudad. Su director es
Ivan Puig. # REDACCIÓN
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A Exposicions
d’abril, 19.30h. PintuG 18
res i escultures de Ferran GarE cía. Antiga aula de cultura
(rbla. de la Marina, 232).
N 21 d’abril, 20h. Col·lectiva
taller de pintura d’EuroD del
dona. CC Sanfeliu (c. de l’EA migrant, 27).

Oriol Jara, presentador del nou programa de Ràdio L’Hospitalet

Ràdio L’H recorda el passat al
programa ‘Un any en una nit’
El nou espai s’emet a través del 96.3 FM tots els dimarts a les 20h
El repàs en una hora d’un any
de la nostra història col·lectiva
recent és l’objectiu del nou programa de Ràdio L’Hospitalet Un
any en una nit, conduït pel periodista Oriol Jara.
Cada dimarts de 20 a 21h
a través del 96.3 FM, l’espai
proposa als oients un viatge en
el temps on es recorda tot allò que
va ser notícia i que d’una manera
o altra ha marcat la història de

M
I
T
J
A
N
S

L’Hospitalet i de la resta del món.
L’espai s’estructura a partir de
tres tipus de continguts: la crònica
històrica on es recullen fonts bibliogràfiques i documentals en col·laboració amb el Centre d’Estudis
L’Hospitalet; l’entrevista amb personatges relacionats amb els fets d’aquell any, i la música del moment,
la qual té un pes específic dins el
programa. Tot plegat, a més, barrejat amb un destacat to humorístic.

Fer participar l’audiència és un
altre dels propòsits d’Oriol Jara.
Una selecció d’hospitalencs presenta l’any protagonista a l’inici de
cada programa. A més, en el decurs
de l’espai, els oients poden opinar
a través del correu electrònic. El
viatge pel temps finalitza amb la
lectura d’aquests missatges. # R . S .
Ràdio L’Hospitalet a la xarxa:
www.canal-h.net/radiolh

24 d’abril, 18h. Picarols
escenifica Un espiritu Burlón. Centre Catòlic (rbla.
Just Oliveras, 34).
24 d’abril, 18h. Enric Magoo presenta Mag màgia.
30 d’abril, 22h. Margarida
Xirgu ofereix Gorditas. CC la
Bòbila (pl. de la Bòbila,1).
1 de maig, 18h. L’Estenedor escenifica Bestiari (de
Pere Quart). 8 de maig,
18h. Noè Rivas ofereix Iguals
i ben diferents. Centre Catòlic (rambla Just Oliveras,
34).
7 de maig, 22h, i 8 de
maig, 18h. Quadre Escènic
Sant Isidre presenta Computer love. Teatre parròquia
de Sant Isidre (c. de l’Aprestadora, 3).

Conferències
28 d’abril, 19.30h. Sílvia
Pintado, biòloga d’HOMÍNID
parlarà de ¿Cómo funciona
la mente? CC Sant Josep
(av. Isabel la Catòlica, 32).

