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Concurs. La Casa de la Música atorga una beca anual per ajudar a professionalitzar bandes novells

Música

Egosex guanya l‘Hospisona

Salamandra,
premi ARC per
la programació

E

La sala Salamandra de L’H ha obtingut el premi ARC 2018 a la millor
programació de concerts, un guardó
que atorguen els professionals de
la indústria musical del directe, que
inclou mànagers, promotors, programadors de festivals i tècnics municipals del sector de tot Catalunya. El
premi se'ls havia escapat el 2015. y
CEDIDA PER LA CASA DE LA MÚSICA

l grup de música Egosex ha
estat el guanyador de l’Hospisona, el concurs de bandes de
L’Hospitalet que organitza la Casa
de la Música. El grup, que descriu
la seva música com a Jungle Trance
Blues, ha guanyat una beca per fer
els primers passos cap a la professionalització. Quatre grups van arribar a la final: Egosex, Flux, Ketecalles i Plane. Egosex va rebre el premi
del jurat i van ser els guanyadors del
certamen, i el grup Flux es va endu
guanyar la votació popular del públic. Els guanyadors tenen una beca
d’acompanyament musical per a la
professionalització i introducció al
mercat musical de la banda. y

Inversió

Egosex, el grup guanyador de la darrera edició del concurs de bandes de L’Hospitalet

L’Ajuntament
compra l’Auditori
Barradas
El centre cultural pertanyia a la Fundació La Caixa, que el cedia per
conveni al consistori. Ara, el municipi pagarà 1,85 milions per comprar
l’espai de la rambla de Just Oliveras
amb l’objectiu d’invertir per millorar
l’equipament. Les concessions que
es feien eren de curt termini i no permetien plantejar-se cap inversió. El
Barradas acull concerts i exposicions, i s’utilitza com a aula d’estudi. y

Memòria

Un estudi situa
fins a 39 refugis
antiaeris al mapa
El treball de fi de grau d’Arqueologia
d’Iris Teruel ha recollit evidències de
fins a 39 possibles refugis construïts o planejats a L’H durant la Guerra
Civil i els ha situat sobre el mapa. La
majoria es trobaven a Collblanc-la
Torrassa. L’autora conclou que van
existir més refugis, però també que
alguns dels que ara ha situat potser
no es van arribar a construir. y

Lectura

La botiga de
llibres Re Read
tanca pel lloguer
La llibreria del carrer del Progrés,
l’única de Collblanc-la Torrassa, tancarà les seves portes, com a molt
tard a l’abril, per culpa de la pujada
del preu del lloguer. Els propietaris
intentaran trobar un local que els
permeti seguir amb aquest negoci
que van obrir fa cinc anys i que havia
endegat diverses iniciatives per fomentar la lectura al barri. y

