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7 de novembre del 2005

La xarxa de biblioteques
de L’H: molt més que llibres

Presentació
de l’últim
llibre de
Dolors Marín

L’oferta del trimestre inclou conferències, clubs de lectura i trobades amb autors
Les biblioteques són molt més
que llocs a on anar a llegir o estudiar. Des de fa temps, aquests
equipaments organitzen tot un
seguit d’activitats paral·leles
amb l’objectiu de fomentar la
lectura, acostar els llibres als
més petits i compartir experiències amb els lectors.
La declaració del 2005 com
Any del Llibre i la Lectura està
marcant el programa d’activitats. En aquest darrer trimestre,
les biblioteques acolliran tertúlies
sobre obres com Asesinos sin rostro, d’Henning Mankell (22 de novembre, 19.30h, a la Tecla Sala); Cames de Seda, de Mª Mercè Roca (1
de desembre, 19.30h, a la Josep Janés) o El coronel no tiene quien le
escriba, de Gabriel García Márquez
(2 de desembre, 19h, a La Florida).
Els autors, de la seva banda,
també són protagonistes. Per exemple, Alícia Giménez Bartlett compartirà una estona amb els lectors de
la Bòbila (9 de novembre, 19h). Empar Moliner, Albert Sánchez Piñol o
el dibuixant Òscar Nebreda són altres dels noms que hi han participat.
La commemoració de l’Any Quixot està tenint especial ressò a la
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Òscar Nebreda, un dels autors del trimestre

biblioteca Tecla Sala: per al públic
estudiant es desenvolupa el cicle
adreçat a les escoles, mentre que
per als adults s’han previst actes diversos com un recital poètic a càrrec del grup Verba (12 de novem-

bre, 20h) o una xerrada amb el títol
Al morir el Quijote amb Andrés Trapiello (14 de desembre,19.30h).
Paral·lelament, cada dimecres, a les
11h, continua la lectura en veu alta
de l’obra de Cervantes.

Cursos per aprendre a
gestionar entitats

VIST A L’H
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que van des del marc jurídic de les
entitats sense afany de lucre, l’organització interna, els estatuts, la
junta directiva, les assemblees o els
socis, a l’organització d’activitats i la
seva tipologia, calendaris, infraestructures i permisos, passant per
temes de planificació, elaboració
de projectes i memòries, principis
de comptabilitat, subvencions, fiscalitat i una llarga llista d’aspectes
d’interès per a la gestió de les entitats ciutadanes. Enguany, com a novetat, s’ha organitzat un debat –que
tindrà lloc durant la darrera sessió
formativa– sobre Les bones pràctiques associatives. # C. G.

Xarxa de biblioteques de L’H:
http://www.l-h.es/biblioteques

Uns 400 professors de 35
països van participar al primer Congrés Internacional de

Adreçats a membres de les associacions
L’Àrea municipal de Participació
F
Ciutadana ha engegat el proO
grama anual de cursos formatius
R
sobre gestió d’entitats, adreçat a
M
membres de les associacions
A
ciutadanes.
C
El programa dels cursos,
I
que va començar el passat 5 de
Ó
novembre, finalitzarà el pròxim
dia 26. Les classes tenen lloc a
la seu de l’Àrea de Promoció Econòmica (carretera del Mig, 85-87),
de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.
Les matèries que es tracten en
aquestes sessions formatives són
molt diverses. Especialistes en els
temes disserten entorn d’aspectes

També en aquest trimestre s’ha
reprès el cicle Memòries de vida.
La pròxima activitat serà a la biblioteca de Bellvitge (23 de novembre,
19.30h), amb David Torras, cap
d’Esports d’El Periódico, i Clàudia
Vivesfierro, directiva del FC Barcelona, que parlaran d’El Barça, campió.
Tanmateix, a la Florida, en el cicle
Històries de L’Hospitalet, Joan Saura, l’actual conseller de Relacions Institucionals, explicarà les seves vivències (15 de novembre, 19h).
Entre les xerrades temàtiques
destaquen el debat La seducció dels
relats orals, dins del marc del cicle
Kosmòpolis (26 de novembre, 10h,
Tecla Sala), i les sessions sobre Les
altres ciències, amb temes com la
hipnosi, amb Jaume Bordas (10 de
novembre, 19.30h, a Santa Eulàlia),
o la grafologia, amb Carmen Arias de
la Cruz (1 de desembre, 19.30h, a la
Tecla Sala i 20 de desembre, 19.30h,
a la Bòbila).
Altres iniciatives recomanables
són L’hora del Conte, o + que contes, adreçades especialment als més
petits. # E. PAVÓN / M. SOLÉ

La historiadora hospitalenca
Dolors Marín ha presentat el
seu últim llibre, Ministros anarquistas, en el qual documenta
la trajectòria de Juan García
Oliver, Juan Peiró, Juan López i
Federica Montseny, quatre anarquistes que van formar part del
govern de Largo Caballero durant la Segona República.
En el llibre, Dolors Marín intenta
donar resposta, entre d’altres qüestions, als motius que van portar
quatre militants de la CNT a passar
per alt les seves conviccions i acceptar formar part d’un govern que
no els resultava satisfactori, i com
van aconseguir que la seva organització acceptés aquesta participació
activa en la vida política del país.
El llibre analitza també el context històric en què els quatre anarquistes varen entrar al govern, entre els anys 1936 i 1937, en plena
Guerra Civil, i com això va condicionar la seva tasca fins a la dimissió
de tots quatre, produïda just després dels fets de maig de 1937 a
Barcelona.
Dolors Marín afirma que no ha
estat fàcil reunir la informació necessària per donar resposta als interrogants que se li varen plantejar.
# REDACCIÓ
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Ciències organitzat per l’escola Xaloc. Van ser unes jornades de debat i treball on
els professors van aportar les
seves experiències al voltant
de les assignatures de ciències que hi ha als programes
educatius, amb especial incidència en les matèries del
Batxillerat Internacional. El
Xaloc és un dels quatre centres a Catalunya que imparteixen aquest tipus de batxillerat on les normes d’avaluació s’apliquen a tot el món
i permet estudiar en universitats de més de 116 països.

