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President de l’associació fem cultura en viu

“Els espais privats contribuïm
a impulsar la cultura”

A Biblioteques
15 de març, 18h. Cita amb l’auG tora Anna Tortajada. Biblioteca de
Eulàlia (c. de Pareto, 22).
E Santa
15 de març, 19h. Cita amb l’auN tor Raúl Argemí. Biblioteca de la
Bòbila (pl. de la Bòbila, 1).
D
A Cinema
13 de març, 18.00, 20.30 i
22.40h. Dies d’agost. De Marc
Recha. Dins de l’espai VO del
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20).
15 de març, 19h. Cinefòrum
sobre els impactes del consum
d’aliments. Biblioteca Tecla Sala
(av. de Josep Tarradellas, 44).
16 de març, 20h. Lliurament
dels premis del I Festival Jove de
Curtmetratges de L’Hospitalet i
projecció dels curts guanyadors.
CC Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)

Exposicions

Fins al 22 de març. Trossets
de delta, fotografies de Pau Núñez. Centre Cultural de Sant Josep
(av. de Isabel la Catòlica, 32).

Música

9 de març, 22h. Álex A and

força consciència i, en ocasions, hem
endegat campanyes de respecte,
com la que vam fer una vintena de
bars del barri del Centre.
--- Sales com el Kfè Olé o la Sala
mandra són uns grans dinamitza
dors culturals…
--- Hem calculat que les set sales
agrupades entorn a l’Associació Fem
Cultura en Viu organitzen uns 500
concerts l’any per on passen més de
300.000 persones. Això suposa una
inversió de 350.000 euros en cultura, una xifra que mostra l’abast de la
nostra tasca.
--- El Parlament de Catalunya vol
legislar sobre l’activitat d’aquest
tipus de locals. Què n’espereu?
--- Esperem que la llei posi ordre i
que es regulin pràctiques que ja són
quotidianes. En teoria, als bars musicals no es pot ballar o als restaurants
no pot haver-hi música en directe.
Això està totalment desfasat i hem
d’acabar amb la situació de gairebé
il·legalitat en què estem.
--- Esteu oberts a la incorporació
de nous espais a l’Associació?
--- Sí, la nostra voluntat és la coopera
ció. A L’Hospitalet tenim la sort que hi
ha força bona relació entre els bars
musicals, i això va molt a favor nostre. No és un fet gaire comú perquè
hi ha la tradició que els locals estiguin enfrontats entre si. L’Associació
està oberta a tots aquells locals que
vulguin promoure l’activitat cultural,
fomentar l’oci de qualitat i fer ciutat.
# andreu ferrer

TNT. Blues. Centre Cultural Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56).
9 de març, 22h. Cubaneo en
Viu. Homenatge a la dona. Amb
Carlos Lage, Yuniel Jiménez,
Olnides Ribeaux i Mane Ferrer.
Centre Cultural de Collblanc-la
Torrassa (c. Mare de Déu dels
Desemparats, 87).
11 d e m a r ç , 2 2 h . M u c h o
Muchacho. Salamandra (av. del
Carrilet, 301).
15 de març, 22h. Quimi Portet.
Pop-rock. Centre Cultural Barra
das (rbla. de Just Oliveras, 56).
17 de març, 22h. Labordeta,
Carbonell, La Bullonera. Teatre
Joventut (c. de la Joventut, 4-10).

Teatre

10 i 11 de març, 21 i 19h.
Medea (La ex tranjera), amb
Atalaya. 10 i 11 de març, 21.30 i
19.30h. Los mejores momentos,
amb Los Modernos. Teatre Joventut (c. de laJoventut, 4-10).
11 de març, 18h. La caputxeta
vermella. Cicle de teatre per a tota
la família. Auditori de la Torrassa
(c. de Santiago Apòstol, 38).
18 de març, 17.00 i 18.30h.
Marco and Polo o viceversa. Tea
tre per a tota la família. Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34).
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El espectáculo ‘Secrets
compartits’ se aplaza
hasta el 25 de marzo
Debido a una enfermedad del actor Joel Joan, se ha aplazado hasta el 25 de marzo el espectácu
lo que junto con el cantante Gerard Quintana debían ofrecer
en el Teatre Joventut. Para la
nueva fecha, sirven las mismas
entradas. Las personas que de
seen recuperar el dinero podrán
hacerlo mediante el mismo sistema que utilizaron para adquirirlas.

‘TPK Arts Plàstiques’ ha
clausurado el curso de
representación gráfica
El espacio TePeKaLeSound ha
clausurado el curso Representació gráfica d’una idea sonora,
que dirigió Agustín Martínez. La
clausura consistió en una interpretación sonora de las obras
visuales del curso y una actuación. También en el TPK se está
celebrando el 15/15 International Film Festival. Los alumnos
realizarán su grabación el 10 de
marzo.
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La Biblioteca Tecla Sala
organiza un taller de
cómic con la Escola Joso

gabriel cazado

--- Què ha dut els espais privats
de la ciutat a unir-se en l’Associa
ció Fem Cultura en Viu?
--- Tots els promotors detectàvem
la necessitat que els espais privats
que programem activitats culturals tin
guéssim un punt de trobada per ana
litzar les nostres necessitats i conver
tir-nos en un interlocutor davant de
l’administració i de la ciutadania.
--- Què és el que voleu transme
tre’ls?
--- Volem fer veure la importància
de les activitats culturals i d’oci que
s’organitzen en els espais privats, que
funcionen com a planter de nous mú
sics i espectadors. Són activitats que
es realitzen en directe, fet que els
dóna un gran valor cultural que cal
preservar. Es tracta de fer més visible
un sector que, en canvi, té sovint una
imatge de generador de conflictes,
quan el que fem és una gran contribu
ció a l’impuls de la cultura. Sovint els
polítics acaben escoltant molt la veu
dels veïns que es queixen pels sorolls
però també han de poder escoltarnos a nosaltres i tota aquella gent que
tenim al darrere com els artistes o els
espectadors.
--- Però sí que hi ha locals musi
cals que creen conflictes de con
vivència amb el veïnat…
--- És clar, i si crees molèsties, cal
que les corregeixis o si no no podràs
seguir amb la teva activitat. Però s’ha
d’evitar criminalitzar a tothom perquè
hi ha molts espais que tenen força
cura amb l’entorn. A L’Hospitalet hi ha
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Patxi Almarcha és el president de
l’Associació Fem Cultura en Viu, impulsada
per set locals privats que programen
activitats culturals en directe a la ciutat

El taller del cómic se llevará a cabo durante los días 6, 13 y 20 de
marzo, de 19 a 21h. El taller lo
imparte la Escola Joso y el tema
es Cómic y la técnica manga.
Se trabajarán aspectos de diseño de personajes protagonistas
y antagonistas, confección del
guión, la página y la composición, símbolos y onomatopeyas
propios del manga, sus estilos y
las series de televisión.

