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Producció editorial. Es presenta la sisena edició de la guia ‘Ciutat plural, llibres singulars’

L’H ha quadruplicat el nombre de
publicacions locals des del 2001

Estudis sobre la
imatge de ciutat i
el sector cultural
L’Ajuntament ha convocat la 28a
edició de les Beques de L’Hospitalet, que aquest any se centraran
en la imatge de la ciutat: símbols,
personalitats i identitat, i la dimensió econòmica del sector cultural a
L’Hospitalet. Les sol·licituds s’han
de presentar abans del 31 de maig
al Museu (c. de Joan Pallarès, 38).
Podeu consultar les bases al web
www.museul-h.cat. y

foto cedida per les biblioteques de L’H

L

’any 2001, les Biblioteques
de L’H van decidir publicar
una guia que recollia tots els
autors i autores relacionats
amb la ciutat que havien publicat en
els darrers dos anys. Aquella primera guia constava de 41 publicacions
i 32 autors. Enguany, amb motiu de
la diada de Sant Jordi, s’ha presentat la darrera, que recull publicacions i autors del període 2011-2012.
Un total, de 179 llibres publicats de
107 autors, 37 dels quals són entitats de la ciutat.
“És una progressió espectacular”, afirma Gemma Isern, coordinadora de la guia, que explica que
fent un estudi més acurat l’edició
d’enguany inclou 342 documents
publicats entre llibres i articles i 154
autors, 65 dels quals són nous.
Per donar a conèixer la guia els
autors van ser citats a la Biblioteca
Tecla Sala, on van rebre la salutació
del regidor de Cultura, Jaume Graells, i de l’alcaldessa, Núria Marín.
L’alcaldessa va qualificar aquesta
producció literària “d’orgull de ciutat” i va afirmar que “economia i
cultura han d’anar de la mà”.

Els autors de L’H que han publicat en els anys 2011 i 2012, a la porta de la Biblioteca Tecla Sala

El bibliotecari i membre del
Centre d’Estudis Carles Ferrer va
pronunciar una conferència sobre
L’Hospitalet en la literatura, basada
en un treball becat per la ciutat
que va fer l’any 2009. “Afirmo –va
dir– que L’Hospitalet és una ciutat
literària, una ciutat literària local”, i

va posar com a exemples dos referents literaris de L’H que apareixen
en diverses novel·les: la història
de l’anarquisme de la Torrassa i
el paisatge de Bellvitge. Ferrer va
destacar també la tasca editorial
d’entitats com el Centre d’Estudis i
l’Ateneu de Cultura Popular.

Totes les referències sobre els
llibres i els autors de la ciutat es poden trobar a la guia on line, L’Hospitalet escriu, que té obertes un total
de 290 fitxes d’autors de la ciutat. y

i

https://sites.google.com/site/autorslh/

Micromecenatge

L’Engresca’t busca
finançament per a la
festa d’aquest any
La trobada de cultura popular catalana Engresca’t L’H està buscant
finançament a través de la plataforma L’H participa (www.lhparticipa.
com) per a l’edició d’enguany, que
tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny a
la plaça de l’Ajuntament. En aquesta edició són més de 20 les entitats
organitzadores que pretenen donar
a conèixer les tradicions catalanes. y

Èxit de públic als actes al carrer i a les
novetats de les Festes de Primavera
Els hospitalencs s’han bolcat en les
Festes de Primavera, que enguany
han registrat més públic en els actes
de cultura tradicional com la Nit de
foc, el Fabulari i el pregó.
Novetats com la Fira de la Cervesa, la Primavera in Black o el Parc
de les Meravelles per als més petits
es van estrenar amb èxit. La Primavera de tapes va elaborar entre 150
i 200 tapes per dia i establiment,
i uns 2.000 infants van gaudir del

circuit de seguretat i civisme a la
rambla. Els concerts de La Farga
van registrar 13.000 assistents.
Aquest any, la coordinadora
d’entitats de foc Tro va estrenar porta de l’infern per als correfocs, amb
una silueta que rememora la façana
de Santa Eulàlia de Provençana.
La protagonista d’aquesta instal·
lació, obra del mestre Toni Mujal,
és la Medusa, la troballa arqueològica més important de L’H. “Està

acompanyada de personatges de
la mitologia grega: Pegàs, pel bestiari; Atles en record del Samontà;
Posidó, per la Marina, i Atenea, en
homenatge a les dones”, diu Mujal. y
Les festes en vídeo
Escaneja aquest codi
QR amb el telèfon o
la tauleta i accedeix
al vídeo resum de les
festes de TV de L’H.
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La nova porta de l’infern, obra de Toni Mujal

