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Els clubs de lectura compleixen
10 anys amb Almudena Grandes
El nou trimestre de les biblioteques de L’H inclou també xerrades, contes per a nens i lectures en veu alta

Els clubs de lectura de les biblioteques de L’H han triat l’escr iptora Almudena Grandes
per celebrar el desè aniversari
d’aquesta activitat a la ciutat.
Els clubs de lectura són tertúlies al voltant d’una novel·la o
d’un autor. En aquesta ocasió,
totes les biblioteques faran tertúlies sobre els llibres d’Almudena Grandes, i el 14 de novembre,
l’autora participarà en una xerrada a
la Biblioteca Josep Janés, la primera
que va posar en marxa un club de
lectura.
Una altra de les novetats de la
programació de les biblioteques
per al darrer trimestre de 2006
és que tornen les lectures en veu
alta, després de l’èxit de la lectura
d’El Quixot. Ara es llegirà La flauta
màgica. Variacions sobre un tema
de Mozart, de Miquel Desclot, amb
audicions de l’obra de Mozart. Serà
els dimecres a les 12 hores a la Te-
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La biblioteca de Can Sumarro, al barri del Centre,
obrirà les seves portes

Obres

■ La Tecla, especialista en blues
La Biblioteca Tecla Sala, en col·
laboració amb el Centre Cultural de
Collblanc-la Torrassa, que realitza el
cicle Blues and Buggie, i la Societat
de Blues de Barcelona començaran a crear un fons especialitzat en
blues. Serà la primera biblioteca
de Catalunya en especialitzar-se
en aquest gènere musical. El fons
comptarà amb llibres, discs, audiovisuals i material en altres suports.
El 16 de novembre es presentarà el
fons amb música en directe. Durant
el trimestre hi haurà diverses conferències i una exposició.
D’altra banda, les biblioteques
se sumen enguany a la celebració
de la Setmana de la Ciència amb les
conferències Clons i ciència ficció i
Relats de ciència, aquesta darrera
adreçada a escoles de primària.
L’Hora del Conte, cites amb autors com Empar Moliner, un recital
de poesia àrab i mediterrània, exposicions o un nou cicle de cinema
negre a la Bòbila formen part també
de la programació. # núria toril
Tota la programació a:
www.l-h.cat/biblioteques

gabriel cazado

Quan fa 10 anys que
es van iniciar els
clubs de lectura a les
biblioteques de L’H,
el trimestre arriba
amb novetats en
aquesta activitat

cla Sala i servirà per commemorar el
250è aniversari del naixement del
compositor.
Tanmateix, l’11 d’oc tubre, es
presentarà a la Tecla Sala el club de
lectura en anglès.

Lectura matinal en veu alta d’El Quixot

aquest trimestre. El centre
es va haver de tancar per
fer-hi diverses obres d’envergadura per tal d’adequar-lo a les necessitats
actuals.
C an Sumar ro es va
inaugurar l’any 1983. La
proliferació d’equips informàtics ha fet necessària l’adequació de la xarxa elèctrica per fer-la més
segura i també s’ha millorat la il·luminació. Igualment ha estat necessari
canviar el paviment del
terra i s’ha aprofitat per
pintar-la i reubicar alguns
espais. D’altra banda, les
obres han obligat a canviar part del mobiliari existent per mobles nous.
Can Sumarro es troba
en una antiga masia de la
ciutat, que data del segle
XVI. Té una superfície de
900 metres quadrats entre
les dues biblioteques (infantil i d’adults) i compta
amb un fons de 38.000 volums i documents.

La Casa de la Música
Popular completarà
l’oferta formativa���
L’Hospitalet comptarà des de
mitjan d’aquest mes d’octubre
amb un nou programa for matiu-divulgatiu d’activitats mu
sicals. Es dirà la Casa de la Músic a Popular. Aques t a nova
experiència és fruit de l’acord
assolit per l’Ajunt ament de
L’Hospitalet, la Sala Salamandra
i l´Institut Català d’Indústries
Culturals (ICIC) de la Generalitat.
El projecte de la Casa de la Mú
si c a Popular preveu dos tipus de
programació: d’una banda, una part
formativa, amb l’organització de cur
sos dedicats als gèneres musicals
més diversos, que es duran a terme
a diferents centres culturals de la
ciutat; i d’una altra, una part de di
vulgació de les obres d’artistes de
L’Hospitalet, ja que es posaran a la
seva disposició estudis de gravació,
producció d’espectacles o beques
de formació adreçades a músics
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i grups per donar-se a conèixer.
El tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, ha manifestat
que “aquesta iniciativa és una aposta per la música de L’Hospitalet, una
aposta per un altre tipus de promoció dels creadors i dels artistes
locals. És la possibilitat que artistes
de la ciutat puguin accedir a la gravació de CD, maquetes o vídeos. I
és també la continuació de l’Escola
de Música-Centre de les Arts de
L’Hospitalet”. Segons Sanz, aquesta
“és una manera d’augmentar l’oferta, una manera de completar els
estudis musicals mitjançant la introducció d’altres tipus de música”.
David Lafuente, responsable de
la Salamandra, ha dit: “Hem arribat
als deu anys i volem donar un pas
endavant, potser el més ambiciós,
i anar encara més enllà en la nos
tra proposta cultural, tot originant
aquest espai per a creadors, artis-

foto cedida per salamandra

Acord de l’Ajuntament, Salamandra i l’ICIC�

La Casa de la Música Popular oferirà cursos de DJ

tes, públic i apassionats de la mú
sica en general. És un projecte que
neix amb la ferma voluntat de dig
nificar la música popular”.
Els objectius del projecte són,
entre d’altres raons, “dotar d’eines

els creadors i artistes; contribuir a
la formació d‘especialistes tècnics
d’espectacles musicals i de gestió
cultural; apropar la cultura als joves,
i afavorir la diversitat enfront la ho
mogeneització de la cultura i vetllar

perquè la seva mercantilització no
perverteixi el seu valor social”. La
programació preveu, ja, un curs de
DJ a la Salamandra i un altre de gos
pel al Centre Catòlic, així com un de
cajón flamenco a Bellvitge. # c . g .

