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Associacions. L’entitat manté l’horari habitual d’atenció al públic
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Exposició. Centre Cultural Bellvitge-Gornal

El valor de la cultura gitana
Com tu és el títol de l’exposició
que del 20 de gener al 3 de febrer
es podrà visitar al Centre Cultural
Bellvitge-Gornal. La mostra és una
producció de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya i a
L’H està organitzada per l’Associació
Cultural Gitana Lacho Bají Calí i pel
Pla educatiu d’entorn del Gornal.
L’objectiu de la iniciativa és posar
en relleu la cultura gitana, repassant
la seva història com a poble; la diversitat de comunitats que existeixen
arreu del món, i el seu llegat en aspectes com la música, el cinema o

la llengua. De manera visual, a través
de plafons informatius amb imatges,
gràfics i mapes, s’explica l’evolució
històrica d’aquesta ètnia, el seu origen hindú i la discriminació que va
patir des de l’edat mitjana fins a la
Segona Guerra Mundial, i s’analitza
la situació actual de les comunitats
gitanes de diferents parts del món.
La mostra també fa referència a personatges reconeguts avui dia d’origen gitano.
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www.fagic.org

Un moment del trasllat a la nova seu del Centre d’Estudis de L’Hospitalet

El Centre d’Estudis es
trasllada a l’edifici Molí
L’edifici Molí, de titularitat municipal i ubicat dins
l’entorn del Centre Cultural Tecla Sala, acull la
nova seu del Centre d’Estudis de L’Hospitalet
L’entitat dedicada al coneixement,
la recerca i el debat sobre la ciutat
i fundada el 1984 ocupava en règim de lloguer part de l’immoble del
carrer Major, 54, edificat el 1904 i

catalogat com a patrimoni arquitectònic. Segons Manuel Domínguez,
president del CEL’H, el canvi respon
a motius econòmics, ja que el nou local és cedit per l’Ajuntament.

Xarxa. L’associació de músics estrena web

Fans del jazz manouche

La recol·locació de l’arxiu i del
fons bibliogràfic dins les noves dependències estarà enllestida aquest
gener. L’atenció al públic, després
del parèntesi nadalenc, es presta
dins l’horari habitual: dimecres i divendres de 10 a 13.30h i dimarts,
dimecres i dijous de 16 a 20h.

L’Associació de Músics i Aficionats
al Jazz Manouche ha inaugurat nou
web coincidint amb l’inici de l’any. La
pàgina ofereix informació sobre les
activitats de l’entitat i sobre qualsevol
tema relacionat amb aquest estil musical. A més vol actuar com un punt
de trobada de músics intèrprets de
jazz manouche. L’entitat va néixer el
2008 vinculada a l’Escola de Música-Centre de les Arts de L’H. y
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www.celh.org

www.jazzmanouche.es

