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La Diputación financiará 961.619,36 euros (160 millones de pesetas)

La biblioteca Josep Janés
estará lista a final de año
El Ayuntamiento de
L’Hospitalet y la
Diputación de Barcelona
han firmado un acuerdo
para invertir 961.619
euros (160 millones de
pesetas) en la
construcción de la
nueva biblioteca de
Collblanc-la Torrassa
que se inaugurará la
próxima primavera

Teatre

GABRIEL CAZADO

4 de setembre, 20.30h. Concert de les corals Els Matiners i
Scherzo.Església Sta.Eulàlia
de Mèrida. 11 de setembre,
12.15h. Cobla La Nova del Vallès. Pl. Lluís Companys. 17.30h.
Cobla Ressó. Pl. del Mercat de
Bellvitge. 15 de setembre, 18h.
Cobla Ciutat de Cornellà. Pl. del
Mercat de Collblanc.16 de setembre, 18h. Cobla Ressó. Pl.
dels Veïns de Gran Via Sud. Org.
Coor. Sardanista de L’H.

Celestino Corbacho y Jordi Laboria firmando el convenio entre Ayuntamiento y Diputación
setas). A esta cantidad hay que
añadir 228.385 euros (38 millones
de pesetas) para la inversión del
mobiliario y el material.
La biblioteca contará con un
fondo bibliográfico de 16.000 documentos y con un apartado es-

Les beques L’H
investiguen sobre
patrimoni i cultura
Tres han estat els projectes guanyadors de les Beques L’Hospitalet per a l’any que ve que estudiaran qüestions relacionades amb la
cultura, el patrimoni i les maneres
de viure. Patrimoni, ciutat i cultura. Viure la precarietat i Nous espais generadors de patrimoni cultural de la ciutat són els títuls de
les beques guanyadores.
Patromoni, ciutat i cultura. Estudi sobre la potenciació o reubicació del patrimoni públic de
L’Hospitalet de Llobregat en relació amb el Pla estratègic L’H 2010,
d’Adolfo Raba Alaman, se centra
en l’estudi del paper que jugaran
els nous projectes emblemàtics
que es desenvolupen al municipi
en la creació de la consciència ciutadana.
Viure la precarietat, d’Amber

Del 9 al 16 de setembre. Festa
Major de Bellvitge. Fins el 9 de
setembre. Festa del carrer Rius
i Carrió. Del 21 al 24 de setembre. Festa Blocs Ciutat Comtal.
(Més informació pàg. 14).

Música
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REDACCIÓ

Festes

9 de setembre. II Festival de
Teatre Amateur de Bellvitge.
21h. Don Armando Gresca .
Grup de teatre V de B. Dia 10,
21h. Momentos . Grup de teatre
Independent de Gornal. Dia 11,
21h. Antología . Companyia de
Teatre Temporal. Dia 12, 21h.
El Genio alegre. Club de Teatro
la Asunción. Dia 13, 21h. La Dama del alba . Grup de teatre
Picarols. Dia 14, 21h. Pathos .
Companyia Plaudite. Dia 15,
21h. El Okapi. Grup de teatre
Joan XXIII. Dia 16, 20h. Feliz
aniversario . Strómboli Teatre.
Lloc: Estand socio-cultural de
Bellvitge.

REDACCIÓN
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, y el diputado responsable de Cooperació de la Diputació de Barcelona, Jordi Laboria han firmado un convenio de colaboración, por el que el ente supramunicipal destinará 961.619,36
euros (160 millones de pesetas) para la construcción de la biblioteca
Josep Janés, en Collblanc.
La biblioteca se está construyendo en la calle del Doctor Martí
Julià, cerca de la plaza Guernika.
Las obras del nuevo equipamiento
se iniciaron en octubre de 2000 y
está previsto que estén ultimadas
antes de que finalice este año.
La superficie total es de 1.056
metros cuadrados distribuidos entre sótano, planta baja y tres pisos y su costo es de 1,171 millones de euros (195 millones de pe-

AGENDA

Jane Sewell, estudiarà les maneres que tenen els joves universitaris de L’H per fer compatibles els
estudis i el món laboral. Per últim,
Nous espais generadors de patrimoni cultural a la ciutat: el cas del
Taller Pubilla Kasas, de Dolors Juárez, analitzarà l’evolució del taller en la formació d’artistes locals.
Les Beques L’Hospitalet, que
enguany arriben a la sisena edició,
són concedides per l’Ajuntament i
la Universitat de Barcelona (UB) i
van adreçades a estudiants de tercer cicle de la Divisió de Ciències
Humanes i Socials de la Universitat de Barcelona. L’objectiu de les
beques és doble: d’una banda, es
vol ajudar els joves investigadors
a continuar les tasques de recerca
i, d’una altra, es vol millorar el coneixement que es té de la ciutat
des del punt de vista de les ciències socials.

pecializado en teatro, dada su proximidad con el Teatre Joventut.
En el sótano se ubicará el archivo, en la planta baja la recepción y una sala de 150 metros cuadrados para conferencias. La primera planta estará dedicada a ser-

vicios para niños y la segunda y
tercera para los adultos. Actualmente la biblioteca Josep Janés
presta su servicio en unas instalaciones obsoletas de la plaza Espanyola. El equipamiento se inaugurará en primavera.

Exposicions
17 de setembre, 19h. Cinquantenari de l’Esbart Sant Isidre.
Exposició Moments d’una Història.CC Santa Eulàlia (Sta. Eulàlia, 60). Fins el 21 de setembre. Exposició No perdis el punt.
Lloc. Bellvitge Art. Ciutat Sanitària de Bellvitge.

