18
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CULTURA

A Biblioteques
de març, 19h. ConfeG 19
rència. Anatomia del deE sig. Fotografia del nu. Cc.
la Bòbila (Pl. Bòbila, 1).
N
D Joves
A 22 de març. Esquí jove a
Porté Puymorens. Inscripció: Club Muntanyenc (tel.
93 338 61 25) i al Consell Esportiu Barcelonès
Sud (tel. 93 437 50 51).

Conferències
FOTO CEDIDA PEL COR VIVACE

10 de març. L’Hospitalet
espai de debat. La democràcia ‘amenaçada’. El
‘vendaval’ conservador i
el retrocés democràtic,
amb Josep Ramoneda.
Cc. Barradas (rbla. Just
Oliveras, 56).

Actuació del cor Vivace a la Setmana de cant coral de L’Hospitalet

Cant coral al Barradas amb
les veus de Xalesta i Vivace
A l’auditori del centre cultural de la rambla els dies 22 i 23 de març
Per a la coral Xalesta, que actuarà el 23 de març, a les 19h,
aquest és un concert molt especial. Amb ell inicien els actes que
commemoren el 30è aniversari
de la seva creació. Per aquest
motiu ha seleccionat un programa amb peces que recorren els
30 anys d’història de la formació
i que formen part del seu repertori. Hi haurà un apartat de música culta amb peces del Renaixement i religioses, una segona

part amb música denominada de
‘protesta’ amb dos conegudes
cançons de Raimon i un tercer
apartat amb peces humorístiques i altres de cultura tradicional d’arreu del món, i dues sardanes per cloure l’actuació.
El cor Vivace es va formar l’any
1999 i és integrat per una quincena de noies entre els vint i els
trenta anys. El seu repertori l’integren cançons des del Renaixement fins a l’actualitat. Per la se-

va banda, la coral Xalesta va començar les seves activitats l’any
1973. El seu repertori el constitueixen unes 200 obres per interpretar a capella i amb acompanyament instrumental.
La trobada de cant coral té
com a objectiu donar a conèixer
el treball i el repertori de les corals de L’Hospitalet, per aquest
motiu van passant cada any de
dos en dos pel Centre Culturas
Barradas. # PILAR GONZALO

16 de març, 12h. Ballada
amb la cobla Ciutat de
Terrassa i festa de l’arbre.
Parc de Bellvitge.

Exposicions
Fins al 14 de març. Educateca. Mostra d’Estudis i
Professions a l’Espai Jove.
Bib. Central Tecla Sala (av.
Josep Tarradellas, 44).

Donació sang
12 de març, de 10.30 a
13.30 i de 17 a 20h. Unitat mòbil. Mercat de la
Florida-av. Masnou.
13 de març, de 10 a13h
i de 17 a 20h. Unitat mòbil. Can Serra-Parc de la
Carpa.

GABRIEL CAZADO

La coral Xalesta i el cor Vivace oferiran un concer t al
Centre Cultural Barradas els
dies 22 i 23 de març en la
trobada de corals que organitza cada any la Coordinadora d’Entitats Corals de
L’Hospitalet.
El cor Vivace actuarà a l’auditori de la rambla de Just Oliveras
el 22 de març, a les 21h, amb un
repertori integrat per espirituals
negres i música contemporània.
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Sardanes

El regidor delegat de Cooperació, Nicolás Cortés, s’ha estrenat com a escriptor publicant,
juntament amb el periodista Jaume Vidal, el
llibre sobre el
còmic i la seva
vessant social,
titolat Superhéroes y villanos. Cortés ha dit
que la divisió del món entre bons i dolents,
present en bona part de les publicacions, ha

VIST A L’H

reflectit els conflictes bèl·lics del segle XX i
ha servit per difondre proclames. Superhéroes
y villanos permet fer un repàs de la història
del segle XX perquè, segons Cortés, el còmic
és un mirall de la realitat. El regidor i escriptor
reivindica el valor cultural del còmic un art
que, diu, no ha de ser considerat com a menor. El llibre forma part d’una col·lecció que
edita la Fundació Comaposada de la UGT.

