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Recinte firal. Del 2 al 4 de febrer el Centre d’Activitats La Farga serà la seu de la tercera edició

El Saló del Cinema i les Sèries
retorna la màgia a L’Hospitalet

E

ls amants del setè art tenen
una cita amb la tercera edició del Saló del Cinema i les
Sèries, del 2 al 4 de febrer
a La Farga. Els organitzadors intentaran superar els 26.500 assistents
de l’edició anterior. Durant els tres
dies, el públic tindrà l’opció de participar en 35 tertúlies i xerrades, contemplar materials d’alt interès que
formaran part de fins a 15 exposicions i activitats, i també comprovar
l’oferta comercial dels 114 expositors que hi seran presents.
L’univers de Harry Potter tindrà el
seu espai: 400 m2 amb materials de
la saga del jove aprenent de mag.
També torna Alien, amb objectes
nous de les diferents produccions.
Tampoc no podia faltar la franquícia
Star Wars, amb nou espai propi. I
cal destacar la mostra aportada pel
Museu de Miniatures i Cine de Lió
(França), que inclou peces originals
de pel·lícules com El planeta dels
simis, Els jocs de la fam o Robocop.
Un altre espai estarà dedicat a la
imatge i la tecnologia. Allotjarà fins
a 15 demostracions i master class,
a més de convidats com la fotògrafa
Isabel Muñoz (Premi Nacional de
Fotografia 2016). La zona inclou

Una caracterització ambientada en un espai de la saga d’Star Wars, en l’edició del saló de l’any passat

Diversos premis
Goya, Gaudí
i Nacional de
Fotografia hi seran
en aquesta edició

una cúpula immersiva i un espai de
realitat virtual de 360o.
Alguns dels ponents confirmats
són Zacarías M. de la Riva, compositor de bandes sonores com Tadeo
Jones 2 i Autòmata; el guionista
Jordi Galceran (El cor de la ciutat o
Nit i dia); el director de càsting Pep
Armengol (Pa negre, Vicky Cristina

Barcelona o Incerta glòria), i els
directors d’art Antxon Gómez (Goya
2009 per Che, el argentino), Laia
Colet (premi Gaudí 2011 per Eva) i
Josep Rosell (Goya 2008 per El orfanato). Les entrades generals valen
8 euros per jornada i l’abonament
per als tres dies costa 16 euros (hi
ha diferents descomptes). y
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Activitats

Meteorologia,
disseny 3D o
‘blockchain’ en
el cicle Pessics
de Ciència
El cicle Pessics de Ciència anuncia
noves activitats per a les pròximes
setmanes, com un curs d’iniciació a
la meteorologia, un taller de disseny
en 3D o una conferència sobre la
tecnologia blockchain.
El curs sobre meteorologia té
dotze hores de durada i vuit sessions, de l’1 de febrer al 22 de març.
És gratuït però cal inscripció prèvia.
El taller sobre disseny 3D té un nivell
introductori i es destina a joves de
12 a 16 anys. Tindrà lloc el 12 de
febrer a les 17.30h a la Biblioteca
Josep Janés. Cal inscripció prèvia.
Quant a la conferència Blockchain,
el nou repte per a la gestió pública,
la impartirà l’especialista hospitalenc
Carlos Guadián el 28 de febrer a les
19h al CC Sant Josep. Analitzarà la
tecnologia que hi ha al darrere no
només de monedes virtuals com
el bitcoin, sinó també de recursos
aplicables a la gestió pública, com
la identitat digital o la generació de
registres immutables.
El programa Pessics de Ciència, organitzat pel Centre Cultural
Sant Josep, inclou aquestes i altres
activitats que podeu consultar a
pessicsdciencia.blogspot.com.es. y

