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3 d’octubre del 2005

Actuacions destacades a L’H
per donar a conèixer el ‘blues’
Al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa, la Salamandra i el bar musical El 13 de L’H
El Centre Cultural Collblanc-la
Torrassa, la Societat de Blues
de Barcelona (SBB), i els bars
musicals Salamandra i El 13 de
L’H organitzen del 20 d’octubre
al 16 de desembre L’Hospitalet
Blues & Boogie, un cicle de
conferències, projeccions de
vídeo i actuacions en directe de
blues i boogie, amb l’objectiu de
difondre aquest estil musical sorgit
als EUA.
De les actuacions previstes destaca la del llegendari Lousiana Red,
un autèntic bluesman, representant de la tradició més ortodoxa del
blues. Segons el president de la
SBB, Vicente Zumel, “les seves cançons es converteixen en la millor
manera de plasmar els seus sentiments més immediats, seguint les
directrius del seu cor”.
També destaca l’actuació de l’alemany Frank Muschalle, dedicat a
fer boogie woogie des que tenia
19 anys. Ja ha enregistrat cinc discs
compactes i el seu estil musical és
reconegut per la seva impecable
tècnica plena de matisos.
La Societat de Blues de Barcelona és una de les entitats organitzadores del cicle. És formada per persones relacionades amb el món del
blues amb l’objectiu de fer una tasca de difusió i de creació d’un circuit musical dedicat a aquest estil.
És per això que al cicle també s’inclouen conferències. # R.
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www.ccct-lh.net /
www.bluesbarcelona.org /
www.salamandra.com

A Exposicions
19h. Inauguració
G 5ded’octubre,
l’exposició Collages d’Ignasi
E Mateo. L’autor experimenta
amb el fotomuntatge i mescla
N el còmic, el pop-art i el surreaFins al 22 de novembre.
D lisme.
Can Tisores (c. Major, 71).
A 6 d’octubre, 18.30h. Saló Europeu de Joves Creadors. Proposta per donar a conèixer les
noves tendències de l’art contemporani. Fins al 20 de novembre. CC Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).
Fins al 14 d’octubre. Flores.
Exposició de pintura de Gabi
Flores. CC Collblanc-la Torrassa
(c. Mare de Déu dels Desemparats, 87).
Fins el 15 d’octubre. Ramon
Puig i Gairalt i la tipologia de les
seves vivendes. CEIP Puig i Gairalt (av. Josep Molins, 15). Del
16 al 31 d’octubre, al IES Mercè Rodoreda (c. Cobalt, 139).

Música
15 d’octubre, 20h. Recital de
guitarra flamenca: Pablo García
Palomo, acompanyat al cante
per Nieves Díaz. Centre Cultural
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Del 20 d’octubre al 4 de novembre. Exposició
L’H i el blues. Il·lustracions de R. M. Gera. CC Collblanc-la Torrassa (M. de Déu dels Desemparats, 87).
20 d’octubre, 20.30h. Conferència El piano blues,
Lluís Coloma, pianista membre de la SBB. CC Collblanc-la Torrassa. 22.30h. Jam session. El 13 de L’H
(Tarragona, 13). 21 d’octubre, 21h. Lluís Coloma
Trio (Barcelona) i Frank Muschalle (Alemanya) (12
euros). CC Collblanc-la Torrassa. 4 de novembre,
23h. Gnaposs (6 euros anticipada, 9 a taquilla). Salamandra (Carrilet, 301). 10 de novembre, 20h.
Vídeos d’harmonicistes llegendaris i introducció de

la Bòbila (plaça de la Bòbila,1).
15 d’octubre, 18h. Sardanes a
Bellvitge amb la cobla Ciutat de
Cornellà. Pl. del Mercat.
22 d’octubre, 22h. Concert
d’Aplec amb la cobla contemporània. Centre Cultural Barradas
(rambla de Just Oliveras, 56).
23 d’octubre, matí i tarda.
XXXI Aplec de L’Hospitalet de
sardanes amb 4 cobles. Parc de
Can Buxeres.

Xerrades i cursos
18 d’octubre, 18h. Xerrada.
Diabetes: historia, presente y futuro, amb el doctor Amadeu Famades. Associació de Diabètics
de L’Hospitalet (c. del Molí, 29).
17 d’octubre. Inici de cursos
organitzats per l’Associació Cultural Pos-esos. 18.30h, manga.
20.30h, dansa contemporània.
19 d’octubre, 18h, interpretació. 20h, dansa del ventre. 20
d’octubre, 19h, reflexologia
podal. 20.30h, club de lectura.
22 d’octubre, de 10 a 12h,
automaquillatge. Lloc: ronda de
la Torrassa, 105).
23 d’octubre, 12h. Xerrada de
la secció taurina de la Unión Extremeña (av. Europa, 230).

la història de l’harmònica, Vicente Zumel, president
de la SBB. CC Collblanc-la Torrassa. 22.30h. Jam session. El 13 de L’H. 11 de novembre, 21h. Down Home (Barcelona) i Danny Boy blues harp band (València) (12 euros). CC Collblanc-la Torrassa. 18 de
novembre, 22h. Crossfire (Barcelona) i Los Reyes
del Caos (8 euros anticipada i 10 a taquilla). Salamandra. 1 de desembre. Los Deltonos (10 euros
anticipada, 12 a taquilla). Salamandra. 15 de desembre, 22.30h. Jam session. El 13 de L’H. 16 de
desembre, 21h. Tota Blues (BCN) i Lousiana Red
(USA) (12 euros). CC Collblanc-la Torrassa.
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Can Sumarro
permanecerá
cerrada por
obras durante
seis meses
La biblioteca de Can Sumarro,
en el Centre, dejará de prestar
servicio durante aproximadamente medio año para realizar
obras de mejora en sus instalaciones: cambio de pavimento y
de la iluminación de las salas
de adultos. Estas reformas forman parte del plan de mejora
de la red de bibliotecas del
Ayuntamiento.
Can Sumarro está ubicada
en una antigua masía del siglo
XVI, acondicionada y remodelada
como equipamiento público en el
Distrito I. Su remodelación corrió a
cargo de los arquitectos Josep Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay. Se inauguró el 23 de abril de
1983. La biblioteca consta de dos
secciones bien diferenciadas, adultos e infantil, que ocupan una superficie de 900m 2 y consta de
38.000 volúmenes y documentos.
Las directrices recogidas en el
documento estratégico Plan L’H
2010, la clave del futuro para la
transformación de la ciudad, prevé
la adecuación de los equipamientos y mejoras en los servicios básicos culturales. En este sentido, se
redactó el Plan de Bibliotecas formado por la Biblioteca Central Tecla Sala, que actúa como eje vertebrador de la red; seis bibliotecas de
distrito (Can Sumarro, Josep Janés,
Santa Eulàlia, la Florida, la Bòbila y
Bellvitge), y otros servicios de extension como los dos centros de
lectura infantil Frederic Mistral y
Fernández Jurado. # R .
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Louisiana Red és una de les actuacions més importants del cicle
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