18

CULTURA

3 de març del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

ET RECOMANEm	

fragment del teaser de l’olimpíada del rap
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La Salamandra acull la primera
Olimpíada del ‘rap’ de L’Hospitalet

Torna a La Farga la cultura japonesa i
el manga amb el Japan Weekend

És un nou projecte de la Regidoria d’Esports i Joventut, la Casa de la Música i ChanChan
Management per convertir L’H en un referent en el món del rap i que serveixi de plataforma
per a talents emergents. L’Olimpíada del Rap busca el MC (Master of Ceremonies) més
complet. La competició triarà entre sis aspirants seleccionats els tres guanyadors, que
hauran de passar diverses proves relacionades
L’Olimpíada del ‘rap’ de L’H. 16 de març, 17h
amb la composició, la interpretació i la improvisaSalamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
ció. El primer classificat podrà rodar un videoclip.
www.olimpiadadelrap.com

La cita amb el manga i l’anime torna a La Farga en la vuitena edició del saló que ja és cita
obligada per als amants de la cultura japonesa. El Japan Weekend comptarà amb cantants
i cosplayers internacionals, presentació de pel·lícules i videojocs i els tradicionals concursos de cosplay. L’entrada costa 7 euros un dia; 12 euros, dos dies, i l’organització ha posat
a la venda tres tipus d’entrades anticrisi a 10, 15 i
VII Japan Weekend Barcelona. 8 i 9 de març
20 euros que donen opció a accedir al recinte un
La Farga (c. de Barcelona, 2)
dia i al regal de pel·lícules o sèries.
www.japanweekend.net/barcelona

Mayor Zaragoza parla sobre
la situació dels drets humans

Exposició sobre la dona a la
indústria tèxtil a Can Colom

Participa en el concurs de
la ruta Quintotapa!

L’Espai VO programa ‘Tots
volem el millor per a ella’

L’H Espai de debat ha convidat Federico Mayor
Zaragoza, president de la Fundació Cultura de
Pau i exdirector general de la Unesco, per reflexionar sobre la situació actual dels drets humans i la cohesió social.

Amb motiu del 8 de març, el Programa Municipal per a la Dona exposa La indústria tèxtil en
mans de les dones, que recupera la història de
L’H a través de les fàbriques de teixits, i fa visible l’aportació de la dona a la industrialització.

La nova ruta de tapes de L’H ha obert un concurs. Els clients han d’omplir les butlletes que
trobin als 25 locals adherits o fer-ne la millor
foto. Podran optar a un viatge a Roma o a un
àpat per quatre persones a la Fàbrica Moritz.

El film de la directora Mar Coll li va atorgar a
Nora Navas el Gaudí a la millor actriu protagonista i també altres guardons. És la història
d’una dona que vol reprendre la seva vida després de patir un accident. Però, quina vida?

Conversa amb Federico Mayor Zaragoza. 13 de març, 18.30h
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.lhespaidebat.com

‘La indústria tèxtil en mans de les dones’. Fins al 30 d’abril
Masia Can Colom (pl. de Can Colom, 1)
www.l-h.cat

Quintotapa L’H. Fins al 16 de març
Establiments del Centre, Collblanc-la Torrassa i Granvia L’H
www.quintotapa.cat

Espai VO. 11 de març, 17 h, 9.15 h i 21 h
Cinemes Filmax Gran Via (av. de la Granvia, 75)
http://espaivo.blogspot.com.es

La ciutat inaugura l’’Sculpture’s
Corner’ L’H a la plaça d’Europa
Amb motiu del Mobile World Congress, la Fundació Arranz-Bravo va
inaugurar l’Sculpture’s Corner a la plaça d’Europa, una plataforma
d’art públic patrocinada per empreses de l’entorn on cada sis mesos
un artista exposarà un projecte. El primer és una obra del mateix Eduard Arranz-Bravo que du per títol Europa, una escultura en bronze
de gairebé quatre metres d’alçada i que vol reflectir l’esperit cosmopolita de la plaça. L’Ajuntament estudia poder obrir espais similars a
altres zones de la ciutat.

