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Equipaments. Proposta del Servei Municipal de Cultura per enfortir el lideratge metropolità del CC Tecla Sala

Projecte per convertir l’edifici Molí
en un espai de creació artística

E

l Centre Cultural Tecla
Sala és un dels epicentres culturals de la
ciutat que acull la biblioteca central de L’H, un centre
d’art i els centres de formació i
difusió artística TPK i Fundació
Arranz-Bravo, i encara té espais
per créixer. Fins ara, el futur soterrament de les vies impedia
plantejar cap proposta per si
quedava afectada alguna part
del recinte. Un cop confirmat
que no és així, el Servei Municipal de Cultura ha elaborat un
esborrany per convertir l’edifici
Molí en un espai públic dedicat
a la creació artística.
Aquesta proposta completaria l’oferta de L’Hospitalet com
a Districte Cultural i enfortiria el
Centre d’Art Tecla Sala com a
espai de referència metropolità
de les arts visuals. A la ciutat
no existeix cap oferta pública
d’aquest tipus i la Tecla Sala
és el lloc idoni per completar el
cercle de creació, producció,
gestió, exhibició i difusió, enfocat de forma preferent als creadors emergents. Així, el nou

Perspectiva de l’Edifici Molí dins del complex Tecla Sala

servei de l’edifici Molí hauria
d’establir sinergies amb el Districte Cultural, l’Escola Superior
d’Art i Disseny Serra Abella, el
TPK i la Fundació Arranz-Bravo.
L’esborrany elaborat pel Servei Municipal de Cultura planteja dedicar la planta baixa i les
tres plantes en alçada a l’espai
de creació cultural, un total de
2.500 m2. Acollirà l’oficina del

Districte Cultural, una oficina
de suport a la creació, tallers
en espais d’ús compartit i en
espais individuals, espais comunitaris i sala multiusos, espai
de coworking, serveis comuns i
magatzems.
Es tracta d’un projecte de
gran abast que suposaria una
inversió pròxima als sis milions
d’euros i que trigaria encara

La idea és oferir un
centre públic als
creadors emergents,
ara innexistent

uns dos anys a poder iniciar-se,
segons estimacions municipals.
L’alcaldessa en funcions, Núria
Marín, va manifestar a principi
de mes que el seu govern estaria disposat a tirar-ho endavant amb recursos municipals,
encara que també preveuen
aconseguir suports del Ministeri
de Cultura i de la Generalitat.
De fet, Marín va abordar aquesta qüestió amb el ministre de
Cultura del Govern central, José
Guirao, quan va visitar la ciutat
l’agost de l’any passat.
Aquest edifici és el més
antic del complex Tecla Sala,
encara que ha patit moltes
modificacions des de la seva
construcció. És un molí paperer que va ser edificat per un
industrial de Capellades l’any
1855 aprofitant el pas pròxim
del Canal de la Infanta i els
salts d’aigua. A final de segle,
la va vendre a Successors
d’Andreu Basté, que van ampliar la construcció per dedicar
el recinte a la indústria tèxtil,
adquirit per Tecla Sala Miralpeix
el 1913. y

L’Hospitalet se suma a la Rumbesca

Saló del Cinema i les Sèries a La Farga

La Setmana de la Rumba de
L’H s’ha sumat a la Rumbesca, una iniciativa per aconseguir que la rumba catalana sigui reconeguda per la
Unesco. Els dies 10 i 11 de
maig, la Casa de la Música
i l’EMMCA van fer tallers,
van projectar un documental
sobre Peret, van programar
concerts a la Salamandra
i van organitzar un vermut
musical amb el grup local
Shupitos [foto].

La quarta edició del Saló del
Cinema i les Sèries ha omplert La Farga del 17 i 19
de maig. Els principals protagonistes han estat l’actor
Miki Esparbé, la sèrie Joc de
trons de HBO, La casa de
papel de Netflix, youtubers
com Kajal Napalm, influencers com Soy una pringada
(Esty Quesada), i símbols del
cinema d’animació com la
moto del manga Akira, considerat títol de culte [foto].

