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L’Hospitalet apos
Equipaments de primer ordre per a la difusió i

TEATRE
El Teatre Joventut
ofereix una programació
estable de teatre,
música i dansa on
tenen cabuda totes les
propostes i tots els estils

Posar la cultura a l’abast de
tothom és l’objectiu principal de
l’Ajuntament. Per aquest motiu, s’està dotant la ciutat de programes i
d’equipaments públics de primer
nivell per apropar les arts escèniques
i visuals a tota la ciutadania. Les principals apostes són la formació dels
més petits i el suport als creadors
locals.
n Les arts escèniques
L’Hospitalet compta amb equipaments culturals que programen espectacles de qualitat i que són oberts
als artistes i a les entitats de la ciutat.
El Teatre Joventut, per exemple, ha
programat durant la darrera temporada un total de 50 espectacles de tea
tre, música i dansa, i s’ha consolidat
com un escenari més del festival
Barnasants. Aquest equipament, que
disposa de dues sales diferenciades,
ofereix espectacles de petit format
i monòlegs a la Sala B, mentre que
els muntatges de gran format i els
concerts es continuen realitzant a
la Sala A. A més, el teatre municipal
programa també espectacles per
a escoles dintre del cicle Anem al
teatre, i s’hi du a terme cada any L’H
fa teatre, Mostra de teatre aficionat
de L’Hospitalet, en què participen
les companyies locals de teatre
amateur.
Un altre equipament amb pes
propi és el Centre Cultural Barradas,
ja consolidat com a sala de concerts
on tenen cabuda tots els estils musi-

LA CIUTAT ELABORA EL SEU PLA DE CULTURA
L’Hospitalet ha desenvolupat el seu Pla d’acció cultural, un
document presentat el 22 de febrer al CC Barradas. El Pla d’acció
cultural recull les propostes sorgides del procés de participació i
reflexió obert en què han participat prop de 300 persones relaci
onades amb el món de la cultura a L’Hospitalet, entre creadors,
promotors públics i privats, directors d’equipaments i agents
culturals.
El document fa una diagnosi de la situació de la producció
cultural a la ciutat i traça els 15 eixos estratègics que es desen
voluparan, que s’agrupen en quatre àmbits principals: la contri
bució de les polítiques culturals de proximitat a l’estructuració
del ciutat i a la cohesió social, el suport a les arts i al patrimoni,
la potenciació d’un moviment associatiu cultural actiu i el repte
d’incorporar nous públics a la cultura.

La ciutat compt
amb equipame
culturals que
representen
espectacles per
tothom
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sta per la cultura
la formació en les arts plàstiques i escèniques
CCM TECLA SALA
L’antiga fàbrica tèxtil
acull el Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala,
amb diferents sales d’art
per a exposicions,
i la Biblioteca Central

NOUS aficionats
L’Ajuntament aposta
per acostar espectacles
de teatre i música
als infants per tal de
crear nous aficionats a
les arts escèniques

cals: del jazz al rock, passant per la
cançó d’autor o les noves músiques.
En els darrers anys s’ha consolidat també el programa Teatre per a
tota la família, pensat perquè els més
petits assaboreixin el gust per les arts
escèniques i per la cultura. Els espectacles es representen en diferents
equipaments dels districtes.
A més, el Centre Cultural Metropolità Tecla Sala impulsa el cicle Els
colors de la música, una proposta
musical pensada per a tots els públics, que té lloc un cop al mes i que
és gratuïta.
I és que l’oferta cultural és present també als barris de la ciutat,
gràcies a la xarxa de centres culturals
municipals.
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n Les arts plàstiques
Des que es va remodelar l’any
1996, el Centre Cultural Metropolità
Tecla Sala s’ha convertit en un important equipament de referència per a
l’activitat artística de l’entorn metro-

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE BIBLIOTEQUES
Bellvitge estrenarà, en el marc de les Festes de Primavera, la
nova biblioteca del barri, que s’ubicarà al nou Centre Municipal
de Serveis i Cultura, a la plaça de la Cultura. Aquest equipament
substituirà les sales de lectura del carrer de França i la Sala de
Lectura Infantil Ramón Fernández Jurado. La nova biblioteca ocu
pa 1.800 m2 i disposa d’un fons inicial de 25.000 documents.
La nova Biblioteca de Bellvitge s’afegeix a la xarxa d’equipa
ments públics del Pla de biblioteques de L’Hospitalet, que es va
començar a desenvolupar l’any 1997. El Pla preveia la construcció
i posada en marxa de la Biblioteca Central Tecla Sala i de les bi
blioteques la Bòbila, Josep Janés i Bellvitge, i la remodelació de
les biblioteques Can Sumarro i la Florida. A més, és previst que
es construeixi properament una nova biblioteca a Santa Eulàlia
– plaça d’Europa.

polità. Ubicat en una antiga fàbrica
tèxtil d’estil manchesterià, la seva
estructura ha estat completament remodelada per poder acollir un centre
d’art i la biblioteca central.
Amb una superfície de 2.300
m2 en dos nivells, el CCM Tecla Sala
es configura com a centre expositiu
per excel·lència de L’Hospitalet. Les
seves sales d’exposicions han acollit
mostres d’artistes contemporanis
com Guinovart, Ràfols Casamada,
Joaquim Chancho, Rafael Barradas o
Dora Maar, entre d’altres. Però també
han estat obertes a les propostes
dels artistes locals i de creadors
emergents.
El CCM Tecla Sala es convertirà en
breu en la seu de la Fundació ArranzBravo, que actuarà com a plataforma
de difusió de la producció de joves
creadors i acollirà la col·lecció d’obres
que l’artista ha donat a la ciutat. A més,
en el mateix recinte es troba també el
Taller Pubilla Kasas - TPK, dedicat a la
formació de joves artistes.
n Suport als nous creadors
L’Hospitalet també és al costat
dels joves creadors musicals, amb
la posada en marxa de la Casa de
la Música Popular, amb seu a la sala
de concerts Salamandra. Es tracta
d’un projecte innovador que impulsa
la creació, la formació i la difusió de
la música moderna a la ciutat i que
compta amb el suport de l’Institut
d’Indústries Culturals de la Generalitat i l’Ajuntament.
n La festa al carrer
Les Festes de Primavera constitueixen la festa gran de L’Hospitalet.
Pels volts de Sant Jordi, la ciutat surt
al carrer per donar la benvinguda
al bon temps i viure la festa amb
tots els seus ingredients: cultura
tradicional i popular, fira de roses i
llibres, concerts, catifes florals, recull de faules, bèsties de foc... Cada
barri celebra també la seva festa
major. #

LA CULTURA EN XIFRES Equipaments culturals 2006
Teatre Joventut
68 espectacles .............................................. 22.700 espectadors
CC Barradas
50 concerts....................................................... 6.000 espectadors
Sales d’exposició del CCM Tecla Sala
7 exposicions........................................................ 17.000 visitants
CC la Bòbila
372 activitats........................................................... 34.700 usuaris
Museu de L’Hospitalet
6 exposicions..........................................................8.600 visitants
Xarxa de Biblioteques de L’Hospitalet
664 activitats........................................................695.000 usuaris
Escola de Música - Centre de les Arts
................................................................................... 1.225 alumnes

