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Museu de L’H

Gastronomia. Nova edició de Tapes del Món, amb art i folklore

Jornada lúdica
per a tothom
el 12 de
novembre

Visites per a
malalts d’Alzheimer,
familiars i cuidadors
Aquest servei de visites guiades es
fa en col·laboració amb el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Fundació Santa Eulàlia, amb
l’objectiu que la cultura arribi a tots
els sectors de la població i d’afavorir
l’estimulació cognitiva i l’entrenament
de la memòria de persones malaltes i
gent gran. Els interessats han de posar-se en contacte amb el Museu de
L’H per concretar dia i hora al telèfon
93 338 13 96. y

Lletres

Convocat el 20è
Certamen Andreu
Trias de poesia
El Centre Catòlic ha publicat les bases de la vintena edició del certamen
poètic, en el qual es pot participar fins
al 24 de desembre. Els participants
poden presentar dues obres com a
màxim en les diferents categories per
edat. Els poemes han de ser inèdits,
la versificació, lliure, i l’extensió màxima, dos fulls. Els escrits es poden
enviar per correu electrònic a certamenat@gmail.com o al Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34). y

Matemàtiques

Edició de Tapes del Món al carrer del Cobalt, al Districte Cultural

Volta culinària al món sense
sortir del Districte Cultural

L

a segona edició del festival
Tapes del Món que organitza
l’Associació de Gastronomia
i Turisme del Baix Llobregat
es va celebrar finalment al carrer
del Cobalt, al Districte Cultural de
L’Hospitalet (i no al Mercat del Torrent Gornal com es va publicar en
l’anterior edició de L’HOSPITALET).
Aquesta cita gastronòmica es

va fer acompanyar pel folklore i les
tradicions culturals de casa nostra
i d’altres països, i de l’art urbà i el
contemporani amb l’Associació
Contorno Urbano i el TPK.
Durant la tarda del dia 8 i el
matí del 9 d’octubre, els assistents
van poder tastar especialitats del
Marroc, d’altres països africans, de
Síria, Bolívia, Colòmbia i també de

casa nostra, amb el segell del Parc
Agrari del Llobregat i d’establiments
de L’H.
I mentre les olles bullien, es feia
un taller familiar de ciència de l’Idibell, danses tradicionals d’arreu, actuació de DJ i de Tro, entitats de foc
de L’H. Els organitzadors estimen
que durant el dos dies van servir
més de 6.000 consumicions. y

Popularitzar les matemàtiques és
l’objectiu de la segona Jornada Ludicomatemàtica a L’Hospitalet, que
tindrà lloc dissabte 12 de novembre,
de 10 a 14h, a la rambla de la Marina,
entre el carrer de Provençana i l’avinguda del Carrilet.
Hi haurà activitats per a totes les
edats per gaudir de les matemàtiques: jocs, resolució d’enigmes,
màgia, trencaclosques, cúpules
de Leonardo (ponts d’estructura
senzilla que no necessiten lligams
entre les barres que els formen),
polydron gegant (joc de construcció basat en la geometria que estimula l’estudi de les matemàtiques),
bandes de Moebius (cinta d’una
única superfície i un únic contorn
que unida pels extrems sembla tenir
dues cares), etc.
La jornada és una iniciativa d’El
Casalet, el Museu de les Matemàtiques de Catalunya i Pessics de Ciència, amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics. L’any
passat van organitzar la primera
jornada, amb l’assistència d’unes
500 persones. Aquesta iniciativa
recorda el desaparegut científic
americà Martin Gardner, divulgador
de les matemàtiques recreatives. y

