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Més i millors
biblioteques
per a tota la
ciutadania
El pla elaborat per l’Ajuntament finalitzarà
amb la remodelació de dues més
Amb la futura remodelació
de les biblioteques de Santa
Eulàlia i Bellvitge finalitzarà el
Pla de biblioteques que té
com a objectiu dotar tots els
barris de centres de lectura i
estudi adequats a les noves
necessitats de la ciutadania.
L’Hospitalet compta amb
nou biblioteques, entre les
quals destaquen les de nova
creació i els centres que han
actualitzat les seves instal·lacions: Biblioteca Central Tecla Sala, Biblioteca de la Bòbila, Biblioteca de la Florida i Biblioteca Josep Janés.
Amb l’aposta per millorar el
servei, L’H se situa a la capçalera
dels municipis catalans en aquests
equipaments, amb 8.956 m2 dedicats a biblioteques municipals.
Aquests centres han deixat de
ser només un lloc d’estudi o consulta per ampliar els serveis que
ofereixen a la ciutadania posant a
la seva disposició un ampli fons
documental en diferents suports:
imprès, audiovisual i multimèdia.
La resposta que han obtingut
per part dels usuaris no admet
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El Centre Cultural Tecla
Sala allotja la Biblioteca
Central en un espai de

4.600 m 2. Compta amb
els mitjans tècnics i informàtics més innovadors i
coordina i dóna suport a
la resta de biblioteques
amb assessorament especialitzat, servei de
préstec i consulta.
Ofereix serveis i activitats dirigides a tots els
ciutadans durant les 60
hores d’obertura setmanal i un fons de més de
50.000 documents que
inclou llibres, revistes,
diaris, audiovisuals, vídeos i cd-roms, així com
accés a Internet. Un servei de promoció i difusió edita guies de lectura i novetats, recomanacions i un web amb notícies de la biblioteca.
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L’apunt

Sala de la Biblioteca Central Tecla Sala

dubtes. L’any 2002 es va tancar
amb 783.964 usuaris, un 18%
més que el 2001. També es va
incrementar en un 20% el servei
de prèstec i els usuaris que van a
les biblioteques per connectar-se
a Internet van experimentar un
augment del 47%.
Les biblioteques han ampliat
també les activitats que organitzen
per respondre a la demanda dels
usuaris, tant pel que fa als actes
adreçats especialment als més
petits (com ara la reeixida L’hora
del conte) com els destinats als
adults que freqüenten els cicles de
conferències i els fòrums literaris o

Les biblioteques han
ampliat els serveis que
ofereixen als ciutadans
dels més petits als adults,
amb conferències, fòrums
literaris i consultes a les
hemeroteques
la consulta a les hemeroteques. Els
fons documentals s’han incrementat en l’últim any un 17%, així com
les activitats programades per les

Los centros culturales, lugares de ocio
Imparten durante toda la temporada cursos de fotografía, cine, música y teatro
Los centros culturales han
sustituido a las antiguas aulas de cultura. En los últimos
años se han remodelado los
centros que ya existían y se
han construido otros en los
barrios que carecían de este
tipo de equipamientos. Ofrecen una amplia prog ramación que abarca diferentes
expresiones artísticas. También ceden sus espacios para el
trabajo de los nuevos creadores
y del movimiento asociativo del
barrio.
La última incorporación ha sido el Centro Cultural de la Bòbila,
en la zona norte de la ciudad.
Con anterioridad se cambió la
ubicación del centro de Santa Eulàlia y se renovó el de Collblancla Torrassa.
Estos equipamientos imparten cursos durante toda la temporada de fotografía, cine, música y teatro para aficionados e iniciados en todas las disciplinas.
El Centro Cultural de la Bòbila
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Teatro auditorio del Centro Cultural la Bòbila

se ha diseñado como un equipamiento de ciudad para programar
una amplia diversidad de actos
culturales y formativos. Se ubica
en el mismo edificio que la biblioteca y el esplai del barrio. Da
servicio a toda la zona norte de
la ciudad, los barrios de la Florida, Pubilla Casas y Can Serra, sin
olvidar el vecino Can Vidalet de
Esplugues. En total una población de 90.000 personas. Además, comparte su entrada con la
biblioteca, que registra diariamente una afluencia de 800 personas, y que completa la oferta
cultural del centro.
Es una instalación de cuatro
plantas y 1.900 m2 que dispone
de dos salas de artes escénicas,
una aula plató de 40 metros cuadrados para talleres de cine y fotografía, vestuarios y sala de maquillaje, dos laboratorios fotográficos, cinco aulas polivalentes y
un teatro-auditorio con 150 butacas ampliable a otras 200 con acceso desde dos plantas.

biblioteques, que s’han duplicat
amb un efecte directe sobre el públic, ja que els assistents també
han augmentat un 42%.
La proximitat de L’Hospitalet a
altres poblacions tant del Baix
Llobregat com del Barcelonès fa
que es produeixi un intercanvi
d’usuaris. Per aquest motiu, s’ha
signat un acord de col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona
perquè els ciutadans de L’H, especialment els que viuen a Granvia Sud, tinguin accés com a residents a la biblioteca que el municipi veí construirà al passeig de la
Zona Franca.

Temporada
estable de
música i teatre
als equipaments
El Centre Cultural Barradas i
el Teatre Joventut, juntament
amb el CC Tecla Sala, han esdevingut els nuclis culturals
més importants de la ciutat.
La seva versatilitat queda demostrada quan es fa un repàs a la seva programació i,
consegüentment, al nombre
de persones que han passat
per les seves instal·lacions.
Per a les temporades de música del Barradas han passat
cantats i músics de tots els estils:
Maria del Mar Bonet, Miguel Poveda, José Antonio Labordeta o
Paco Ibáñez. Més de 5.000 persones van assistir als seus espectacles musicals i va registrar una
ocupació del 53%.
Per la seva part, el Joventut ha
incrementat en un 32% la venda
d’entrades i en un 16% l’ocupació de les seves sales. Pel seu escenari han desfilat Lluís Llach, La
jaula de las locas, Mort accidental d’un anarquista...
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