CULTURA

7 de novembre del 2005

Calendari escolar il·lustrat
amb obres sobre dones
El calendari del curs escolar de
secundària 2005-2006 reprodueix creacions ar tístiques
d’estudiants dels instituts, joves artistes i membres de diferents col·lectius artístics de la
ciutat. El punt de connexió és
que tracten la dona com a tema principal.
Les obres es van realitzar
amb motiu del Dia Internacional de
la Dona i es van exposar al Centre
Cultural la Bòbila.
Escultures, pintures, fotografies i
collages s’han reunit ara en un calendari que rep el títol d’Art en femení. Té el mateix format que un
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A Xerrades
8 de novembre, 18h. Tema:
G Complicacions
de la diabetis.
Associació
de
Diabètics de
E
L’H (c. Molí, 29).
N 9 de novembre, 20h. Setmana de la Ciència. FibroD miálgia
y familia, no estamos
sol@s.
10 de novemA
bre, 19.30h. Els nens del
gel: els sacrificis de les mòmies inques. 18 de novembre, 19h. 2a Jornada de cançó d’autor de L’H. Taula rodona/debat: La cançó d’autor, amor i política... en català? 21.30h. Actuació de cantautors locals. Centre Cultural Sant Josep (av Isabel la
Catòlica, 32).

Cinema
8 de novembre, 18, 20.30
i 22.40h. Wilbur se quiere
suicidar. 15 de novembre,
18, 20.30 i 22.40h. Contra
la pared. Rambla Cinemes.
(rbla. Just Oliveras, 20).
10 de novembre, 19h.
Detective privado. 17 de
novembre, 19h. El largo
adiós. Biblioteca la Bòbila
(pl. de la Bòbila,1).

Música
10 de novembre, 22.30h.
Jam sessión de Blues. 13 de
L’Hospitalet (c. Tarragona,13).
11 de novembre, 21h.
Down Home & Danny Blues
Harp Band. CC Collblanc-la
Torrassa (Mare de Déu dels
Desemparats, 87).
17 de novembre, 22.30h.
El chico con la espina en el
costado. Depósito Legal (c.
Santa Anna, 14).
18 de novembre, 22h.
Crossfire + Los Reyes del
Caos. Salamandra (avinguda
del Carrilet, 301).
19 de novembre, 22h. Duquende. Teatre Joventut (c.
Joventut 4-10).
20 de novembre, 12h. Ballada de sardanes pel 19è
aniversari del Grup Tot Bellvitge (pl. del Mercat).

disc compacte, amb un full per cada mes de l’any que reprodueix un
parell d’obres. Estan realitzades per
14 estudiants de centres de secundària i 25 dones joves de la ciutat
vinculades a diferents col·lectius artístics, centres culturals i grups musicals de L’H.
La regidora de Joventut, Glòria
Herance, va ser l’encarregada de
presentar el calendari escolar en un
acte celebrat a l’Institut de Bellvitge. Herance va dir que presentar
aquestes obres en forma de calendari afavoreix que la sensibilització
sobre problemes de les dones es
perllongui durant tot l’any. Les obres

que es presenten tracten temes com
els maltractaments, la conciliació
de la vida laboral i la familiar o la
igualtat de sexes.
Per la seva banda, Pilar Esteba,
professora de dibuix de l’IES Bellvitge i encarregada de coordinar els
treballs presentats per aquest centre, va destacar la implicació dels
alumnes i va mostrar la seva satisfacció en veure el resultat final.
L’experiència Art en femení es
porta a terme als centres educatius
de L’Hospitalet des de fa quatre
anys. En l’edició d’enguany, s’ha
obert al col·lectiu de joves creadors
de la ciutat. # REDACCIÓ

GABRIEL CAZADO

’Art en femení’ ha estat elaborat per estudiants de secundària i artistes

Glòria Herance amb algunes joves artistes
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