CULTURA

12 de setembre del 2005

Amics de l’Òpera
convoca la mostra
Noves Veus 2005
Fins al 30 de setembre hi ha

Exposició de
Montse G. Rius
al CC Barradas
Fins al 22 de setembre es pot
veure al Centre Cultural Barradas l’exposició Sant Francesc
i Santa Clara d’Assís, primeres
estàtues instal·lades a l’absis
del temple de la Sagrada Família, obres realitzades per
l’escultora Montse Garcia Rius. Amb
més de 40 fotografies i un audiovisual s’explica el procés complex i
laboriós de creació d’ambdues estàtues. L’escultora té obra ubicada arreu del món i a L’H és autora dels
monuments a Rafael Casanova a la
Lleva del Biberó i a la Mare de Déu
de Montserrat. Ha obtingut diversos
premis internacionals i és professora Honoris Causa per l’Accademia
Gli Etruschi de Florència. # R.
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A Exposicions
de setembre, 19h. ExG 13
posició de fotografies de
E Guinea Bissau. Fins al 30 de
setembre. CC la Bòbila (pl.
N de la Bòbila,1).
15 de setembre, 20h. ExD posició
de pintures de EloíA sa López Guerrero. Fins al 8

GABRIEL CAZADO

C
de termini per inscriure’s a
A
l’onzena convocatòria d’Amics
N
de l’Òpera-Joventuts Musicals
T

de L’Hospitalet per a la mostra
Noves Veus 2005, que se celebrarà els dies 26 i 27 de novembre. Està destinada a alumnes de
grau mitjà de cant o l’equivalent.
Per participar-hi cal enviar una butlleta d’inscripció junt amb una casset, un minidisc o un CD al Centre
Cultural Barradas, rambla de Just
Oliveras, 56. L’entitat musical, que
enguany celebra el seu 18è aniversari, col·labora amb aquesta mostra en la tasca de promocionar les
veus interessades a entrar en el
món de la lírica. Més informació als
telèfons 93 435 53 72 i 636 54 27
78, a partir del 15 de setembre. # R.
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Núria Marín, Alfons Bonals i Jordi Estadella, durant la presentació de la guia

Una guia gastronòmica facilita
llocs per menjar i beure a L’H
‘Assaborint L’Hospitalet’ ha estat apadrinada per Jordi Estadella
El periodista i gastrònom Jordi
Estadella, junt amb Manel Tirbió, del bar Tirsa, i altres amics
han ‘passejat’ durant més d’un
any per restaurants, bars, locals
de tapes i de copes de L’Hospitalet i el profit d’aquestes visites ha estat l’edició de la guia
Assaborint L’Hospitalet, una
publicació de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
La guia conté la recomanació de quaranta locals de la ciutat
amb la foto, el telèfon, l’adreça i
una breu explicació de les impressions que s’han tret de cadascun.
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En la introducció que fa Jordi
Estadella a la publicació assenyala
que “no és una guia gastronòmica.
Més aviat es tracta simplement de
recomanar llocs en els quals hem
menjat prou bé. Restaurants, bars,
locals de tapes o de copes, còmodes, agradables i on els preus tenen una bona relació amb la qualitat. És una guia orientativa i divulgativa”.
Assaborint L’Hospitalet es va
presentar en societat als locals del
Centre de Promoció Econòmica on
Estadella va manifestar l’esperança
que en properes edicions la guia

pugui anar creixent en establiments
i en prestigi.
Segons va dir el tinent d’alcalde
de Promoció Econòmica, Alfons Bonals, és necessari promocionar el
sector de l’hostaleria local perquè a
l’altre costat de la Granvia hi treballen moltes persones que han de
conèixer l’oferta gastronòmica de la
ciutat.
La primera tinent d’alcalde, Núria Marín, va felicitar els treballadors
i propietaris dels quaranta locals pel
bon servei que ofereixen, i a Estadella “perquè sempre ha col·laborat
amb l’Ajuntament”, va dir. # REDACCIÓ

d’octubre. CC Sant Josep
(av. Isabel la Catòlica, 32).
27 de setembre, 19.30h.
Lliurament del VII Premi de
fotografia Josep Maria Pérez
Molinos, Obert 24 hores.
Exposició fins a l’11 d’octubre. CC Barradas (rbla. de
Just Oliveras, 56).
30 de setembre, 20h. Exposició de pintures de Gabi
Flores, Voces. Fins al 17
d’octubre. CC Collblanc-la
Torrassa (c. Mare de Déu
dels Desemparats, 87).
Fins al 30 de setembre es
poden presentar fotografies
del Camino de Santiago.
Org. Amigos del Camino de
Santiago (c. Montseny 105).

Cinema
13, 20 i 27 de setembre.
Cicle Jazz Blues Fussion. Pellícules: Ray, Swing i Habana blues. Rambla Cinemes.
Consultar horaris a cartellera
(rbla. de Just Oliveras, 20).

Música
22 de setembre, 22,30h.
Les Clementines. 27 de setembre, 22,30h. Depotrònic 013 amb l’actuació de
Kulyela. Depósito Legal (c.
de Santa Anna, 14).
24 de setembre, 12h. Sardanes amb la cobla Baix Llobregat (Festa Major dels
Blocs Ciutat Comtal).

