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Torna a la Xarxa de Biblioteques el
programa d’activitats ‘+ que llibres’
Can Sumarro s’incorpora al cicle un cop finalitzades les obres de remodelació
Promoure la lectura entre tots
els públics és l’objectiu del programa + que llibres organitzat
per la Xarxa de Biblioteques. A
la programació per aquest primer trimestre destaca la incorporació de la Biblioteca de Can
Sumarro, que s’afegeix a les
propostes d’activitats un cop finalitzades les obres de remodelació. El primer acte ha estat un taller
de trenetes, a càrrec d’Akwaba.
També destaca la presentació
de l’obra guanyadora del premi internacional de novel·la negra L’H Confidencial 2007, que tindrà lloc el 24
de març a la Biblioteca la Bòbila. L’acte comptarà amb la presència de
l’autor guardonat.
La nova programació inclou la
presentació de llibres com ara ¡Trátame bien!, d’Esmeralda Berbel,
que recull el testimoni de divuit
dones maltractades.
+ que llibres continua apostant
pels diferents clubs de lectura que
es realitzen des de fa més de deu
anys a les diferents biblioteques de
la xarxa. Aquesta activitat promou el
gust per la lectura per mitjà de trobades d’usuaris que han llegit un mateix
llibre i es reuneixen per comentar-lo.
Pel que fa a les activitats per als
més petits, totes les sales públiques
de lectura programen sessions de
contacontes, sota el nom de L’Hora
del Conte.
D’altra banda, durant l’any 2006,
les biblioteques van programar un
total de 664 ac tivitats, que van
ser seguides per 21.819 persones.
En aquest mateix període, les sales de lectura van rebre un total
de 695.253 visites d’usuaris i van
prestar 546.241 documents. Això
significa una mitjana de 345 usuaris
al dia i de 271 documents prestats
per dia de servei. # r .
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Taller intensivo de
Gospel de la Casa
de la Música Popular
El 17 de febrero, el taller de
Gospel de la Casa de la Música
impartirá en la Salamandra una
sesión intensiva para introducir
en esta temática musical a los in
teresados mayores de 14 años.
La inscripción es gratuita. De los
talleres de Gospel ha surgido un
coro que ensaya los martes de
20.30 a 22h en el Catòlic.

Manolo Escobar actúa
en el Joventut en
el concierto anulado

Cicles de teatre aficionat i per a la família
Les companyies de teatre aficio
nat s’han posat en marxa per
oferir tot un seguit de represen
tacions. Els escenaris són l’Au
ditori la Torrassa, el C. Catòlic i
el CC la Bòbila. Les mateixes lo
calitzacions acullen les obres del
cicle Teatre per a tota la família.
La pròxima cita del teatre aficio
nat serà el 18 de febrer amb el Grup
Teatral Margarida Xirgu i l’obra Un dia
després (Auditori la Torrassa). El 25
de febrer, La Incubadora Teatre oferirà Lectura teatralizada (C. Catòlic).
El 4 de març torna el Grup Teatral
Margarida Xirgu amb l’obra Fuita (CC
la Bòbila). El Grup de Teatre Picarols
oferirà l’obra Cena de matrimonios
el 18 de març (Auditori la Torrassa).
El cicle el tanca el Grup de Teatre
Independendent del Gornal amb
Divinidad pájara (C. Catòlic).
Pel que fa al Teatre per a tota
la família, la pròxima representació
serà l’11 de febrer amb El vestit nou

ter Formosa & Maurici Villave
cchia&Jordi Guardans, presenten el seu nou disc, Els àngels
i el perill. CC Barradas (Rbla. de
Just Oliveras, 56).
8 de febrer, 22h. La cabra
mecánica. Concer t reiv indi c a t i u p e r l a d e fe n s a d e l a
músi c a en viu. 9 de febrer,
21.30h. Fire+Sixteenth Solid
Spread+Standstill. Salamandra
(av. del Carrilet, 301).
9 de febrer, 21h. Pep Sala. Un
petit moment de dubte. Teatre Jo
ventut (c. de la Joventut, 4-10).
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Reventós. Museu d’Història de L’H
A Exposicions
(c. de Joan Pallarès, 38).
6 de febrer, 19.30h. Exposició:
G De la Lucy a l’home dels gels. Música
E Els orígens de l’ésser humà, 8 de febrer, 20h. El rollo casuamb conferència del paleontòal de Sensible. Depósito legal (c.
N leg, Josep Gibert. CC Sant Josep de Santa Anna,14).
Isabel la Catòlica, 32).
8 de febrer, 22h. Cançó d’au
D (av.
6 de febrer, 20h. Exposició: Un
tor. Feliu Ventura. Alfabets de
Van
Gogh
al
teu
saló,
amb
còpifutur. 18 de febrer, 19h. EsA
es d’obres famoses de Gaugain,
Magritte, Picasso, realitzades pel
grup de pintors amateurs del CC
Bellvitge (rbla. de la Marina, 342).
Fins al 21 de febrer. Exposició
Un oci creatiu-Punt de creu de la
Merceria Estil. CC Barradas (rbla.
de Just Oliveras, 56).
Fins al 27 de març. Fotografies
de Pol Marzà, a Can Tisores (c.
Major, 71).
Fins al 8 d’abril. La col·lecció
d’art de L’Hospitalet, obra sobre
paper (II), obra donada pels Amics
de la Música de L’H i els germans
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Manolo Escobar actuará en el
Teatre Joventut los días 10 (21h)
y 11 (19h) de febrero. Es el concierto que anuló el pasado 25
de noviembre debido a una indisposición. El cantante presentará el espectáculo De Manolo
a Escobar. Servirán las mismas
entradas adquiridas para el concierto de noviembre.

gabriel cazado

Web de la xarxa de biblioteques:
www.l-h.cat/biblioteques
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El gran julivert, del cicle Teatre per a tota la família

de l’emperador, a càrrec de Sabote
gemteatre (Auditori la Torrassa). El
18 de febrer Clownx Teatre oferirà
Ambulants (C. Catòlic). El 25 de fe
brer Circ Nic representarà Pífies (CC
la Bòbila). El 4 de març Teatre de la
Nau oferirà Els músics de Bremen (C.
Catòlic). L’11 de març es representarà
La Caputxeta Vermella, a càrrec de
Teatre Imaginari (Auditori la Torrassa). Teatre Arca representarà Marco
& Polo o viceversa (Centre Catòlic)
el 18 de març. Tanca el cicle, el 25
de març, La gran idea de la gran
tortuga d’Animamundi (CC la Bòbila).
# p. g .

