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S’inaugurarà amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig

El Museu d’Història de L’H
tindrà una exposició estable

GABRIEL CAZADO

MARGA SOLÉ

El Retaule de sant Roc s’exposa al Museu d’Història fins al 30 de desembre
gratuïta a tots els museus del món.
L’Hospitalet a més obre una exposició que serà renovable.
També la sala Cirici del Museu
mostra fins al 30 de desembre l’exposició del Retaule de sant Roc,
una obra del segle XVI que formava part de l’antiga església de San-

AGENDA

Exposicions
18 de maig, 20h. Inauguració de
l’exposició de pintures de Kelly
Arrontes. Sala d’Art Max Center (av
Josep Tarradellas s/n).
Fins al 27 de maig. D’un tronc, la
poesia de Ferran Soriano i Domènech Sánchez. C. C. Barradas (rambla de Just Oliveras, 56).
Fins l’1 de juliol. L’altre Britània,
obra de sis artistes britànics inspirats
pel Pop Art. C. C. Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).

Música
18 de maig, 22h. Sidral, Montserrat
& Figatova i la Mundial, melodies
d’ahir; funk, jazz i rock. 19 de maig,
23h. Sur d’Aki, arrels flamenques
fussionades amb salsa, rumba, funky o blues. 24 de maig, 22h. Dusminguet, Rosa Negra, dj Chaman i
Circus. 25 de maig, 22,30h. Nen@s
Da Revolta i O Garbanzo Negro.
Festa gallega-mestissa. 31 de maig,
23h. Jam session amb Lucas
Jiménez i Kyke Serrano. Lloc: Salamandra (av Carrilet, 301).
25 de maig, 22h. Alba que no tiene
tarde. Música tradicional d’Adolfo
Osta. 27 de maig, 19h. Mosaic de
Barcelona Guitar Quartet . Org.
Amics de l’Òpera-JJMM de L’Hospitalet. 8 de juny, 22h. Tango amb
Enrique Tellería. 10 de juny, 19h.

Convocades
les Beques
L’Hospitalet
d’investigació
i recerca
M. S.

Música,
conferències
i tallers sobre
el Retaule
de sant Roc
El Museu d’Història de L’Hospitalet
commemorarà el Dia Internacional
dels Museus, que se celebra el 18
de maig, amb la inauguració d’una
exposició estable que recull una
part del fons del Museu i posa èmfasi en els darrers 100 anys de vida
de L’Hospitalet.
Així, a la Casa Espanya es podrà veure l’escenografia dels passadissos de la Torrassa, el despatx
de Puig i Gairalt, una casa dels passadissos dels anys vint i un habitatge dels anys seixanta. Alguns
d’aquests elements ja formaven
part de l’exposició dels 75 anys de
ciutat. Igualment es recolliran, mitjançant 8 mòduls interactius, els
projectes de L’Hospitalet 2010.
El lema del Dia Internacional
dels Museus d’enguany és Descobreix una joia dels museus. Tradicionalment se celebra amb una jornada de portes obertes i entrada
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Música de Cambra amb Daniel
Blanch, piano. Centre Cultural Barradas (rambla Just Oliveras, 56).

Literatura
16 de maig, 20h. Notes d’actualitat.
Menjar o no menjar carn. Biblioteca
de Bellvitge (c. França, 41-49). 17 de
maig, 18h. Contes que són llegendes. 30 de maig, 20h. Contes de la
Patricia Higsmith. Biblioteca Can
Sumarro (riera de l’Escorxador, s/n).
19 de maig, 12h. La tregua de Mario Benedetti. Biblioteca de Santa
Eulàlia (c. Pareto, 22).

Consum
30 de maig, de 19 a 21h. Aules de
consum amb el tema: L’euro i el consumidor. La comunitat de propietaris. Convoca la Federació d’Associacions de Veïns. Lloc: c. Peñíscola,
14. 6 de juny, de 19 a 21h. Taller
de l’euro. Convoca l’Associació de
Veïns del Centre. Lloc: Passatge
Xerricó, 9-13. 7 de juny, de 17 a 19h.
Publicitat. Convoca Grup de Dones
del Santa Eulàlia. Lloc: c. Santa Eulàlia, 60. Org: (OMIC) (c. Riera de la
Creu, 34).
31 de maig, de 10 a 20h. Dia Mundial contra el tabac. Jornada informativa. Org: Àrea Bàsica de Salut
de Pubilla Casas. Lloc. ambulatori
(pl. de la Bòbila s/n).

ta Eulàlia de Mèrida i que ha estat
restaurada pel Museu d’Història de
L’Hospitalet. Aquesta obra és una
de les poques que es conserven
de Jaume Huguet.
Mentre duri l’exposició s’organitzaran una sèrie d’activitats que
s’iniciaran el dia 31 amb un concert

de música de compositors dels segles XVI i XVII, a càrrec d’Els Arquets de la Segarra. Els mesos
d’octubre i novembre hi haurà conferències relacionades amb el Retaule de sant Roc i tot l’any tallers
didàctics i visites comentades a l’exposició i al taller de restauració.

El 22 de maig es tanca el termini
de presentació de sol·licituds per
optar a la sisena edició de les Beques L’Hospitalet, convocades pel
Museu d’Història i la Universitat de
Barcelona. Aquestes beques són
per desenvolupar un projecte d’investigació sobre la ciutat.
Les beques són adreçades a
alumnes de tercer cicle de la Divisió de Ciències Humanes i Socials
de la Universitat de Barcelona o,
en tot cas, que acreditin mitjançant
declaració jurada la voluntat de
matricular-se.
L’àmbit d’aplicació de les beques serà el patrimoni cultural de
L’Hospitalet i els temes proposats
són els següents: Els processos
migratoris i les seves expressions;
Patrimoni, cultura i ciutat; Patrimoni industrial i història de les indústries hospitalenques; Història local
dels segles XV-XVIII i Història oral
de la ciutat. La dotació de les beques és de 2 milions de pessetes
brutes anuals.
Les persones interessades a
optar a una beca L’Hospitalet-Universitat de Barcelona han de cursar les seves sol·licituds al Museu
d’Història de L’Hospitalet, c/ Joan
Pallarès, s/n, telèfon 93 338 13 96
o a l’oficina de beques de la Universitat de Barcelona, Gran Via de
les Corts Catalanes, 585, telèfon
93 403 55 77.

