Memòria del Servei de Cultura 2012
i valoració dels responsables
Ajuntament de L’Hospitalet

Aquesta memòria que us presentem constata un any més el bon nivell de l’oferta cultural que es brinda a la ciutat des d’aquest servei i la bona resposta rebuda per part de la
ciutadania. Tot i la contenció pressupostària a què ens obliga la situació econòmica, podem dir amb satisfacció que hem mantingut la quantitat de l’oferta i, especialment, la
qualitat. Les xifres que us presentem a continuació demostren el que acabo de dir.
La presentació d’una memòria ens ajuda a veure amb perspectiva no només la feina
feta sinó si s’han acomplert els objectius establerts per a l’exercici, si la línia marcada és
la correcta o cal rectificar-la.
Al llarg del 2012 hem incidit en els àmbits que ja ens són tradicionals: difusió de les arts
visuals i escèniques, potenciació del paper de les biblioteques pel que fa al foment de la
lectura, preservació del patrimoni, activitats de proximitat, suport a les entitats i col·lectius
culturals de la ciutat, suport als artistes emergents, difusió de la música i col·laboració
amb les entitats i els col·lectius culturals i consolidació dels cicles festius.
Les xifres són molt significatives però també molt fredes i, en aquesta ocasió, hem volgut presentar una memòria amb un valor afegit: el que posen les persones. No només
presentem els resultats sinó que expliquem perquè s’han fet les coses i els criteris que
s’utilitzen per fer determinades programacions.
Al llarg de les següents pàgines trobareu un seguit d’entrevistes en les quals també recordem el sentit amb els qual es van crear alguns equipaments i com, al llarg dels anys,
s’han consolidat. En aquest sentit vull fer especial esment a dos equipaments que l’any
passat van celebrar el desè aniversari, el Centre Cultural la Bòbila i el Centre d’Art Tecla
Sala.
Serveix també aquesta memòria per incidir en un camp en el qual volem aprofundir: el
diàleg i la col·laboració amb les entitats i els agents locals. Es tracta de treballar plegats
en la definició de les actuacions municipals pel que fa a la programació i les accions de
suport a la creació, amb l’objectiu d’aconseguir una associació efectiva entre les iniciatives pública i privada. Una feina que, de manera transversal, s’està fent a través del projecte l’h on, el futur per endavant, especialment en el grup La cultura com a eina de
transformació per fer de la cultura un element de creixement econòmic i de vertebració i
cohesió social.
Perseverarem en aquesta línia per continuar oferint uns serveis culturals de qualitat
pensats per a la ciutadania que els ha de fer seus i els ha de gaudir.

Jaume Graells
Regidor de Cultura

Servei de Cultura

Un dels objectius marcats pel servei és
aconseguir que les activitats culturals arribin
a tota la ciutadania
La visió de la cultura com a eina educativa i la millora en la
difusió de l’oferta cultural van ser dos dels eixos de treball
marcats per a l’any 2012, sempre amb l’objectiu que els
serveis i les activitats convocades des de la Regidoria de
Cultura arribin a tota la ciutadania. D’altra banda, la distribució dels equipaments en el territori afavoreix la proximitat cultural. En aquesta xarxa juguen un paper important les entitats i els
agents culturals públics i privats.
L’activitat cultural ofereix una àmplia oferta pel que fa a les arts visuals i
escèniques i a la música, les biblioteques desenvolupen una tasca important pel que fa al foment la lectura des de ben petits i es difon i conserva el
patrimoni cultural i material de L’Hospitalet.
El suport a la cultura tradicional i popular es tradueix
en la col·laboració amb les
activitats de les entitats a
través de convenis, subvencions o ajuts puntuals. El
cicle festiu també és un
dels puntals del departament.
L’any passat es van crear
les taules de districte amb
l’objectiu de tenir una visió
global de la cultura als barris. Hi són representats els agents que fan algun tipus d’activitat cultural i
les institucions de cultura ubicades al territori. Estan concebudes com un
fòrum per compartir idees i propostes i perquè els seus integrants coneguin
el treball que fan els altres.

•

Eixos de treball
del 2012: la visió de la cultura
com a eina educativa i la millora en la difusió de l’oferta
cultural

•

Suport a les entitats a través
de convenis,
subvencions o
ajuts puntuals

•

L’any passat es
van crear les
taules de districte per tenir
una visió global
de la cultura als
barris

Rosa M. Muga, cap de servei de Cultura

El repte és continuar treballant com
fins ara, posant en valor allò que fem i
atenen els interessos de la ciutadania
Arribar a tota la ciutadania i incidir en tots els sectors culturals, és
aquesta la filosofia amb la qual es
fa la programació cultural?
L'oferta cultural arriba a totes les
edats i a tots els sectors culturals i
crec que L'Hospitalet compta amb
una oferta important. En el camp de
les arts visuals, a més del Tecla Sala, la ciutat compta amb diverses sales ben dotades com l'Harmonia, el
Barradas, o les que hi ha als centres
culturals. És una oferta que té diferents nivells, des de l'artista que comença i exposa en sales petites, als
artistes amb una certa trajectòria que
poden anar al Barradas o l'Harmonia
fins a les exposicions d’artistes més
consolidats que van al Centre d'Art
Tecla Sala. Cal recordar que el 2012
vam signar el primer conveni de la
Xarxa de Centres d’Arts Visuals de
Catalunya, amb suport pressupostari
de la Generalitat. En l'àmbit de les
arts escèniques i la música, oferim
teatre, música i dansa d'acord als
interessos de la ciutadania. Les programacions del Teatre Joventut i
l'Auditori Barradas són estables i de
molta qualitat i es demostra tant amb
les dades de públic com en la consideració que aquestes sales tenen en
el sector de la gestió cultural. Pel que
fa a Patrimoni, fem tot allò que ens
toca per llei com a administració, que
és incidir en la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni. A
més, oferim unes programacions de
divulgació del patrimoni local al llarg
de l'any. No podem oblidar que
comptem amb una de les millors xarxes de biblioteques no només de Catalunya sinó de l'Estat amb un programa molt bo de foment de la lectura i amb un premi literari, L'H Confi-

dencial, de gran prestigi internacional. També l’any passat vam posar
en marxa els Sopars de lletres juntament amb Tres quarts per cinc quarts
i han estat un èxit. Possiblement en
el camp que menys es treballa és
l'audiovisual, tot i que cal recordar
que tenim la Film comission, un servei d'atenció a les productores per
ajudar-les en les localitzacions i facilitar-les la tasca administrativa quan
volen fer filmacions a la ciutat. En
definitiva, tenim una bona oferta, és
diversa, àmplia i de qualitat.
Fins i tot la ciència té un espai en
la programació
La divulgació científica s'ha incorporat a les polítiques culturals en els
últims anys. La iniciativa va ser del
Centre Cultural Sant Josep que va
posar en marxa el programa Pessics
de Ciència. El seu nom ja indica què
volem fer, explicar la ciència de forma assequible. Qualsevol ciutadà pot
entendre els
grans fenòmens
científics explicats
per professionals
de reconegut
prestigi i professors d'universitat.
Aquesta és
una programació que respon a
uns eixos estratègics
El regidor ens
va plantejar posar
l’accent del nostre
treball en dos eixos estratègics, el
vessant educatiu
de les activitats

L’Hospitalet
compta amb
una oferta
cultural
important i de
qualitat amb
l’objectiu de
cobrir totes les
edats i amb
incidència en
tots els
sectors
culturals

culturals i la millora en la comunicació i difusió de les activitats. En el
primer cas, posem a disposició dels
centres escolars, tant de primària
com de secundària, un seguit d'activitats organitzades pels equipaments
culturals amb l'objectiu d'aprofundir
en la relació cultura i educació. L'oferta es va presentar a principi de
curs en una jornada organitzada pel
Centre de Recursos Pedagògics. Per
millorar la difusió del programa cultural hem posat en marxa diverses accions, una d'elles ha estat incorporar
una periodista al nostre equip per, en
col·laboració amb el Gabinet de
premsa de l'Ajuntament, intentar augmentar la nostra presència en els
mitjans de comunicació. A més, s'ha
creat una comissió de comunicació
que, entre les seves missions, té
plantejar la presència del servei de
Cultura i l'estratègia a seguir a les
xarxes socials. Com a primera fase,
s'ha fet un diagnòstic de la presència
dels equipaments culturals a les xarxes i la que haurien de tenir, s'han fet
unes càpsules formatives d'introducció a les xarxes socials, realitzades
amb recursos humans del mateix
servei, i s'ha presentat un document
on s'estableixen les prioritats i les
estratègies a seguir. En aquest sentit, l'any passat es va posar en marxa
una aplicació de mòbil i tauletes amb
l'agenda cultural de la ciutat, L'Hospitalet va ser un dels primers ajuntaments en tenir-la. Aquest document
també pretén millorar la conceptualització dels serveis culturals a la web
municipal.
Quin paper tenen les entitats en
la programació cultural
La programació cultural recull l'activitat de l'ampli ventall d'entitats que
tenim a la ciutat, les que es dediquen
als sectors tradicionals de la cultura:
musicals, teatrals, corals, de debat i
coneixement de la ciutat, arts plàstiques i visuals, i les entitats de cultura
tradicional i popular catalana, com
geganteres, de diables, castelleres,
sardanístiques i les d'altres cultures
arribades a L’Hospitalet els anys 60 i

70 i que van fundar la Casa Galega,
la Unió Extremenya i les andaluses
tant penyes flamenques o rocieres,
entre moltes altres. Totes reben el
suport municipal i amb totes es complementa l'oferta cultural que es fa
des de l'Ajuntament. Per dur a terme
aquestes activitats, les entitats reben
subvencions i els projectes que presenten han de respectar uns criteris
marcats per l'administració, per evitar
que siguin totalment dependents dels
pressupostos municipals.
Un altre àmbit és la col·laboració
amb els esplais i agrupaments
Aquest no és un àmbit específic de
les polítiques culturals però el Departament de Cultura ha col·laborat històricament amb aquest tipus d'entitats. Tenim 10 entitats en conveni
que fan activitat diària de dilluns a
dissabte atenent 5.000 infants i joves
de setembre a juny. A més, durant
l'estiu programen casals, colònies i
campaments en els quals hi participen 6.500 infants. Per a aquestes
activitats l'Ajuntament atorga una
subvenció de 590.000 euros. Són
programes encaminats a l'educació
en el lleure que ajuden els infants a

socialitzar-se i a participar en les activitats del barri, a través de les entitats, des de molt petits. De cara al
futur, hem d'aprofundir en aquesta
col·laboració amb les entitats de lleure, una fórmula seria fer activitats
culturals als esplais per donar a conèixer els equipaments culturals municipals entre els infants.

La
incorporació
d’una
periodista a
l’equip ha
contribuït a
millorar la
presència dels
esdeveniments
culturals als
mitjans de
comunicació i
a fer difusió a
través de les
xarxes socials

L'any passat es van constituir
les anomenades taules de districte, què són i quins són els seus
objectius
L'àmbit de l'acció cultural de departament és la ciutat i es porta a terme
des d'un departament central, es preparen les programacions de difusió
artística, teatre, música i dansa, les
programacions d'arts visuals i de patrimoni. Però des que els centres culturals depenen dels districtes hem
perdut la visió territorial, la visió de la
cultura del barri. Amb les taules de
districte volem aconseguir transversalitat, participar dels esdeveniments
culturals que es desenvolupen al barri ja sigui a iniciativa de les entitats o
del mateix districte. No hem de perdre de vista que la cultura és una eina de cohesió social i no és suficient
ocupar-nos només de les grans polítiques o de l'oferta cultural dels sectors. A les taules territorials estan
representats tots els agents que fan
algun tipus d'activitat cultural al districte i les institucions pròpies de cultura ubicades al territori, es reuneixen periòdicament amb la idea de
marcar la programació cultural del
barri i es convertiran en allò que els
agents culturals vulguin. Acaben de
néixer i tenen un llarg camí a desenvolupar com a fòrum per compartir
idees, propostes i de comunicació,
perquè els seus integrants coneguin
la feina que fan tots ells.
Quin paper juga la iniciativa privada en la vida cultural de la ciutat
i que col·laboració s'estableix
L'Hospitalet compta amb poques
empreses dedicades a la indústria
cultural i creativa i les que hi ha estan
centrades principalment en el sector
musical. Aquest és un aspecte en
què la ciutat ha d'anar creixent i l'administració pública ha de donar suport i col·laborar des de les diferents
àrees municipals. Quan aquesta indústria existeixi, podrem treballar
amb ella i fer coses en comú. Aquest
és un repte de futur en què està treballant L'H On, un projecte les línies
estratègiques del qual passen per

posar una especial mirada cap a les
indústries culturals i creatives amb
l'objectiu d'aconseguir rendibilitat
econòmica i social per al territori. Un
exemple, al Districte Econòmic hi ha
l'empresa Image Film, un dels laboratoris de postproducció audiovisual
més importants d'Espanya, la postproducció de gairebé totes les
pel·lícules comercials que passen per
la cartellera s'ha fet aquí.
El servei de Cultura compta amb
un equip amb experiència i professional. Segur que com tota organització, és millorable
És veritat, el servei de Cultura està
format per un grup de persones amb
molta experiència i molt professional
que s'ocupa d'una oferta cultural molt
important, no només en qualitat sinó
també en quantitat. La programació
que assumeixen els equipaments és
molt elevada i les plantilles són molt
ajustades. És aquí on es nota la professionalitat, el compromís i la qualitat de l'equip humà amb què comptem. D'altra banda, hem posat en
marxa alguns canvis organitzatius,

introduint una estructura matricial
creant grups de treball temàtics
transversals. Hem creat un grup de
comunicació, les taules de districte
de les quals ja he parlat i un grup sobre llengua. La idea és créixer en
aquesta organització transversal perquè la cultura no està formada per

El servei de
Cultura
compta amb
un equip humà
professional i
amb molta
experiència

S’han introduït
canvis
organitzatius
amb una
estructura
matricial per
millorar la
productivitat i
planificar
millor l’oferta
cultural

departaments estancs. Aquesta estructura es combina amb l'organització vertical de les seccions administratives: promoció cultural, biblioteques, patrimoni... Els canvis persegueixen millorar la productivitat, volem centrar-nos més en planificar
l'oferta, pensar en fórmules per incrementar la comunicació amb el nostre
públic i en la difusió de les activitats i
ocupar menys temps en la gestió administrativa que, evidentment, s’ha
de fer perquè la genera l'activitat que
desenvolupem.
Amb l'actual situació econòmica
com a teló de fons, quins són els
reptes de futur
La situació econòmica és difícil i no
és probable que el pressupost municipal assignat al departament de Cultura, que es manté en un nivell acceptable, variï substancialment en els
pròxims anys. També han disminuït
les subvencions que rebem per part
d'altres institucions, la qual cosa hem
anat notant de manera gradual al
llarg dels últims anys. Intentem suplir
aquesta situació posant un plus de
creativitat en la gestió i crec que s'estan fent activitats interessants i de
qualitat que són sostenibles econòmicament parlant. Hem d’apostar per
la cultura ja que crea ciutadania i fomenta la cohesió social. És veritat
però, que el resultat positiu de les
polítiques culturals és difícilment objectivable i que només s'aprecia a
llarg termini. En aquest context, el
repte de futur és continuar treballant
com fins ara, hem de posar en valor
tot allò que fem i hem d’estar molt
atents a tot allò que vol la ciutadania.

L’any passat es va posar en marxa un grup de treball,
la denominada Comissió de comunicació, que va elaborar una proposta de prioritats i estratègies per millorar la
difusió i la comunicació de l’oferta, dels serveis i dels
equipaments culturals mitjançant les agendes virtuals i
les xarxes socials. També va començar a treballar en la
millora de l’apartat de Cultura del web municipal.
El mes de setembre de 2012 es va incorporar al servei una periodista amb l’objectiu de millorar la difusió
dels esdeveniments culturals que s’hi organitzen i aconseguir més ressò en els mitjans de comunicació. Aquesta tasca es du a terme en col·laboració amb el Gabinet
de premsa de l’Ajuntament. La dinamització de les xarxes socials, principalment Facebook i Twitter, es també
una de les seves funcions.
De setembre a desembre de 2012 es van elaborar i
enviar als mitjans de comunicació 41 notes de premsa
d’activitats organitzades pel servei de Cultura, d’entitats
vinculades al departament o d’artistes locals que van fer
activitats dins i fora de la ciutat.
Van ser àmpliament recollides especialment en les
edicions digitals dels mitjans. La necessitat de renovar
continguts més assíduament va afavorir la publicació.
L’H Digital, El Far, El Periódico i La Vanguardia, per
aquest ordre, han estat els mitjans més receptius.
Les notes que van tenir més repercussió feien referència a esdeveniments que ultrapassen l’àmbit local.
L’exposició d’El Roto, la concessió del Premi L’H Confidencial, el concurs de microrelats i la campanya de les
biblioteques de llibres per menjar són algunes de les
notícies que més repercussió van tenir i en àmbits territorials que, a ben segur, no s’esperaven.
Pel que fa a les xarxes socials, actualment la marca
CulturaLH compta amb 717 seguidors a Facebook i
1.248 a Twitter (uns 900 en acabar 2012). Els usuaris
són molt actius, principalment a Twitter, i es va demostrar durant les Festes de Primavera 2012 quan es va fer
servir una etiqueta per monitoritzar aquest esdeveniment: 175 usuaris el van fer servir. Aquesta xifra és significativa ja que el compte @CulturaLH es va posar en
marxa només uns dies abans de les festes.

Teatre Joventut i Auditori Barradas

El Teatre Joventut va superar els 31.000
usuaris l’any 2012 en la programació
professional i les activitats culturals de ciutat
La temporada professional del Teatre Joventut i l’Auditori
Barradas va estar marcada per l’austeritat pressupostària,
tot i això no es va reduir el volum d’activitats. La resposta
del públic també va ser molt positiva, situant-se en nivells
similars a temporades anteriors. L’any 2012, el Teatre Joventut va superar els 31.000 usuaris en la temporada global, la professional i les activitats culturals de ciutat. Mantenir aquest nombre d’usuaris i, si és possible, incrementar
l’assistència, és un dels objectius per al 2013.
En aquests temps difícils és bo mantenir el bon humor, els
espectacles que millor van funcionar l’any passat van ser
els protagonitzats per artistes de l’humor: Leo Harlem, Berto Romero i Reugenio. Els Amics de les Arts tenen també tirada a L’H i Dani Flaco va aconseguir una bona audiència en una actuació que va servir per gravar un disc.
La temporada del Barradas també va obtenir bons resultats tot i estar
condicionada per les obres de millora efectuades a les instal·lacions, que
van implicar el tancament de l’equipament de juny a febrer d’enguany. Especialitzat en música, pel que fa a la temporada professional, el Barradas
va acollir 34 concerts amb una assistència total de 3.276 persones. Però
també té altres funcions
com servir d’espai per a
exposicions, per on van
passar 3.398 persones; i
d’aula d’estudi durant els
mesos que els estudiants
preparen els exàmens.
4.609 alumnes van estudiar
en algun dels 149 dies en
què va estar oberta.

•

La temporada
estable del teatre va acollir
52 espectacles
amb 58 representacions

•

11.800 usuaris
van passar pels
actes organitzats per entitats o altres
àrees municipals

•

A més de concerts de música, a l’Auditori
Barradas, es
van fer 8 exposicions. La dels
25 anys de la
Colla Patunyetes va ser la
més visitada

Josep Lluís Marcé, responsable de Recursos Culturals

“No programem espectacles només
perquè sapiguem que seran un èxit”
La programació s’ha ajustat a la
contenció dels pressupostos?
Ens vam ajustar a la màxima austeritat possible amb els pressupostos
que teníem assignats. No es va reduir el volum d’activitats i, fins i tot,
van augmentar perquè es van acollir
més activitats del calendari cultural
de la ciutat no professional. A més, la
resposta del públic va ser notable tot
i que amb alts i baixos. A priori semblaria que els usuaris miren més on
es gasten els diners i escullen amb
més atenció els espectacles on van,
però estem en xifres similars a temporades anteriors.
S’ha pogut mantenir un nombre
d’espectacles similars a altres anys
perquè el sector professional ha ajustat els preus. Les quantitats que es
paguen per les representacions s’han
rebaixat i ara no paguem el mateix
que fa 5 o 6 anys. Els professionals
han de treballar i els teatres municipals han de programar i han de contractar. La crisi ha creat una relació
diferent entre les parts.
S’ha pogut mantenir l’estàndard
de qualitat?
Sí. No hem rebaixat el nivell per
buscar propostes més assequibles,
més barates o més petites. Les companyies necessiten treballar i presentar els seus espectacles, han valorat
la possibilitat d’assumir un seguit de
costos i han ajustat els preus.
I el preu de les entrades?
La franja de preus s’ha mantingut
estable en els últims anys i es manté
entre els 15 i els 25 euros.
Com és la temporada professional del Joventut
El gran aparador de les arts escèniques professionals és Barcelona, cap

allà miren tots els teatres municipals
de Catalunya per seleccionar les propostes que han tingut ja el seu recorregut a Barcelona. L’èxit que hagin
tingut aporta un grau de publicitat i
pot fer decidir al públic de les poblacions del voltant per anar-les a veure.
També apostem per propostes que
no s’han vist a Barcelona i que ni tan
sols són de companyies catalanes.
Les andaluses Atalaya o La Zaranda
presenten molt sovint les seves produccions al Joventut. Un tercer bloc
està format per propostes de caràcter
més íntim o més experimental i que
es programen a la sala petita, que és
magnífica per aquest tipus d’obres.
Però un dels inconvenients és que
fem funcions úniques, això vol dir
que no hi ha marge de maniobra perquè funcioni el boca orella, per tant, o
l’espectacle té un cert reconeixement

o és molt difícil arribar al públic.
La temporada professional es complementa amb activitats que formen
part del calendari cultural de la ciutat
organitzades per les entitats com el
Memorial Antonio Mairena, o els festivals de final de curs de l’Escola de
Música. Acollim activitats d’altres àrees municipals, com la funció teatral
del Dia de la Dona.

S’ha pogut
mantenir un
nombre
d’espectacles
similar a
altres anys
perquè el
sector
professional
ha ajustat els
preus

I pel que fa a la música?
La música té un component molt
important al Teatre Joventut, en
col·laboració amb diversos festivals
com BarnaSants, Catalunya Arte Flamenco, la coorganització de l’Acróbatas o els Grans del Gospel. Són
propostes de grans dimensions que
van més enllà de L’Hospitalet.
El Joventut funciona en xarxa
amb d’altres teatres?
No existeix una xarxa clara de teatres, ni a Catalunya ni a Barcelona.
Però tots ens coneixem i de tant en
tant parlem del que fem. S’ha establert una certa complicitat, hi ha propostes que surten d’un determinat
teatre i d’altres les acollen. Això pot
ajudar a acordar contractacions més
assequibles. En aquest sentit, sí podríem parlar d’un cert funcionament
en xarxa.
A través de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació funciona una
mena de circuit format per tots els
teatres municipals de la província de
Barcelona. S’organitzen trobades
anuals per posar en comú propostes
de teatre, música i dansa, es fa una
selecció i, si es programen a algun
teatre municipal, reben un ajut suplementari per part de la Diputació. Però
cada teatre és un món i té total independència per fer el que vulgui.
Quins han estat els grans èxits
del Joventut la temporada passada
Hem tingut molts espectacles amb
el teatre ple. Van funcionar molt bé
Desaparecer, de Juan Echanove i
Qui té por de Virginia Wolf, amb Emma Vilarasau i Pere Arquillué. Les
actuacions del BarnaSants funcionen
molt bé i es poden destacar les de
Dani Flaco i Francesco de Gregori.
L’humor de Berto Romero i Leo Harlem també van ser un gran èxit.
El Teatre Joventut no té un públic
fidel i els alts i baixos són constants.
És cert que hi ha propostes que ja
sabem que poden funcionar. Presentar en aquests moments un espectacle de Berto Romero és tenir èxit assegurat i fer un concert amb Albert

Pla o amb Ismael Serrano, també.
Però no programem espectacles només perquè sapiguem que seran un
èxit. Posem per cas Ismael Serrano,
és un habitual de L’Hospitalet i cada
vegada que treu un disc el presenta
al Joventut. El programem per què
sabem que serà un èxit segur i que
omplirà el teatre? No, ho fem perquè
creiem que és una proposta interessant.
També apostem per programar espectacles que sabem que no ompliran el teatre. En aquests casos, ens
fixem en la qualitat i en què no s’han
vist a Barcelona. És el cas de les
obres del grup teatral Atalaya, sabem
que és més difícil que ompli perquè
són propostes més desconegudes,
és un teatre més contemporani i
menys comercial que volem que també tingui la seva presència a L’H.
Tot el que tingui a veure amb les
arts escèniques es fa al Teatre Joventut, té 500 butaques però no tot el
que fem és per a 500 persones, també fem coses que sabem que només
seran per a 200 o per a 100 persones. També hi ha propostes que penses que funcionaran bé i després no

és així, per què? perquè no hi ha una
fidelitat clara al teatre.
El Teatre Joventut no està un lloc
cèntric i pot ser un inconvenient per a
molta gent a l’hora de decidir anar a
un espectacle, tot i que l’accessibilitat
ha millorat gràcies a que el carrer ara
és de prioritat invertida. Potser el que
caldria és un teatre amb una millor

Anem al
teatre i L’H fa
teatre va
programar 16
espectacles
als quals van
assistir 3.673
espectadors

Amb
‘Desaparecer’
i ‘Qui té por
de Virginia
Wolf’ es va
omplir el
Teatre
Joventut

ubicació i amb espais lúdics al voltant.
Això és un projecte de futur?
Jo crec que ho hauria de ser, però
és una opinió personal. Crec que
aconseguiríem més públic i la ciutat
tindria més imatge. L’Hospitalet és
una ciutat que podria tenir dos teatres, un de central i el Joventut amb
un altre tipus de funcions.
Es programaria diferent?
Sí, segur. Segons l’aforament podria tenir més consideració d’un teatre de la gran Barcelona. Podria acollir petites temporades amb 3, 4 o 5
funcions, amb propostes de més volum per a un aforament més gran i el
Joventut podria tenir una funció de
teatre de districte i acollir propostes
més experimentals, amb sala per assajos, coproduccions... per acollir
una activitat més local que no troba
ubicació per a les seves propostes.
Tots els teatres de totes les poblacions importants estan ubicats en
llocs estratègics de la ciutat i de centralitat menys el Teatre Joventut. I si
no estan en el centre de la ciutat, al
voltant hi ha una d’indústria de l’oci,
de restauració, de cinemes... estan
en nuclis d’activitat.
Aquesta mancança la compensa
el Barradas?
En la temporada professional el
Barradas s’ha especialitzat en la música. Té un aforament petit i en format d’auditori, és a dir, amb butaques i això condiciona el tipus de
proposta. No es pot fer un concert de
rock però és un espai adequat per fer
recitals. Actualment és un espai molt
ben considerat per un determinat
sector musical i ben posicionat amb
una programació molt interessant.
Permet combinar artistes de cert renom amb propostes més noves o
artistes emergents. Es programen al
voltant de 40 o 45 concerts a l’any,
excepte l’any 2012 que va estar tancat per obres mitja temporada.
El problema de l’Auditori Barradas
és que treballa un pressupost auster.

El repte també
és millorar la
dotació tècnica
que ara cal assumir per a cada concert que
es fa, això suposa un cost
afegit i limita
les possibilitats
de créixer.
La part positiva del Barradas
és que ocupa
un espai cèntric, ben comunicat i molt valorat. En aquesta bona valoració ha
influït molt la relació amb el BarnaSants, que ha ajudat a posicionar el
Barradas en els mitjans de comunicació, que ens costa molt.
La relació amb els diversos festivals encara pot augmentar?
Estem oberts. La relació amb el
BarnaSants ve de lluny, ha estat molt
meditada i ben feta. La filosofia de
Pere Camps, el seu director, és clara, diu que el més important és el
concert i no tan el lloc on es fa i jo
comparteixo aquest criteri. Actualment acollim 23 concerts, que és un
25%. Participem en d’altres festivals i
estem oberts a més col·laboracions.

És una manera de projectar la ciutat i
de tenir presència en els mitjans,
sempre que les propostes siguin consensuades. No són imposicions i, fins
i tot, hi ha propostes que són nostres.

A l’Auditori
Barradas es
programen
espectacles
del Festival
BarnaSants i
han ajudat a
la sala a
posicionar-se
als mitjans de
comunicació

Per a la temporada del 2013, hi
ha una programació continuista?
Els mitjans i els recursos són els
mateixos que l’any passat. Vol dir
que tenim uns pressupostos austers
però la intenció és mantenir la qualitat i la quantitat i amb l’objectiu últim
d’augmentar el públic i fidelitzar-lo.

treball, buscar fórmules per arribar a
més públic i fidelitzar el que tenim
amb una relació més estreta. En això
ens ajudaria la millora del sistema de
venda d’entrades electrònic. Actualment treballem amb un servei que no
ens permet saber quin és el nostre
públic. Ara hi ha sistemes que gene-

Amb les obres, el Barradas ha
perdut pistonada?
No, fins i tot hi havia certa expectació per saber quan es tornaria a obrir.
Les obres s’han allargat una mica
més del previst però estava clar que
eren unes obres que no representaven canvis per al futur. Continuarem
amb les mateixes característiques.
Ens fixarem en el nom de l’artista
però estarem oberts a tots els estils,
sempre i quan el públic pugui estar
assegut.
En 13 anys de funcionament s’han
fet al voltant de 700 concerts; hi ha
molts artistes que han vingut moltes
vegades. Els artistes volen treballar i
els espais van buscats perquè se
n’han tancat alguns i altres han reduït
notablement les programacions professionals.
Quins són els reptes de futur
Mantenir el que hi ha, no rebaixar
el volum de programació. No serà
fàcil perquè el pressupost és molt
ajustat però la gent necessita treballar. L’increment de l’IVA ha fet molt
de mal. Nosaltres treballem sobre
factura i, encara que mantinguis el
mateix pressupost, has de comptar
amb el 3% d’increment d’IVA. En definitiva, és com si s’hagués rebaixat
el pressupost. Tot i això, volem mantenir el ritme i el nivell.
S’està treballant en la línia correcta?
Sí, però tenim uns espais que caldria posicionar millor en el sentit estratègic de ciutat i també caldria tenir
una millor dotació econòmica tot i
que en l’actual context econòmic això
és difícil. L’Hospitalet té moltes possibilitats, això vol dir marcar prioritats.
També hem d’obrir noves línies de

ren bases de dades dels teus clients
per saber qui ha anat a veure què,
per quines propostes es decanten els
joves, en resum, establir un diàleg
més personalitzat.
Des d’aquest servei s’organitzen
altres esdeveniments culturals i
socials com ara les Festes de Primavera
Les Festes de Primavera són encara joves. És una festa major que no
parteix de cap tradició i va creixent
poc a poc en el sentiment d’arrelarse a la ciutat, tot i això encara no hi
ha una consciència clara de què són
unes festes de tota la ciutat. Cal continuar treballant en aquest sentit, però requereix temps i implicació de la
societat civil i de les entitats.
Les Festes de Primavera tenen un
model bastant definint i amb certes
particularitats, per exemple, no hi ha
balls populars. El carrer és l’espai de

L’Auditori
Barradas va
acollir 34
concerts de
música i tres
espectacles
del Festival
d’humor amb
un total de
3.276
espectadors

l’activitat lúdica en l’àmbit de la cultura popular i tradicional on les entitats
de la ciutat participen activament i
presenten una proposta artística per
a la música i el teatre.
Una de les apostes de les Festes
de Primavera són els concerts de
gran format i una de les crítiques és
que són de pagament. Crec que en
aquest país ens hem atipat de pagar
molts diners per fer concerts gratuïts
i potser ha arribat el moment de posar fi a aquesta pràctica: les coses
tenen un cost i, l’usuari ha d’assumir
una part. Els concerts de les Festes
de Primavera es fan en un espai tancat i amb un determinat aforament.
De tota manera, no és incompatible
fer concerts gratuïts i de pagament,
només cal tenir els recursos per poder-ho fer. En un cas assumeixes tot
el cost i en l’altre hi ha una repercussió en el taquillatge que et permet
cobrir l’activitat artística. Si els recursos no hi són cal prioritzar i hem tendit cap al pagament.
La rambla Just Oliveras és l’eix
central de les Festes, tot i que hi ha
activitats a la resta de la ciutat organitzades per les entitats i els centres
culturals. Les Festes de Primavera
estan més centrades en la cultura
popular i tradicional catalana ja que,
al llarg de l’any, ja hi ha altres manifestacions culturals d’altres procedències geogràfiques.
Satisfer a pares i infants a la Cavalcada també és una tasca de
responsabilitat
La Cavalcada és l’acte més multitudinari de tots els organitzats per la
Regidoria de Cultura. És una tradició
absolutament arrelada a la nostra
cultura i que cobreix les expectatives
d’una part de la població molt determinada: els infants. El fet que s’hagi
mantingut permanentment el mateix
recorregut al llarg dels anys, creuant
tota la ciutat longitudinalment en línia
recta des de Santa Eulàlia fins a la
plaça de l’Ajuntament, ha possibilitat
que pràcticament no calgui publicitarla, ja que és una festa absolutament
popular i reconeguda. Intentem man-

tenir el model clàssic de la festa amb
carrosses dels Reis i complementem
la festa i la comitiva amb diversos
elements que magnifiquen l'espectacularitat de l’acte: elements d’anima-

ció que acompanyen les carrosses
amb la participació de diverses entitats de la ciutat, companyies de teatre de carrer professionals i d’animació que ajuden a donar espectacularitat, protocol de rebuda dels reis
en forma d’espectacle...

La rambla
Just Oliveras
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Festes de
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la cultura
popular i
tradicional
catalana

Centre Cultural la Bòbila

L’equipament compleix deu anys dedicats a
la dinamització territorial i a la formació, la
promoció i la difusió de les arts escèniques
El Centre Cultural la Bòbila va néixer com un espai de creació per als artistes emergents, per oferir-los espais de
residència o d’assaig i potenciar les arts escèniques. Alhora, organitza exposicions i activitats diverses adreçades a
tot tipus de públic. Les entitats del districte també hi troben
un lloc idoni per mostrar-se a la ciutadania.
El centre manté una programació permanent de teatre i dansa amb companyies en residència amb les quals estableix un acord de col·laboració.
Són companyies emergents però de qualitat i els usuaris del centre es beneficien de la seva presència: són els primers en veure el producte del seu
esforç.
L’any passat, el CC la Bòbila va commemorar el desè aniversari. Orgullosos de la feina feta, els responsables ho van celebrar acompanyats per
moltes de les companyies, grups i artistes que han passat en aquesta dècada. Molts ja s’han fet un nom
com els Kulbik Dance Company,
guanyadors del concurs de televisió Tu sí que vales. Van ser un
dies en què es va constatar la
feina feta i la bona reputació que
l’equipament ha aconseguit.
Només calen algunes xifres
per demostrar la vitalitat del centre. Prop de 50.000 usuaris van
passar per l’equipament al llarg de l’any 2012; les 24 exposicions que va
acollir van rebre 18.736 visites; 1.727 persones van assistir a les conferències, xerrades, jornades i seminaris.
El Centre Cultural comparteix espai amb la Biblioteca, una simbiosi beneficiosa que els permet organitzar activitats conjuntament.

•

Prop de 50.000
usuaris van
passar pel centre al llarg del
2012

•

Entre els seus
objectius figura potenciar
les arts escèniques, els nous
creadors i els
artistes emergents

•

Vol arrelar-se
en el territori
amb activitats
que fomentin
la participació
i la cohesió social

•

Dona suport a
les entitats en
les activitats
culturals

Ricardo Castro, director del Centre Cultural la Bòbila

“En aquests deu anys de feina ens
hem construït una bona reputació”
L’any 2012 va ser molt especial per
al Centre Cultural la Bòbila perquè
celebrava el desè aniversari. La programació pensada per commemorar
aquest esdeveniment va posar en
valor l’equipament. Atenen les actuals condicions econòmiques, les activitats es van fer comptant amb les
companyies i els artistes que han fet
residències o assajos a l’equipament.
El director del Centre Cultural la Bòbila, Ricardo Castro, afirma que “van
demanar molts favors per aconseguir
omplir tota una setmana d’activitats”.
El Centre Cultural comparteix espai
amb la Biblioteca, “sempre hem treballat pensant que som un únic equipament amb dos serveis i moltes de
les activitats que fem les organitzem
conjuntament”.
Els objectius plantejats per la Bòbila des dels seus inicis han estat potenciar les arts escèniques, els nous
creadors i els artistes emergents i
arrelar-se en el territori amb activitats
que fomentin la participació i la cohesió social.
El repte de futur és mantenir i fer
créixer l’oferta, malgrat la situació
econòmica adversa, per donar sortida a les demandes d’una població
molt diversa.
Com s’ha traduït en la programació del centre la contenció en el
pressupost
No tenim un gran pressupost i tirem
molt de la imaginació, no hem reduït
el nombre d’activitats però hem escurçat la durada dels cursos i dels
tallers. Hem aconseguit mantenir els
cursos de dansa, teatre, idiomes i
informàtica però reajustant els preus i
la durada per fer-los més assequibles.
Funcionem molt amb el sistema
d’intercanvi, les companyies i els ar-

tistes que fan residències a la Bòbila
no han de pagar res; juguem molt
amb la seva complicitat i
col·laboració. Per exemple, si alguna
companyia de teatre fa els assajos
aquí, després demanem als artistes
que facin una representació.
Precisament perquè les residències
a la Bòbila no es cobren i la crisi ja
és molt patent han augmentat les
peticions, especialment de grups de
teatre i dansa que s’han quedat sense subvencions i ja no poden pagar
espais privats. Fins i tot tenim llista
d’espera.
Com funciona el sistema de residència
L’espai es cedeix per un màxim de
tres mesos. Durant aquest temps, els
artistes o els grups preparen el seu

projecte, l’assagen i l’estrenen o l’exposen, si són pintors o fotògrafs. Es
preparen projectes per anar a festivals o es cedeixen espais per preparar un vídeo.
Dius que teniu llista d’espera,
com decidiu qui entra o qui es

A les
activitats
organitzades
al Centre
Cultural la
Bòbila han
participat
49.669
persones

queda fora o ha d’esperar millor
ocasió
Som exigents i demanem que ens
presentin un projecte ben desenvolupat i argumentat, un projecte de futur.
El valorem i, si ens agrada, li donem
suport logístic. Alumnes de l’escola
d’interpretació de Plató de Cinema
van formar una companyia i van preparar Morir de Sergi Belbel; les primeres representacions es van fer
aquí i van passar més de 1.000 persones. Ara preparen Arsénico por
compasión. El mateix passa amb les
exposicions, en ocasions hem ofert
individuals a artistes que han participat en mostres col·lectives perquè
veiem que fan coses interessants.
D’altra banda, tenim acords amb la
Llotja, l’Escola Masssana i la Facultat
de belles arts per fer les presentacions de final de curs. Els alumnes de
la Llotja que van anar al concurs nacional d’esmalt van presentar aquí
els seus treballs. Els alumnes d’aquests centres tenen la Bòbila com a
punt de referència i saben que si fan
coses aquí, després és més fàcil presentar-se a Barcelona.
Què destacaries de la feina feta
Destacaria la projecció externa que
hem aconseguit, fora de L’Hospitalet
es visualitza la feina que la Bòbila,
especialment pel que fa al suport als
artistes emergents. Els artistes han
vist recompensat el seu esforç, han
triomfat i, de retruc, el Centre Cultural, perquè s’ha parlat de nosaltres.
Per exemple, el grup de break-dance
Kulbik Dance Company va guanyar
el concurs de televisió Tu sí que vales; aquest projecte el van treballar
aquí durant el 2010. Un altre exemple són Los Vivancos, aquest grup de
flamenc va començar aquí el 2002
quan eren molt jovenets i ara triomfen internacionalment.
Aquest reconeixement, que pot
passar desapercebut, es va posar de
manifest durant la celebració del desè aniversari. Tot i que Kulbik i Los
Vivancos no van poder venir per
compromisos de feina, van enviar un
vídeo de felicitació i va servir perquè

moltes persones veiessin la feina feta
en una de les potes del projecte de la
Bòbila.
En aquests deu anys, alguna cosa no haurà funcionat...
No, en general, tot surt bé perquè
quan posem en marxa els projectes
estan molt pensants, molt treballats,
tenim pocs diners i no podem arriscar
-nos. Però, potser sí que hi ha una
cosa que pesàvem que funcionaria i
no ha rutllat. En cada edició del concurs de microrelats de gènere negre
introduïm alguna novetat; en la tercera edició demanàvem fotos fetes amb
Instagram i només van arribar dues.
Encara no entenem què va passar.
Malgrat això el concurs va tornar a
ser un èxit.
Deu anys de feina i el futur comença ara
En aquests deu anys ens hem
construït una reputació. Tots els que
han passat per la Bòbila ens han
molt bona publicitat. Hem posat les
bases `d’allò que volíem que fos el
Centre Cultural la Bòbila, un centre
de referència de les arts escèniques i
de la imatge, d’artistes emergents.
Ara ja som un centre conegut en
aquests àmbits, tant que ha tenim
tancat el programa de 2013 i treballem amb calendaris de 2014. Això
vol dir que ens coneixen, que els artistes emergents saben que els acollirem si tenen un projecte. Volem
continuar en aquesta línia de prestigi.

Hem posat les
bases d’allò
que volíem
que fos la
Bòbila, un
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dels artistes
emergents
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centre

Les primeres notícies
El diari L’Hospitalet publicava en l’edició del 17 de març de 1997 la decisió
del Ple de convocar un concurs públic per a la construcció de la primera fase
de les obres del futur Centre Cultural la Bòbila.
La informació afegia que el projecte contemplava la construcció d’un edifici
de tres plantes, de 3.500 metres quadrats dedicats a la lectura, l’estudi i a
activitats socioculturals en una plaça que també es rehabilitava.

Casa de la Música

Un dels objectius és la creació de nous
públics per acostar els infants a la cultura
musical des de ben petits
La Casa de la Música de L’Hospitalet ofereix una
programació estable de cursos, tallers, seminaris i
concerts de música en viu. Facilita eines de creació,
experimentació i exhibició que posa a disposició
dels creadors i els artistes.
També afavoreix la creació de nous públics acostant els joves a la cultura per això, a més de col·laborar amb la Regidoria de
Cultura, ho ha amb l’Escola de Música-Centre de les Arts i amb la Regidoria de Joventut.
És un projecte en el qual participen l’Ajuntament de L’Hospitalet, la Generalitat i la iniciativa privada que s’assegura sobre cinc potes: la formació,
des dels més petits fins als creadors; l’exhibició, per dotar la ciutat de continguts musicals; la participació, per donar suport a les iniciatives vinculades
amb la música en els aspectes de logística, suport humà i espai, i la dinamització, per donar difusió a les músiques modernes de la ciutat.
La Casa de la Música de L’Hospitalet forma part de la la Xarxa de les Cases de la Música de Catalunya, juntament amb les de Mataró, Salt, Terrassa i Manresa.
La formació és un dels
eixos de treball i s’hi dedica
especial atenció. L’any passat van comptar amb 942
alumnes i les activitats amb
més repercussió van se les
Musiquetes, amb 530 alumnes, i Donem la llauna, amb
339. Un projecte amb possibilitats de créixer quan millori la situació econòmica.
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La Casa de la
Música assessora en
drets d’autor,
llicències i
distribució
Les activitats
amb més repercussió
van ser les
Musiquetes,
amb 530
alumnes i Donem la llauna, amb 339
La programació estable
de música
moderna va
acollir 78
concerts

David Lafuente, director de La Casa de la Música

“Seguim treballant, buscant l’horitzó
positiu i engegant projectes nous”
Què fa diferent la Casa de la Música d’altres projectes
La Casa de la Música és un projecte molt engrescador que s'ha perfeccionat amb el temps i que encara ha
de créixer, l’únic problema actualment és l’econòmic. La crisi ha provocat una reducció del pressupost
any rere any i hem hagut de readaptar-nos a aquesta nova realitat. La
Casa de la Música són moltes coses
i va més enllà dels concerts, activitat
que no falta a L’Hospitalet. Tenim
bastants locals on es programen concerts, crec que cada setmana poden
fer-se al voltant de 20. És una bona
xifra on escollir i estic segur que després de Barcelona, L’H és la ciutat
amb més programació musical, ja
només a la Salamandra programem
vora 150 a l’any.
Quina és la situació actual
Ja portem tres anys de baixada
continua de pressupost i el programa
d’activitats s’ha vist afectat i s’ha hagut d’adaptar. Tant l’Ajuntament com
la Generalitat han rebaixat les seves
aportacions i la part privada també
ha disminuït perquè l’activitat econòmica de la Salamandra ha reduït ingressos i té dificultats per fer les
aportacions al projecte.
D’altra banda, també hem tingut
una davallada de les inscripcions per
als cursos de formació musical de
pagament i ens hem vist obligats a
reduir-los. La intenció és mantenir les
màximes activitats possibles i esperar que la situació econòmica millori.
El projecte és molt ambiciós i fins ara
ha tingut uns resultats molt bons; seria una llàstima no poder mantenir-lo.
Aquesta situació afecta a tota la Xarxa de Cases de la Música, totes ens
estem ressentint molt i, potser, la que
millor aguanta és la de L’Hospitalet.

Els concerts d'exhibició de noms
coneguts segueixen tenint un bon
ressò però els grups emergents o
que convoquen menys públic també
han baixat molt perquè la gent escull
molt més el que vol veure i on inverteix els diners. Paral·lelament, es
compra menys música i l’única sortida dels artistes són les actuacions en
directe, això significa que tenim molta
demanda de grups que volen entrar
en la programació de la Casa de la
Música que no podem cobrir perquè
no podem entrar en una escalada de
programació de concerts deficitaris
que, a la llarga, trastocarien l’economia del projecte.
També per la qüestió
econòmica tenim més demanda per fer cobertura de
necessitats tècniques i humanes i d’assessorament i
cessió d’espais. Intentem
cobrir-ho tot. Entitats, associacions, inquietuds privades, ONG. Fem més de
les projectades inicialment
però són projectes macos i
fem un esforç per donar
sortida a aquestes iniciatives.
Què s’ha deixat de fer
Nos ens agrada haver d’eliminar
activitats, optem per reduir la quantitat i adaptar el pressupost de totes
les activitats interessants i que funcionàvem. Si abans fèiem 10 banc de
proves a l’any, ara en fem 6; i si
abans fèiem 10 gravacions de maquetes per grup, les hem reduït a 7.
Evidentment el problema és econòmic, la gent no té diners i els cursos
que són gratuïts van molt bé. Una via
per no suprimir cursos de pagament
que fins fa tres anys tenien mol bona
acollida és plantejar capsules més
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concretes i que no durin més de dos
mesos. En definitiva, és aconseguir
una programació sostenible i adequar les activitats perquè no generin
una despesa que afectaria tot el pla
d’activitats.
Estàs pintant un quadre molt negre... hi ha lloc per a les bones notícies?
Bé, la situació és complicada però
tenim tot un seguit d’activitats que
funcionen molt bé, com les activitats
que fem per a les escoles de primària, les Musiquetes, Donem la llauna... L’Hospisona per als alumnes de
secundària.
També tenen molt bona acollida els
serveis que donem als creadors com
les beques de gravació de maquetes,
les beques per producció de directes,
el banc de proves... Seguim treballant, buscant l’horitzó positiu i engegant projectes nous.
L’any passat vam posar en marxa
el servei d’autoedició discogràfica i
distribució digital per als grups que
volen treure material al mercat i no
volen constituir-se en empresa. Els hi
donem una cobertura per fer viable el
seu projecte i distribuir-lo. Van entrar
12 grups i van sortir al mercat 12 treballs amb el segell de la Casa de la
Música.
També mantenim un circuit entre
Catalunya i les regions franceses del
Midi-Pyrénés i el LanguedocRoussillon perquè els grups catalans
trobin mercat en unes zones que estan molt a prop i en les quals no pensem a l’hora de buscar actuacions. A
nosaltres aquestes dues regions de
França ens queden molt més a prop
que algunes zones de l’Estat espanyol. Aquest any s’organitza el programa des de Catalunya per posar
en contacte agents, managers i
grups i artistes de les tres regions per
fer intercanvi.
Farem realitat un altre projecte, la
creació de la federació catalana de
musics amateurs. Aquest projecte
sorgeix de la voluntat de les Cases
de la Música de donar una cobertura
jurídica als musics no professionals i

que, actualment i segons la llei, no
podrien treballar. M’estic referint a
cobles, grups de gospel, bandes de
música, tabalers, músics o grups que
actuen de teloners en alguns concerts... fan actuacions per tot arreu
sense remuneració econòmica i ho
fan sense cap tipus d’assegurança ni
relació contractual. La federació de
músics amateurs funcionaria com,
posem per cas, les federacions esportives, per una quota a l’any, que
podrien ser uns 20 euros, tindrien un
carnet i una assegurança. Aquest
any donarem d’alta la federació i començarem a donar els primers carnets de músics amateurs.
Al final del túnel, quin futur hi ha
per a la Casa de la Música
Si deixem al marge la situació econòmica, el projecte funciona molt bé i
el balanç és molt positiu. El projecte
ha evolucionat i s’ha arrodonit i quan
hem consolidat programes hem obert
uns altres fins arribar a tocar totes les
vessants de formació, creació, exhibició, participació i dinamització. Però
ara no tenim diners per fer més coses, hem de mantenir-nos i tenir-lo
tot preparat per expandir-nos quan
sortim del túnel.
L’Ajuntament i la Generalitat aposten decididament per aquest projecte
i a la Xarxa de les Cases de la Música tenim la il·lusió d’estendre el projecte a les terres de Tarragona i Lleida. La idea ha quedat aturada per la
crisi. Les cinc Cases de la Música
estan a Girona i Barcelona i si tinguéssim més recolliria tot el territori i
seria un projecte de país i dels més
potents d’Europa.
No és que les Cases de la Música
no existeixin en d’altres països però
acostumen a donar-se en ciutats molt
concretes, no abracen territori, i això
fa que la Xarxa de Catalunya sigui
diferent i única, que qualsevol grup o
músic tingui un local on tocar fora,
amb unes sales que són les millors
equipades fora de les que hi ha a
Barcelona i amb un servei que garanteix la continuïtat de la música, la
creació de públics i la formació.
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Centre Cultural Tecla Sala

L’antiga fàbrica que acull l’equipament és
centenària, un bon moment per repensar el
futur d’una part de l’equipament
El Centre Cultural Tecla Sala és un conglomerat de
serveis. La punta de llança és el Centre d’Art, dedicat a la promoció i difusió de les arts visuals. L’any
passat va complir deu anys i ho va celebrar amb
una exposició que recollia una bona part del fons
d’art de la ciutat, una selecció de peces que posen
de manifest que L’Hospitalet té una col·lecció d’art l'eclèctica però valuosa.
Tecla Sala també allotja els serveis de la Biblioteca central, la més visitada de la ciutat, i la Fundació Arranz-Bravo, on s’exposa el fons que el pintor
ha cedit a la ciutat i que dóna veu i espai als artistes emergents.
L’equipament, muntat en una
antiga fàbrica que enguany complirà 100 anys, cedeix espais a
altres entitats i amb algunes manté una estreta col·laboració, amb
projectes en comú. És el cas del
TPK Arts Plàstiques i el Centre
d’Estudis L’Hospitalet.
El Centre d’Art va acollir set exposicions l’any 2012 que van ser
visitades per 18.073 persones. Tres de producció pròpia, dues de les quals
actualment estan itinerant per diverses ciutats, la dedicada al dibuixant El
Roto, que també va ser la més visitada (7.542 persones) i al pintor Jaume
Ribas (3.857 visitants). El servei educatiu del Tecla Sala és molt dinàmic i
valorat, amb una dedicació molt especial al món educatiu. L’any passat va
atendre 163 grups, un total de 4.124 persones.
A la Fundació Arranz-Bravo, a més de l’exposició permanent amb obres
del pintor, va acollir cinc exposicions temporals, algunes col·lectives i altres
individuals, amb un total de 3.915 visites.

•

•

•

Per les exposicions del Centre d’Art van
passar l’any
passat 18.073
persones
El Servei educatiu va guiar
per les exposicions 163
grups (4.124
persones)
El Centre Cultural manté un
acord de cessió d’espai
amb Tro, Teatre del Repartidor, Agrupament Escolta
Lola Anglada,
Amics del
Bonsai i Geganters

Xavier Gil, director del Centre Cultural Tecla Sala

Superar la imatge de contenidor de
serveis per construir un projecte sòlid
de promoció de les arts visuals
Aconseguir una relació més fluida i
una millor coordinació entre els diferents àmbits de l’equipament, consolidar el vincle entre el Centre d’Art i la
Generalitat a través de la Xarxa de
Centres d’Arts Visuals de Catalunya i
que el Centre Cultural porti a terme
projectes en col·laboració amb entitats i organitzacions són alguns dels
objectius per aquest any.
Com s’aconsegueix acoblar els
interessos i els objectius dels diferents serveis sota un únic paraigua?
Cada servei té vida pròpia, però és
evident que hem d’establir uns mecanismes de coordinació que superin
l’àmbit sectorial. Això permetria aprofitar sinèrgies i millorar el nostre rendiment com a Centre Cultural, que
està fonamentalment centrat en les
arts visuals. També hem de tenir en
compte que, al marge de les activitats pròpies de cada servei, l’equipament acull tot un seguit d’activitats
externes que passen per la sala polivalent.
Parlem de l’activitat del Centre
d’Art.
Aquest és un equipament totalment
consolidat que segueix una línia de
programació molt clara i bastant personal, podríem dir que ja camina sol i
que només ens cal aconseguir més
projecció externa. Posa l’èmfasi en
les produccions pròpies i procura que
puguin tenir un caràcter itinerant. A
vegades és difícil aconseguir-ho, especialment en les exposicions de
gran format. És veritat que es poden
reduir però costa molt col·locar-les, i
ara més amb la crisi. Tot i això per a
aquest 2013 hem exportat dues ex-

posicions, la del pintor Jaume Ribas,
que es va fer el 2012, i la de l’artista
gràfic El Roto, que va tancar fa uns
mesos. Les exposicions del Centre
d’Art tenen molt bona acollida i ho
demostra el nombre de visitants, que
creix cada any.

Un dels elements característics del
Centre d’Art és l’aposta decidida pel
servei educatiu. Està funcionant molt
bé i va en augment, cada temporada
tenim més peticions. La demanda
creix però no la podem cobrir. No
podem destinar més personal i com
volem mantenir el nivell de qualitat,
hem de dir no a molts grups.
El Centre d’Art forma part de la
Xarxa de Centres d’Arts Visuals de
Catalunya. Com es treballa i quines avantatges comporta
Després de molts anys de treball el
Centre d’Art ha entrat en aquesta
xarxa, que funciona a diferents nivells. Un primer nivell està format per
equipaments de referència nacional
com el MACBA, el MNAC i la Fundació Miró. En el segon nivell se situaria el Centre d’Art Tecla Sala i per
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sota estarien centres molt més territorials.
Aquest és un reconeixement important perquè significa posar el Centre
d’Art en el mapa dels equipaments
dedicats a les arts visuals. Formar
part d’aquesta xarxa suposa tenir un
contracte-programa amb la Generalitat, tot i que encara no s’ha arribat a
plasmar. Això és un inconvenient
perquè desconeixes l’aportació econòmica. El passat mes de desembre
es va signar un conveni sense concurrència pública i suposem que els
diners es donaran per a aquest exercici, però encara no ho sabem. Tenir
el contracte-programa suposaria una
estabilitat important en la línia de
subvenció.
L’any 2012 ha estat molt important
per al Centre d’Art, se celebrava el
desè aniversari. Pràcticament tots els
esforços es van centrar en aquesta
efemèride i en la mostra La muntanya de sal, muntada amb una part
dels fons d’art de la ciutat. Aquesta
exposició no només era commemorativa del centre, també volia mostrar
la trajectòria artística del segle XX i la
vinculació de L’Hospitalet amb les
arts visuals. Com a colofó d’aquesta
celebració s’està preparant una publicació que plasmarà aquest recorregut artístic de la ciutat.
De cara al futur, com s’ha de
desenvolupar el Centre d’Art?
Crec que el Centre d’Art s’ha de
relacionar més amb altres àmbits de
les arts visuals de L’Hospitalet. Tot i
la personalitat pròpia del centre, no
podem defugir la situació actual i el
nostre entorn i això vol dir, possiblement, incorporar propostes no tan
sòlides i estar més atent a allò que
s’està fent en el món artístic del nostre entorn. Precisament, formar part
de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals
de Catalunya ens ha de permetre
plantejar produccions conjuntes i sumar sinergies que ens ajudin a suportar l’actual conjuntura econòmica.
Actualment, tot passa per la qüestió
dels recursos, però caldria configurar
una línia de treball més pensada en

la documentació, de suport als joves
creadors, consorciats probablement
amb la mateixa Facultat de belles
arts, tot i que ja tenim un conveni, i
entrar més en formació a partir del
treball propi. Personalment, crec que
de cara al futur, a més de la
col·laboració que hem establert amb
el TPK, hem d’estar més atents a
l’entorn més pròxim, al territori i a la
ciutat i tenir més contacte amb
d’altres col·lectius com, per exemple,
l’edifici Freixas o altres que són la realitat
artística de la ciutat.
El suport als joves
creadors també és
una de les vessants
de la Fundació Arranz-Bravo
La Fundació ArranzBravo va obrir el 2009
i ha tingut uns inicis
complicats. Pensada
per allotjar el fons del
pintor, ha trobat una
sortida en les exposicions temporals en
suport als artistes joves. També s’ha
assolit un repte que ens havíem fixat
per al 2012, la vinculació de la Fundació als programes del servei educatiu. Tot això ha fet augmentar significativament el nombre de visitants.
Parlem de 3.900 el 2012 davant els
1.972 de 2011.
La direcció artística d’Albert Mercadé ha permès a la Fundació obrir-se
a l’exterior, ha sortit del seu àmbit
físic i ha començat a treballar fora,
això ha portat més visites a les seves
instal·lacions. S’ha fet una bona feina
amb el curs Apropa’t a l’art, una experiència nova a través de la qual es
treballa molt directament amb les escoles. Al llarg del curs escolar 20112012 els alumnes de l’escola Pau
Vila van participar en diferents tallers,
es va fer una exposició i tot el procés
va culminar amb un mural al pati del
centre. Aquest any la col·laboració es
fa amb l’escola Folch i Torres, també
hi ha treballs en marxa amb l’Escola
de Disseny Serra i Abella amb pro-
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jectes a través de les xarxes socials i
s’està treballant amb el col·lectiu de
l’edifici Freixas. Aquest és el futur, la
Fundació s’ha d’obrir més a la ciutat i
col·laborar amb associacions, entitats i centres educatius. La Fundació
Arranz-Bravo és un ariet per vincular
la societat amb les arts visuals.
En quins aspectes s’ha de millorar
Una de les línies de treball passa
perquè tots els àmbits del Centre
Cultural s'interrelacionin i es complementin. En aquest sentit, pensem en
fer un itinerari que passaria per unir
les ofertes educatives del TPK
(tepekes i quindereques), la Fundació (Apropa’t a l’art) i el Centre d'Art
(els tallers i les visites familiars).
També caldria millorar l'estructura de
la Fundació, que és molt feble i massa subjecta al suport per part de l’Ajuntament, tant pel que fa a l'aspecte
econòmic com a l'àmbit dels recursos
humans. El pressupost de la Fundació és de 55.000 euros. Una part dels
ingressos de la Fundació procedeix
de patrocinadors, però no hi ha una
entrada fixa.
Es pot dir que el balanç de la Fundació en aquest últim any ha estat
altament positiu perquè s’han complert les expectatives marcades a
l'inici de 2012 i s'ha incrementat l'activitat i l'assistència de públic, amb
3.915 visitants l’any passat.
Quin és el paper que el Centre
Cultural ha de jugar en tot aquest
engranatge
El Centre Cultural és la suma de
tot. Fins ara ha fet de contenidor i ha
de seguir en la línia d’acollir activitats
a la sala d’actes. Són activitats que
arriben des dels altres àmbits del
centre i d’entitats i associacions de la
ciutat a través de la cessió d’us.
Ara volem aprofundir en una nova
línia de col·laboració directa amb altres organitzacions. Al llarg del 2012
aquesta col·laboració s’ha donat amb
Plató de cinema i el Centre de Normalització Lingüística. Han estat activitats que marquen la pauta del camí

a seguir. Un dels interlocutors amb
els quals parlem per establir aquest
tipus de col·laboració és el Centre
d’Estudis. Amb ells i altres agents
aprofitarem la celebració dels 100
anys de la fàbrica Tecla Sala per fer
activitats en les quals el Centre Cultural participarà directament.
Amb el Centre d’Art cobrim les arts
visuals i amb la Biblioteca, el foment
de la lectura. Ara volem desenvolupar una línia de treball vinculada amb
la imatge, el cinema, la fotografia,
l’audiovisual en general, treballant
conjuntament amb altres entitats.

El Centre Cultural té camp per
recórrer
Sí, és cert, però també tenim limitacions i la principal és l’estructura de
l’equipament. L’edifici principal de la
Tecla té uns 8.000 metres quadrats,
la remodelació de l’antiga fàbrica es
va basar en dos claus: les sales d’exposicions i la biblioteca. La remodelació es va posar al servei d’aquests
dos espais i al llarg dels anys han
anat sortint altres necessitats. Hem
rebut propostes interessants per fer
tallers que no s’han pogut desenvolupar per manca d’un espai adient. La
sala d’actes està tocant la biblioteca i
determinades activitats no es poden
fer degut a que no hi ha un aïllament
acústic. No és adequada per fer projeccions i, a més, és petita. La solució d’aquestes deficiències està con-
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dicionada a la reforma futura que vindria donada pel soterrament de les
vies.
Aquest és un handicap que resolem organitzant activitats adequades
als espais que tenim i perquè no interfereixin en el treball dels altres.
En definitiva, intentarem vehicular
una línia de treball vinculada a temes
d’imatge i adequada a la realitat que
tenim tant pel que fa al pressupost
com a l’espai i suplirem la manca de
recursos amb imaginació. Una de les
vies es oferir productes online, per
exemple cursos de cinema.
En cartera tenim un projecte, que
s’ha inclòs en les inversions d’aquest
any, per fer un espai més de relació,
amb una petita cafeteria i una botigueta. Això donaria peu a fer una
programació musical els caps de setmana.

àmbits en els quals no treballem i
que estan relacionats amb la ciutat,
la historia i els moviments socials. En
aquest sentit, tenim projectes compartits i un d’ells serà la celebració
del centenari de Tecla Sala. També
tenim entre mans una proposta, a
veure si és possible fer-la aquest
any, de crear un petit espai dedicat
precisament a la història de l’edifici i
que formaria part d’aquest itinerari
educatiu que he comentat abans. El
projecte explicaria quan es va construir l’edifici i per què, quins eren els
seus propietaris, l’evolució de la fàbrica i la conversió en centre cultural
i d’art. Hi ha molta gent que ve a les
visites guiades a les exposicions que
pregunten per la història de l’edifici i
creiem que fora bo incorporar la vessant històrica a l’artística.

Quin tipus de col·laboració hi ha
amb el TPK i el Centre d’Estudis.
Amb el TPK tenim una estreta relació i té marcat un circuit que es vehicula fonamentalment a través del
servei de cultura. Amb la Fundació
Arranz-Bravo manté col·laboracions
puntuals i també amb el Centre Cultural, a través de l’exposició anual
Solstici. El nostre objectiu és enfortir
aquests llaços i poder fer més coses
conjuntes.
El Centre d’Estudis juga un paper
important perquè cobreix determinats
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L’empresaria
Tecla Sala Miralpeix, propietària
de la fàbrica de
cotó

Agustín Fructuoso, director del TPK

“Nos preocupa el acceso de los artistas al circuito profesional, por eso
nos acercamos a proyectos similares”
Cómo se ha desarrollado el curso 2012
La situación económica no nos ha parado,
como nos movemos
siempre sobre una
economía precaria el año pasado ha
sido similar a otros años, por lo menos en lo que respecta al apartado
de creación y difusión, que ha sido
muy bueno. Hemos hecho 6 exposiciones de la Tepekale, 8 conciertos
de la TepekaleSound, 6 proyectos de
creación y hemos establecido 4 intercambios internacionales. En total, 29
artistas del TPK han participado en
exposiciones internacionales organizadas por el taller.
Es en el plano de la formación donde nos vemos más afectados por la
situación, actualmente contamos con
un profesor menos; sin embargo no
hay ningún taller que hayamos dejado de hacer y el número de alumnos
ha sido más o menos como el de cada año. Tenemos sobre un 20% menos de presupuesto y el Ayuntamiento ha mantenido la misma aportación
en los últimos 3 o 4 años.
A nosotros nos preocupa que los
artistas de la ciudad tengan acceso
al circuito profesional. Todavía estamos en un país que, si provienes de
una determinada clase social, lo tienes mejor para situarte, eso es así
de sencillo y claro. Por eso, uno de
los objetivos que nos planteamos
hace años es lograr acuerdos con
proyectos similares al nuestro. Esto
lo estamos consiguiendo y cada año
hacemos aquí exposiciones de artistas de otros países y el TPK envía
artistas para exponer fuera sus trabajos. Esto no solo genera intercambios
sino proyectos de colaboración y es

una manera de acceder al circuito
profesional.
El TPK organiza actividades
artísticas de diferente tipo, alguna
merece una especial atención?
Me cuesta mucho elegir. Se supone que tendría que elegir los proyectos internacionales, la proyección
internacional que ha conseguido el
taller; eso está muy bien pero a mí
me interesa mucho la formación y
por eso hemos puesto en marcha el
proyecto Contramur de colaboración
con las escuelas. Es un proyecto dirigido por Vicente da Palma y Carmen
Collantes para tratar el arte público y
arte moral en las escuelas, siempre
desde un punto de vista nuevo y en
un sentido progresista. Una de las
características del arte contemporáneo y de la que presume es la de
intentar eliminar la frontera entre artista y espectador, esa barrera no se

derriba si lo que haces es llevar a los
niños a admirar a un artista y luego
copiar su obra. Así estamos perpetuando las diferentes jerarquías
históricas y sociales. El TPK es un
proyecto ideológico y político y siem-

El proyecto
Contramur
lleva el arte a
las escuelas y
lo aborda
desde un
sentido
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la barrera
entre artista y
espectador

pre nos ha preocupado trabajar para
diluir esas jerarquías lo máximo posible. Por eso, el proyecto Contramur
parte del interés de los alumnos por
desarrollar un proceso de trabajo que
lleve a un resultado en el que ellos
sean los auténticos protagonistas. Es
un proyecto del que me siento orgulloso, aunque el mérito no es mío.
Proyectos de este tipo son importantes porque vivimos en un medio
social cada vez más frágil; a los jóvenes hay que dedicarles una atención
especial y todos los esfuerzos posibles para que sean protagonistas y
tengan una formación exquisita. En
ese sentido, Contramur es un proyecto ejemplar para mí y para más
gente, ya que nos dedicaron un reportaje en la revista Cuadernos de
pedagogía.
El TPK trabaja sobre tres ejes:
formación, creación y difusión
Sí, los talleres son la formación, la
creación la ocupan los espacios de
artistas residentes y los proyectos
colectivos que impulsamos cada año
y la difusión la centramos en las exposiciones de artistas, los conciertos
de la TepekaleSound que coordina
Agustín Martínez y otros actos como
la presentación de libros, debates y
charlas. Trabajamos en lo que se
llama pensamiento contemporáneo,
esto quiere decir que tiene que haber
una cierta dinámica de provocación
para que se piense y que el agua
fluya.
Qué importancia tiene cada uno
de esos ejes en el proyecto TPK
Para nosotros la formación es importante porque proyecta. Antes decía que el TPK es un proyecto político porque creemos que la cultura y el
arte son motores reales de progreso
social, de democracia y de integración. Trabajamos en los ámbitos de
arte contemporáneo y para trabajar
en ese espacio nunca hay que perder de vista eso que se dice en catalán “l’arrelament al territori”, si no lo
hay, el proyecto no es real y por ese
lado han fracasado muchos proyec-

tos en los que únicamente se prima
el aspecto creativo sin cuidar nada
más. Al menor tambaleo por una crisis eso se va al garete. Aquí pensamos que la formación es la pata que
le proporciona ese arraigo en la ciudad. La creación nos permite participar en proyectos y procesos interesantes y la difusión es la que nos
permite que los artistas de la ciudad
puedan participar en los circuitos profesionales.

El año pasado TPK cumplió 35
años de crecimiento y mejora progresivos
Como dijo Groucho Marx, “saliendo
de la más absoluta miseria hemos
alcanzado las más altas cotas de la
nada”. Sabemos que vamos a continuar haciendo lo que hacemos porque el proyecto es válido, porque
cumple con ser un proyecto real, es
lo que aporta la formación, y cumple
con las expectativas de la utopía que
es lo que le da la creación y la difusión, lo que ocurre es que estamos
muy en el aire por el tema económico. Este año desconocemos la aportación que nos dará la Generalitat.
Tenemos una capacidad de generar
recursos propios que es casi de un
40 % y eso es mucho para un proyecto como el nuestro, pero nos hace
falta apoyo institucional y, por el momento, no sabemos cuál será la subvención de la Generalitat.
Como siempre en la cultura, estamos en momentos contradictorios, si
contamos qué hacemos y qué pro-
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yectos tenemos es fantástico: los talleres de formación funcionan muy
bien, hemos incorporado nuevos seminarios y hacemos más exposiciones. Los intercambios con grupos
internacionales también han aumentado y nuestros artistas exponen en
el extranjero. Todo eso es posible
porque no cuesta dinero a nadie, todo funciona a base de intercambios y
cada artista paga su producción y el
transporte se paga entre todos. Pero
para la formación es diferente, si la
Generalitat no abre ya las subvenciones, no sabemos qué puede pasar.
Ya no hacemos previsión, nos hemos
pasado años haciendo planes y ahora todo esta tan abierto... Seguimos
trabajando y esperando que este momento pase.
Por dónde pasa el futuro del TPK
Hay que seguir innovando y reforzando el aspecto de formación para
que cada día tenga mayor calidad,
tenemos acuerdos con la facultad de
bellas artes de Barcelona para desarrollar un máster. El futuro también
pasa por incrementar los intercambios internacionales y la participación
del taller en ferias y eventos internacionales.
Hablabas de arraigo en el territorio, cuál es la relación del TPK con
la ciudad
Cuando Charo Castillo y yo fundamos el TPK todavía no había ayuntamientos democráticos, pensábamos
en la cultura y el arte como un espacio de democracia y de progreso social y en L’Hospitalet siempre ha
habido personas preocupadas por el
hecho cultural. Podemos hablar de
Amics de la Música, del Ateneu… La
llegada de la emigración en los años
50 y 60 genera un conflicto por el
espacio, pero no estoy hablando de
pelea. Como decía Orson Welles a
Jospeh Cotten en Ciudadano Kane
“en la Italia del Renacimiento los Medici y los Borgia envenenaban a cinco cada día y salen Miguel Ángel,
Leonardo, Rafael…; en Suiza con
500 años de democracia se inventan

el chocolate y el reloj de cuco”. En
ese sentido, L’Hospitalet no es como
Suiza, es un espacio geográfico y
social en conflicto por el espacio: somos muchos, de diferentes lugares,
en poco espacio.
Estamos en una ciudad muy interesante para desarrollar proyectos pro-

gresistas en ámbitos culturales y es
una ciudad que sigue siendo atractiva y la nueva inmigración es una
aportación de savia nueva que hay
que aprovechar, porque no tenemos
otra riqueza.
El TPK está ubicado en el espacio del Centro Cultural Tecla Sala.
Qué tipo de complicidades pueden, deben o se han establecido
Creo que deberían, no se han establecido y hay poca complicidad. Creo
que debemos esforzarnos y hacer el
trabajo de desarrollar más proyectos
en común, tiene que haber más complicidad, entre otras cosas porque si
no es así, todo es más caro. Podemos no trabajar todos en la misma
línea cuando hay mucho dinero, pero
cuando no hay dinero o es poco, lo
lógico es trabajar con objetivos comunes.
Creo que una cuestión pendiente
es que desde las instancias públicas
se contemplen proyectos privados
como propios. Aquí se da el contrasentido que los proyectos privados
actuamos con una total concepción
hacia lo público y habría que trabajar
más en ese sentido.

El futuro pasa
por innovar y
reforzar la
formación para
que tenga más
calidad

Manuel Domínguez, president del CEL’H

El Centre d’Estudis fa recerca sobre
la ciutat i dóna suport als estudiants
de secundària i universitaris
El Centre d’Estudis
de L’Hospitalet és
una entitat sense
ànim de lucre fundada el 1984 per
treballar en el coneixement, la recerca i el debat sobre
la ciutat. Col·labora amb les persones que volen saber més coses de
L’Hospitalet i, en aquest sentit, dóna
suport als estudiants de secundària i
universitaris. Té una base de dades,
Babel’h, que es pot consultar a través d’Internet. També col·labora amb
altres entitats i plataformes de la ciutat com L’Hospitalet Antifranquista o
Protegim el Canal de la Infanta i ara
també amb el Centre Cultural Tecla
Sala, on s’ubica l’entitat des de l’abril
de 2012.
El Centre d’Estudis és una entitat
molt activa
Sí, estem molt contents de l'activitat que l’entitat va desenvolupar l'any
passat. Segurament és un dels millors anys de la nostra història, malgrat la crisi. Més que mai, hi ha una
ebullició associativa, intel·lectual i
creativa a la ciutat. A més, tenim un
grupet de gent activa i compromesa i
hem col·laborat amb d'altres iniciatives.
Heu fet tot el que volíeu?
Les coses que podríem haver fet
haurien estat moltes més amb les
subvencions rebudes anys enrere.
Per concretar-ho una mica, tenim
com tres o quatre publicacions aturades a l’espera de diners. Hores d'ara
no podem fer ni l'edició digital. L'any
passat vam poder mantenir l'estructura salarial de l'entitat (una jornada
sencera d'una persona que fa la fei-

na administrativa i una mitja jornada
d’una persona documentalista i que
atén al públic) amb moltes dificultats,
però aquest any ja no hem pogut.
Esteu satisfets amb el trasllat al
CC Tecla Sala?
Sí, la veritat és que teníem por per
la pèrdua de ‘centralitat’ però tot és
positiu, incloent la col·laboració amb
el Centre Cultural. Les persones que
hi treballen, des del director fins als
bidells, han estat acollidores i amables. Hem endegat converses i algunes línies de col·laboració que ampliarem en el futur.

Malgrat la
crisi, el 2012
ha estat un
dels millors
anys de la
nostra historia.
La ciutat bull
de vida
associativa,
intel·lectual i
creativa

Biblioteques de L’Hospitalet

Les biblioteques són un dels serveis millor
valorats per la ciutadania amb una nota de
8,2 sobre 10 atorgada pels usuaris
El servei de Biblioteques és un dels millors valorats
per la ciutadania. En l’enquesta presentada l’any
passat per la Diputació de Barcelona, els usuaris
atorgaven a aquests equipaments una nota de 8,2, i
el servei de préstec encara rebia millor nota, un 8,6.
L’enquesta indicava que el principal motiu per anar
a la biblioteca es relacionava amb l’oci. Els enquestats mostraven un grau
de satisfacció molt elevat, consideraven que els equipaments són de molta
qualitat i demostraven que utilitzaven a fons els serveis que s’ofereixen.
Que són uns equipaments molt ben valorats i molt utilitzats ho demostren
unes poques xifres; al llarg de l’any 2012 les biblioteques van rebre 956.148
visites en els 285 dies de servei per part de 39.317 usuaris actius i es van
fer 6.844 nous carnets. 115.257 ciutadans tenen carnet de biblioteca, el que
representa un 43,56% de la població.
No és estrany que el
servei de préstec es
valori tan bé si tenim en
compte que es van
prestar 560.710 documents.
A les biblioteques
també s’organitzen activitats de foment de la
lectura i difusió cultural.
Una de les que té més
acceptació per a públic
familiar és l’Hora del
conte, amb 5.809 participants. Els vuit equipaments van fer 227 sessions
de clubs de lectura en les quals van participar 2.770 persones.

•

•

•

•

Durant el 2012
es van fer
més de 75.000
sessions
d’ofimàtica i
d’Internet
11.671 usuaris actius a
Internet i
6.720 a wi-fi
6.514 escolars
van conèixer
com funciona
una biblioteca
368 cursos
TIC, 708 hores
de formació
amb 1.913
participants

Anna Riera, cap de secció de Biblioteques L’Hospitalet

La principal missió de la biblioteca es
fer d’intermediari per facilitar a la ciutadania l’accés a la informació
La feina de les biblioteques al llarg
de l’any passat ha estat continuista,
amb projectes que hem endegat per
primera vegada però mantenint tot
allò que ens ha funcionat bé. He de
dir que, a diferència d’altres serveis
culturals, el gran valor de les biblioteques és que només obrir portes ja
podem donar un servei. Les biblioteques no estan tan vinculades a les
retallades en les inversions i tot i
mantenir uns pressupostos de contenció podem aguantar millor que
altres equipaments. Pel que fa al
fons, serà menys nou però en tenim.
També mantenim les connexions a
Internet i la subscripció a diaris i revistes. Cal tenir en compte que molts
dels serveis que donem a l’usuari no
depenen directament del pressupost.
Tampoc hem hagut de retallar molt
en activitats, potser les que fem són
ara més barates i moltes que abans
s’externalitzaven, les fem des de
dins.
Com estan organitzats els fons a
les biblioteques
Les biblioteques de la província de
Barcelona es nodreixen de fons provinents de dues administracions.
Quan s’obre una biblioteca, el fons
inicial el compra la Diputació sota
uns estàndards establerts i amb un
col·lecció que es considera imprescindible en funció de la grandària de
l’equipament. Un cop ja està en funcionament, es nodreix de la compra
municipal tot i que es manté una part
que procedeix de la Diputació. A la
ciutat s’ha apostat fermament per les
biblioteques i la compra municipal té
certa importància. Hi ha una tercera
font de material, que no és tan important però que existeix, que són les

donacions, estem parlant bàsicament
de fons especialitzats que a vegades
arriben a les biblioteques.
Quina política hi ha pel que fa a
compra de novetats editorials
Tant l’Ajuntament com la Diputació
gestionen la compra cada vegada
millor. La Diputació fa una compra
compartida per a totes les biblioteques per optimitzar recursos, per la
seva banda, les biblioteques veuen
què compren la resta per evitar tenir
molts títols duplicats. És evident que
les novetats i els productes que tenen més sortida estan a totes les biblioteques, però aquesta optimització
de recursos ens permet tenir més
títols diferents amb els mateixos diners.
Això també és possible gràcies
al préstec interbibliotecari
Sí, un dels serveis tradicionals és el
préstec de llibres i de documents en
general i si actualment no ho tenim
tot a totes les biblioteques vol dir que
el préstec interbibliotecari ha de funcionar molt bé. La política de
col·lecció és un fons únic a tota la
ciutat, nosaltres diem que tenim una
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sola biblioteca amb vuit portes.
Aquesta és una política no només
nostra, funciona així a la majoria de
biblioteques del món. És a dir, ha de
ser una única biblioteca pel que fa al
fons documental i el document que
es vol es pot demanar a qualsevol
equipament. Per això és bàsic que el
préstec interbibliotecari funcioni bé i
que sigui gratuït. En el seu dia a
L’Hospitalet es va apostar per aquest
sistema, tens despeses en transport
però estalvies en documents perquè
saps que, en un màxim de dos dies,
el document que t’han demanat està
a qualsevol biblioteca.
Les funcions de les biblioteques
ha canviat al llarg de temps?
La biblioteca té una missió intrínseca que, per molt que incorporem moltes altres, no podem perdre de vista;
la missió bàsica és l’accés a la informació. És així des de les primeres
que tenien pergamins fins ara que hi
ha ordinadors i fins que existeixi la
biblioteca virtual. La biblioteca és un
intermediari entre la informació i el
ciutadà i podrà canviar la forma i els
perfils professionals però aquesta
essència de la biblioteca era, és i serà i no la podem obviar. Podem incorporar noves funcions però aquesta
és l’essencial.
Fa molts anys, les biblioteques espanyoles només es concebien com a
conservadores de documents, però
amb el temps ens vam anar acostant
a postulats internacionals que indiquen que la biblioteca són moltes
més coses. Quins altres elements
sumen? El suport a l’aprenentatge al
llarg de la vida, el foment de la lectura i convertir-se en factors de cohesió
social, fer d’àgora, de punt de trobada. Les biblioteques són un dels pocs
equipaments, culturals o no, on es
produeix una transversalitat, on trobes gent de totes les escales socials
i de totes les edats, on hi ha una munió de gent junta. Al llarg dels anys, a
l’accés a la informació i el foment de
la lectura hem sumat altres conceptes com la formació al llarg de la vida
i ser elements de cohesió social.

L’especialització temàtica de les
biblioteques de L’H és un dels
grans èxits?
Crec que sí, tot i que no totes les
biblioteques la tenen clara, a vegades per falta d’espai. A principis dels
90 es van obrir moltes de les biblioteques que tenim ara, a L’Hospitalet i a
tota la província, i se les acusava de
ser clòniques. Està molt bé tenir paràmetres per treballar en xarxa i estàndards globals per donar força al
projecte, però també s’han de singularitzar amb l’entorn i adaptar-lo a les
necessitats dels usuaris. El fet de
tenir la política de col·lecció única i
tenir fons especialitzats ens permet
més diversitat i que el fons sigui més
ric. A la Bòbila es va començar a treballar amb la novel·la negra i es va
adoptar com a fil conductor per treballar la lectura al barri. També va coincidir que el director, a més de ser
especialista en el gènere, és un gran
entusiasta i va fer la proposta per
treballar a partir d’un gènere molt popular a un barri obrer i popular. Els
anys han demostrat que va ser una
bona aposta i la biblioteca és un referent en el gènere.
A més, tenim el premi L’H Confidencial
Uns anys més tard, l’Ajuntament va
demanar a la Regidoria de Cultura
una proposta de promoció de la ciutat que tingués la cultura com a eix
vertebrador. Es va pensar en dotar la
ciutat d’un premi literari, es posava el
nom de L’Hospitalet en el món i es
promocionava la novel·la negra.
Quines altres biblioteques tenen
fons especialitzats
A la Tecla Sala tenim el fons d’art
contemporani que sorgeix com a
complement del Centre d’Art. Inicialment la proposta es nodria dels catàlegs de les exposicions i, amb els
anys, s’ha convertit en un veritable
fons d’art. També té un important
fons de còmic; un gènere poc treballat i que semblava de menor importància i que ha crescut gràcies a
unes persones molt sensibilitzades i
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de foment de
la lectura i
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les destinades
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a una donació important de 25.000
documents, molts dels quals encara
estan en reserva. La Tecla Sala també disposa d’un fons documental de
blues a proposta de la Societat de
Blues de Barcelona. Tenir aquest
fons ens ha permès especialitzar la
compra de música. En un primer moment es comprava molta música i es
prestava molt, però ara que la música és molt accessible a través d’Internet els préstecs han baixat, i hem
decidit reconduir la compra cap el
blues, un tipus de música més minoritària i molt més especialitzada. La
Biblioteca Josep Janés s’ha especialitzat en teatre, per la proximitat amb
el Teatre Joventut. És una bona manera d’establir ponts, amb un club de
lectura, organitzant xerrades amb
actors que actuen al teatre, amb les
visites al teatre per coneix-se’l per
dins... I la Biblioteca Can Sumarro
s’ha especialitzat en cinema espanyol contemporani.
Parlem de reptes?
En un horitzó més o menys pròxim
tindrem la biblioteca virtual. Ara hem
d’estudiar com evolucionen les biblioteques cap al servei virtual i hem de
ser capaços de donar aquests serveis. Això no ho farem sols, sinó que
ho farem acompanyats de la Diputació. És evident que s’han de mantenir
els serveis físics però hem de fer el
salt cap a la transformació virtual. En
un primer moment es tractaria de poder accedir a documents, en això ja
estem treballant. Més tard podríem
parlar de tertúlies literàries... Però cal
avançar a poc a poc.
Aquest és el futur de les biblioteques?
La funció bàsica de les biblioteques
en el futur serà la mateixa de sempre, és la raó de ser del servei. Com
ja he dit és fer d’intermediari entre la
informació i l’usuari. Aquest treball
continuarà, només cal adaptar-nos
als nous temps, a les noves eines i
als nous formats. En aquest sentit,
els bibliotecaris sempre tindran feina.
Els serveis físics segueixen fent falta

perquè fan una funció de socialització, de reunió. En quina mesura evolucionarà el préstec i els altres serveis? Ja ho veurem, però pujaran els
virtuals.
A L’Hospitalet encara tenim recorregut per créixer. Tenim unes xifres
molt altes de carnets, més de
115.000, gairebé un 50% de la població. El 2012 el nombre d’usuaris actius ha estat de més de 39.000, mira
si hi ha recorregut. Cal tenir en
compta que l’ús de les biblioteques
és encara més gran ja que per a alguns serveis no cal fer servir el carnet, per exemple per fer lectura en
sala, llegir el diari, per assistir a les
activitats...
Aquest any 2013, com s’està
desenvolupant
És un any de continuïtat, un dels
reptes és editar el segon pla de les
biblioteques. El vam estar treballant
durant el mandat anterior i no es va
poder acabar. Volem mantenir els
serveis i aprofundir en la qualitat però
tenim poca perspectiva de creixement econòmic. Tot el mandat serà
continuista, això no vol dir que les
activitats que tenim no estiguin en
constant revisió per millorar i adaptar
l’oferta al que copsem de l’usuari.
Continuarem
amb una proposta nova de
l’any passat i
que ha funcionat molt bé, els
sopars literaris
que organitzem
conjuntament
amb l’entitat
Tres quarts per
cinc quarts.
Feia anys que
ens plantejàvem fer trobades amb escriptors fora de
la biblioteca i
quan va sortir
l’oportunitat la
vam agafar al
vol. Era unir les

Caldrà
estudiar
l’evolució
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biblioteques,
segurament
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trobades amb escriptors que ja fèiem
a les biblioteques amb un sopar, una
activitat que ja organitzava l’entitat
amb altres temàtiques. Hem sumat
dos interessos i dos maneres de funcionar amb un resultat excepcional.
Han funcionat molt bé, a la primera
van assistir 70 persones i vam superar les 100 en el cas d’Eduardo Mendoza. Aquesta ha estat una activitat
de foment de lectura que va ser la
sorpresa de l’any passat.
L’afició per la lectura comença
de ben petit
Sí, per això totes les biblioteques
tenen un fons especial dedicat als
infants, també organitzem les hores
del conte i incorporem tallers sempre
relacionals amb el llibre i la lectura,
per exemple, tallers de punts de llibre. Són activitats que fan els nostres
bibliotecaris amb l’objectiu de crear
hàbits de lectura.
També tenim un programa adreçat
a les escoles amb diferents temàtiques i objectius: visites escolars a les
biblioteques, suport a crèdits de síntesi, assessorament a les biblioteques escolars i un programa que funciona molt bé que és la lliga dels llibres.

La Lliga dels llibres
És una activitat de dinamització a la
lectura adreçada a alumnes de cinquè de primària. Consisteix en aparellar grups dels centres que hi participen, llegir un seguit de llibres i preparar i respondre preguntes relacionades amb les lectures. La lliga finalitza amb una gran festa per a tots els participants
als jardins de Can Sumarro.
L’objectiu és engrescar els infants en el plaer de
llegir, reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora. Els equips llegeixen els llibres proposats que
són d’estils i temàtica diferents, escrits en català o
castellà. Després, cada classe preparar un màxim
de quatre preguntes per llibre que faran als alumnes
dels grups amb els quals fan les eliminatòries. El
2012 van participar 24 escoles, un total de 779
alumnes.

Les noves tecnologies
Les biblioteques també faciliten l’accés a
les noves tecnologies a través dels cursos i tallers del Clica i aprèn. Es fan per a
adults, per evitar l'escletxa digital, i per a
joves. Des de com aprendre a utilitzar
l’ordinador, fer servir el teclat i el ratolí
passant pel correu electrònic i les cerques a Google fins arribar a les xarxes socials i les
aplicacions per a mòbil.
Les Biblioteques Bellvitge i plaça Europa disposen
d’aula multimèdia i des del 2012 són centres
col·laboradors del projecte ACTIC, un servei promogut per la Generalitat i que atorga un certificat que
acredita la competència digital, la combinació de
coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.

Patrimoni i Museu de L’H

Conservació, difusió, presentació i recerca,
aquestes són les funcions que ha de complir
un Museu i que estan recollides per la llei
La conservació i la difusió del patrimoni cultural i material
de L’Hospitalet és un dels objectius del Museu de L’H. Al
llarg de l’any passat van passar pels tres edificis 23.400
usuaris. Cal destacar també la funció de l’Arxiu Municipal
que va rebre 1.217 consultes. El Museu té un fons amb
al voltant de 10.000 objectes.
El director del Museu, Josep Maria Solías, afirma que el
2012 ha estat un any de transició entre dos models. Es partia d’un model
en què cada un dels edificis i programes funcionaven pel seu compte i s’ha
passat a un de nou, “volem que tot funcioni de manera unificada sota la
marca Museu i Arxiu. L’objectiu es tenir dos equipaments forts i visibles que
siguin el Museu (amb tres seus) i l’Arxiu i amb una imatge única”.
Solías destaca la posada en marxa de la sala annexa de Can Riera. “Hem
aconseguit un espai on fer tallers pedagògics en condicions dignes i equiparables a qualsevol institució de nivell, és el que es mereix la segona ciutat de Catalunya. Ha estat molt important perquè ens ha permès superar
una mancança històrica. El servei
pedagògic estava a la planta baixa de
l’Harmonia, el trasllat a Can Riera ha
permès alliberar una sala per a exposicions i altres activitats”.
El 2012 va programar 17 exposicions i manté dues de permanents: Color, forma i volum, a L’Harmonia i L’H
Antifranquista, a Can Riera. També
organitza vuit rutes urbanes per conèixer llocs emblemàtics de la ciutat
o esdeveniments que han succeït al
llarg de la seva història.

•

•

•

•

Pels tres edificis del Museu van passar 23.400
persones durant el 2012
El Museu té
un fons amb
uns 10.000
objectes
L’Arxiu municipal va
atendre
1.217 consultes
Es van programar 17
exposicions
i manté dues
de permanents: Color,
forma i volum i L’H Antifranquista

Josep María Solías, director del Museu

Un dels objectius és tenir una exposició permanent d’història de la ciutat
Com està de visites el Museu?
És important destacar que al llarg
dels últims anys, gradualment, s’ha
produït una important recuperació del
nombre d’usuaris fins arribar als
23.400 de l’any passat. En aquesta
millor ha contribuït l’adequació de les
instal·lacions i preparar un bon calendari d’activitats. Hem de pensar que
L’Hospitalet no és una ciutat turística
on la gent està esperant que s’obrin
les portes per entrar al museu. Aquí
s’han de fer activitats interessants,
exposicions o conferències, si vols
atraure el públic.
Els visitants arriben al Museu atrets
per les activitats que organitzem o
per assistir als actes que fan les entitats i a les quals cedim l’espai. En
aquest sentit, també l’any 2012 va
ser atípic, especialment en els darrers mesos, ja que el tancament de
l’Auditori Barradas va fer que el Museu experimentes un increment important en l’activitat.
Quines funcions té un museu
com el de L’Hospitalet?
Un museu ha de complir unes missions que venen marcades per llei.
S’ha de fer conservació de la documentació i del patrimoni cultural, s’ha
de fer difusió (a través de serveis pedagògics), s’han de fer presentacions
i també recerca. Una bona part del
pressupost que tenim s’ha de destinar a complir amb aquestes quatre
funcions. Els recursos també es dediquen en funció dels projectes que
tens en marxa.
El 2012, per exemple, no hem pogut complir el nostre objectiu de fer
documentació perquè hem hagut de
destinar molts recursos a la preparació de l’exposició La muntanya de
sal. Tot i que és una mostra que està
instal·lada al Centre Cultural Tecla

Sala, els fons es conserven al Museu.
I els objectius per a aquest any?
Tenim una llarga llista d’objectius
que esperem poder complir en les
diferents vessants de feina que ha de
complir un museu i que he esmentat
abans. En l’apartat de presentacions,
vull posar en marxa un projecte que
persegueixo des de fa anys per solucionar una gran mancança: tenir una
exposició permanent d’història de la
ciutat. Al llarg d’aquest any volem
inaugurar la part del segle XX, a la
planta baixa de Casa Espanya i al
2014-2015, la resta, a la primera
planta del mateix edifici.
També commemorarem el 1713,
amb una exposició per recordar que
a L’Hospitalet es va signar el conveni
que marcava les condicions en què
s’havia de fer
l’evacuació
dels exercits
partidaris dels
austríacs. És
l’únic tractat
internacional
on surt el
nom de la
ciutat. Suposa integrarnos en les
celebracions
generals del
300 aniversari dels fets del
1714. Per a
l’exposició
hem aconseguit el document original
del tractat
que està al
Museu de
Simancas i

El fons del
Museu té un
nombre
estimat
d’objectes
entorn els
10.000, dels
quals hi ha
registrats
8.693

també tindrem el retrat de l’arxiduc
Carles i la seva dona, que estan a
Can Mercader, a Cornellà.
Pel que fa a la conservació, voldria
aconseguir un magatzem unificat. La
part dels objectes que es troba a l’edifici del carrer Cobalt està bé, però
hi ha d’altres espais amb moltes deficiències que caldria millorar.
També tenim molta feina pel que fa
a la documentació. El nostre és un
museu registrat a la Generalitat, això
ens permet demanar subvencions
però també ens obliga a guardar i
documentar segons la normativa.
Tots els objectes que hi ha en un museu han de tenir un número de registre, una fitxa i han de figurar en un
inventari. Vull tenir tots els objectes
catalogats i el màxim possible informatitzats; ara en tenim més de
4.000.
D’altra banda, volem posicionarnos en la creativitat, instal·lar-nos en
la polèmica. Fer coses que tinguin
ressò. Crec que a la ciutat li falta un
equipament dedicat a la creativitat
més enllà del ja consagrat. Les exposicions Vivimos en Bellvitge i Símbols
de Franco serien un exemple del què
vull dir, amb projectes treballats amb
la societat civil. Vull no passar desapercebut, guanyar visibilitat.
Tot és millorable però hi ha alguna cosa que ho sigui de manera
urgent?
Clarament, tot el que fa referència
a la conservació del patrimoni arquitectònic. La prova ha estat la polèmica generada entorn a la conservació
de les restes del Canal de la Infanta.
És veritat que la situació econòmica
no acompanya però s’ha de fer un
esforç per conservar el patrimoni.
Hem de cuidar-lo perquè ens ajuda a
donar sentit a la ciutat en la perspectiva de passat i futur. La societat civil
ens ajuda, entitats com Salvem la
Remunta i més recentment Perseu
serveixen per crear consciència.
També m’agradaria obrir més hores
al públic els tres edificis i l’Arxiu. Vull
recordar que l’arxiu és el gestor de la
informació que genera l’administració

i que ha de jugar un paper important
pel que fa a l’administració electrònica.
Per tant, es poden consultar els
documents que guarda l’arxiu?
Sí, es poden consultar i quan tot
estigui informatitzat estarà a disposició de l’e-administració. El ciutadà
podrà consultar qualsevol document,
per exemple una llicència d’obres, els
acords de Ple, els acords de la junta
de govern... Evidentment amb una
reserva d’anys, però es podran consultar perquè son documents públics
i només estaran exclosos els necessaris per complir amb la Llei de protecció de dades. Les lleis també marquen molt clarament com s’ha de fer
l’eliminació de documents i quins són
de conservació permanent. L’Arxiu
municipal guarda documentació des
del segle XIX.
Has esmentat que una de les funcions d’un museu és fer recerca,
com es fa.
Les Beques L’Hospitalet és la única
via de recerca actual a l‘Ajuntament i
cada any perdem una mica de pressupost. Enguany hem convocat la
28a edició, hem fet un llarg recorregut i, en alguns moments, ens han
acompanyat les universitats. Actualment s’atorguen dos cada any. L’objectiu de les beques és conèixer millor la realitat de L’Hospitalet en les
ciències socials, generar teixit de coneixement a la ciutat. També volem
ajudar els estudiants, amb un coixí

Les
exposicions
de la Casa
Espanya van
rebre 4.000
visites, 9.101
les obertes a
l’Harmonia i
2.243
L’Hospitalet
Antifranquista
de Can Riera

A les
activitats
didàctiques
per a escoles
(rutes i
tallers) van
participar
2.928 escolars

econòmic, a fer la transició del món
de l’estudi al teixit laboral.
Una de les coses bones que estem
fent és penjar al web del Museu totes
les beques, crec que és important
que estiguin a l’abast de tothom perquè se sàpiga com s’ha treballat i es
vegi la qualitat dels projectes. Precisament, el web del Museu té moltes
visites i també el web de l’Arxiu, el
punt fort és el Document del mes.

El Document del mes
El 2009, l’Arxiu va posar en marxa la iniciativa el Document del
mes per difondre els fons documentals. El document es penja al
web juntament amb un informe per
situar-lo en el context històric.
Un dels documents difosos l’any
passat és aquesta postal, amb fotografia en blanc i negre d’un xalet
de fusta, desmuntable, construït el
1899 al Maresme, al veïnat d’Alfar
(actualment El Far) del municipi de
Dosrius, fronterer amb el de Llinàs
(actualment Llinars del Vallès), del
qual El Far havia format part fins el
segle XIX.
La imatge de la postal (1912) va
ser obra del fotògraf Xavier Parés i
Bartra (1875-1955), que fou soci i
president de la secció de fotografia
del Centre Excursionista de Catalunya.

Les dades

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
TEATRE JOVENTUT
ESPECTACLES

REPRESENTACIONS

PÚBLIC

Temporada estable

52

58

12.441

Anem al Teatre

6

9

2.234

Altres activitats per a escoles

5

9

3.006

L’H fa Teatre*

10

10

1.439

Cessions d’espai escènic

23

36

11.800

96

122

30.920

TOTAL

*Les dades inclouen un espectacle de la Mostra que es va fer al Centre Cultural Bellvitge i altre al Centre Cultural la
Bòbila

1

PROGRAMACIÓ TEATRE JOVENTUT
Teatre
Música
Teatre
humor
Teatre
Música (1)
Teatre
sarsuela
Teatre
Música (1)
Música (1)
Música (1)
Teatre
Dansa
Teatre
Música (1)
Música (1)
Teatre
Música (1)
Música
Cinema
digital òpera
Teatre
humor (6)
Teatre
musical (6)
Teatre
humor (6)
Teatre
Circ
Teatre
Música
Teatre
Teatre
humor
Màgia
Teatre
Teatre
Música (5)
Teatre
humor
Teatre
humor
Màgia
Música (2)
Música (3)
Màgia
Música (2)
Música (2)
Teatre
Dansa
Música

DATA

ASSISTÈNCIA

22/01/2012

437

27/01/2012

339

HABLAMOS, Reugenio

28 i 29/01/2012

513

XAFARDERIES, Grappa Teatre
DANI FLACO (gravació nou disc)

28 i 29/01/2012
03/02/2012

130
486

LOS GAVILANES, Cia. de sarsuela Josep Maria Damunt

04/02/2012

301

PERSÈFONE, Comediants
EL MONO ESPABILADO, Pedro Guerra
25 ANYS EN DIRECTE, Martirio
FINS QUE LA MORT ENS SEPARI, Mazoni
EL SEXE DELS ÀNGELS, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
i Diversitat Teatral
GISELLE, Cia. de Ballet David Campos
QUI TÉ POR DE VIRGINIA WOOLF, Teatre Romea
OBRINT PAS
UN CONCERT ESPECIAL, Cesk Freixas & Pau Alabajos
RICARDO III, Atalaya
VOLA, VOLA, VOLA, Francesco de Gregori
HOMENATGE A ANTONIO MOLINA, Rafa Garcel i Miguel
Molina

11/02/2012
12/02/2012
19/02/2012
24/02/2012

110
229
218
185

25/02/2012

91

26/02/2012
04/03/2012
16/03/2012
17/03/2012
24/03/2012
25/03/2012

104
478
322
309
139
491

14/04/2012

150

RIGOLETTO, CCCD (Royal Opera House – Londres)

17/04/2012

4

LA APOTEOSIS NECIA, Berto Romero

20/04/2012

545

OPERETTA!, Cor de teatre

21/04/2012

212

TICKET, Clownic

22/04/2012

210

NADIE LO QUIERE CREER, La Zaranda
MARAVILLAS, Ateneu Popular 9 Barris (16è Circ d’Hivern)
ELS DOLENTS, Manel Barceló
ESPÈCIES PER CATALOGAR, Els amics de les arts

05/05/2012
12/05/2012
13/05/2012
25/05/2012
06/10/2012
27/10/2012
10/11/2012
17/11/2012

143
270
92
514

06/10/2012

285

06/10/2012
19/10/2012
19 i 20/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
16/11/2012

11
352
142
459

LEO HARLEM, Leo Harlem i Sinacio

27/10/2012

565

MÀGIACTIVA, Raphael Capri
DICIEMBRE, Leiva
GORDON WEBSTER SWING
MAGIA POR UN TUBO, Eugenio i Toni Looser
LIDIA GUEVARA
JAVIER KRAHE
L’ANY QUE VE SERÀ MILLOR, La Villarroel
AMARGO DE CERCA, Rafael Amargo
RUSSIAN RED

27/10/2012
07/11/2012
09/11/2012
10/11/2012
10/11/2012
11/11/2012
17/11/2012
18/11/2012
23/11/2012

11
315
87
14
140
232
192
285
280

DESAPARECER, Juan Echanove & Maika Makovski
HOMENATGE ANTONIO VEGA (la seva banda i diversos
artistes convidats)

3, 2, 1IMPROPON, Cia Impro Acatomba

¡MUU!2, Yllana
LA MÀGIA D’EUGENIO
INCENDIS, La perla 29
LA CONVENCIÓN, La Secreta
TOMATITO
POSAVASOS, Los Martínez

95

43

2

Teatre
sarsuela
Teatre
Teatre
Teatre
Música (5)
Dansa
Teatre
Música

LUISA FERNANDA, Gràcia Productions

24/11/2012

300

THE LONESOME WEST, Ras Teatre
PROJECTE 34 (espectacle multidisciplinari)
EL RÉGIMEN DEL PIENSO, La Zaranda
TALK OF DA TOWN
TRENCANOUS, Centre de dansa de Catalunya
OXIGEN, Piccola Valentina
CONCERT DE NADAL (John Rutter i nadales tradicionals),
Coral Xalesta, Coral Heura, Cor Creixent, Cor Adinoi i Coral
Elisard Sala

24/11/2012
30/11/2012
01/12/2012
14/12/2012
15/12/2012
16/12/2012

44
338
186
116
520
129

21/12/2012

278

TOTAL

12.441

(1) Barnasants; (2) Acròbates; (3) Festival de Jazz de Barcelona; (4) Els grans del Gospel; (5) Catalunya Arte Flamenco; (6) Festes de Primavera

Annex Mostra de teatre amateur – L’H fa teatre
ESCENARI

ESPECTACLE L’H FA TEATRE / CIA

Sala A Teatre

DATA

ASSISTÈNCIA

ALBERTI, CAL Y CANTO, Gornal Teatre

08/06/2012

64

C.C. la Bòbila

EL MERCADER DE VENECIA, Centre de les Arts

08/06/2012

120

Sala A Teatre

EL CIANURO ¿SOLO O CON LECHE?, Bellgrup

09/06/2012

348

Sala B Teatre

EL SOLDAT FANFARRÓ, ELA Teatre

09/06/2012

43

C.C. Bellvitge

ELLAS DICEN SÍ, V de B

09/06/2012

147

Sala A Teatre

PLOMES, Grup Teatre Banyes

10/06/2012

275

Sala B Teatre

LA SENYORA FLORENTINA I EL SEU AMOR HOMER, Joan XXIII
Teatre

10/06/2012

58

Sala A Teatre

MORT ACCIDENTAL D’UN ANARQUISTA, Patates amb Suc

15/06/2012

109

Sala A Teatre

HOY ME HE LEVANTADO TRASCENDENTE, Teatre Obert

17/06/2012

170

Sala B Teatre

L’HOSPI-PIRATES, Fugireli

17/06/2012

105

TOTAL

1.439

Annex Programa Anem al Teatre
ANEM AL TEATRE

DATA

ALUMNAT

ACOMPANYANTS

RIU DE LLUNA, Date Danza (dansa)

19/01/2012

302

30

UN LLENÇON, Pep López (música)

06/03/2012

391

34

L’OMBRA DELS BEATLES, Litus (música)

14/03/2012

480

36

PLORAMIQUES, Estaquirot (teatre)

04/05/2012

585

48

LANDRY EL RUMBERO (música)

05/12/2012

214

-

CORDEJAN’T, La Botzina (teatre)

12/12/2012

114

-

2.086

148

TOTAL

3

Annex Altres activitats per a escoles
ALTRES ACTIVITATS PER A ESCOLES

DATA

ALUMNAT

13/11/2012

445

28 i 29/11/2012

1.719

TRENCANOUS, Centre de dansa de Catalunya (dansa)

04/12/2012

290

LES REGLES DEL JOC (Teatre – Recursos Educatius)

10/12/2012

331

SHERLOCK HOLMES, Main Act (Teatre – Recursos
Educatius)

11/12/2012

196

TRES SOMBREROS DE COPA, Cómicos de la lengua
(Teatre - Recursos Educatius)
THOMAS NOONE DANCE (La dansa arriba a les escoles
– Bipolart)

TOTAL

2.981

ACOMPANYANTS

25

25

Annex cessions d’espai escènic del Teatre Joventut
ESPECTACLE

DATA

ASSISTÈNCIA

XXIX MEMORIAL ANTONIO MAIRENA

Festival de Flamenc Ciutat de L’Hospitalet
– Peña Cultural Flamenca y Recreativa
Antonio Mairena

18/02/2012

250

CONCERT

Amantes

02/03/2012

450

DIA DE LA DONA –La maternitat d’Elna-

Programa Municipal de la Dona

08/03/2012

480

CERTAMEN DE BANDAS

Cofradía 15+1

10/03/2012

400

FUNCIÓ PER A ESCOLES

Teatre del Repartidor

19/03/2012
21/03/2013

60
90

ACTE COMERÇ

Alcaldia

22/03/2012

150

FESTIVAL DE POESIA

Regidoria de Joventut i Esports

28/03/2012

520

FESTIVAL TEATRE GRECOLLATÍ

ELA Teatre

13/04/2012
25/04/2012

1.000
1.000

ACTE MEDI AMBIENT

Àrea d’Espai públic, urbanisme i
sostenibilitat

19/04/2012

520

CONCERT ORQUESTRA DE LES
ESCOLES DE L’HOSPITALET

Escola de Música - Centre de les Arts

30/05/2012

480

MUSIQUETES

Casa de la Música Salamandra

5, 6 i 7/06/2012

660

???

Centre de dansa de Catalunya

08/06/2012

800

FI DE CURS PERCUSSIÓ I TEATRE

Escola de Música - Centre de les Arts

21/06/2012

800

FESTIVAL DE DANSA

Escola de Dansa Laura Mestres

27/06/2012

700

FESTIVAL FI DE CURS

Escola Sant Jaume

29/06/2012

600

FESTIVAL FI DE CURS

Escola Tecla Sala

06/07/2012

340

PRESENTACIÓ TEMPORADA TEATRE

Regidoria de Cultura

04/10/2012

120

FESTA DE L’ESPORT

Regidoria de Joventut i Esports

05/10/2012

435

FESTIVAL DE JOTES

Centro Aragonés de L’Hospitalet

12/10/2012

250

MORIR

Plató de Cinema

23 i 24/10/2012

250

ROAD SHOW

Àrea de Seguretat, convivència i civisme

15/11/2012

425

TEATRE PER A ALUMNES D’IES

Programa Municipal de la Dona

21/11/2012

500

CONCERT DE NADAL

Escola de Música – Centre de les Arts

19/12/2012

520

TOTAL

11.800

4

Annex cessions d’ús del Teatre Joventut
ÚS

DATA

DIES

Curs TTE de maquinaria escènica

10, 11, 16, 23 i 24 de gener
16 de febrer i 20, 26 i 28 de març

5

Curs TTE d’implantació de llums

12, 17 i 26 de gener

3

18 de gener

1

Assajos Dani Flaco

1 i 2 de febrer

2

Assajos Cia. J.M Damunt “Los Gavilanes”

1 i 2 de febrer

2

6, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 i 28 de febrer
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15 i 16 de març
22, 23, 24, 29, 30 i 31 d’octubre i 6 de novembre
3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 i 20 de desembre

32

10 de febrer

1

23 de febrer i 3 i 31 de maig

3

25 de febrer

1

Assajos Cofradia 15+1 “Certamen de Bandas”

8 de març

1

Reunió secció de teatre Escola de Música – Centre
de les Arts

15 de març

1

Muntatge Atalaya “Ricardo III”

23 de març

1

Muntatge Regidoria de Joventut i Esports “Festival
de Poesia”

27 de març

1

18 d’abril

1

3 de maig i 25 d’octubre

2

11 de maig

1

4 de juny

1

13 de juny

1

14, 19 i 20 de juny

3

14, 19 i 20 de juny

3

28 de juny

1

5 de juliol

1

16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 31 de juliol
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de setembre
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 i 18 d’octubre
5, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 i 28 de novembre

46

Muntatge i assajos presentació programació Teatre

3 d’octubre

1

Lliurament disc Cesk Freixas & Pau Alabajos

4 d’octubre

1

Muntatge La nit de l’Esport

4 d’octubre

1

Muntatge Incendis, La Perla 29

16 d’octubre

1

Muntatge Morir, Plató de Cinema

22 d’octubre

1

16 de novembre

1

20 i 26 de novembre

2

Muntatge Russian Red

22 de novembre

1

Muntatge Thomas Noone Dance (La dansa arriba a
les escoles – Bipolart)

27 de novembre

1

Muntatge Projecte 34

Muntatge Date Danza “Riu de Lluna”

Assajos Teatre del Repartidor
Muntatge Comediants “Persèfone”
Reunió Mostra de teatre amateur – L’H fa Teatre
Muntatge Cia. David Campos “Giselle”

Assajos Cia. J.M. Damunt
Visita guiada Biblioteca Josep Janés
Muntatge Ateneu Popular 9 Barris “Maravillas”
Muntatge Casa de la Música “Fi de curs Musiquetes”
Assajos Cia. Teatre Obert “Hoy me he levantado
trascendente”
Muntatge i assajos Escola de Música – Centre de les
Arts “Fi de curs de percussió”
Muntatge i assajos Escola de Música – Centre de les
Arts “Fi de curs de teatre”
Muntatge i assajos Escola Sant Jaume “Festival fi de
curs”
Muntatge i assajos Escola Tecla Sala “Festival fi de
curs”
Assajos Grappa Teatre

Acte electoral CiU
Proves vídeo El Trencanous, Centre de Dansa de
Catalunya

29 de novembre

1

Muntatge El Trencanous, Centre de Dansa de
Catalunya

3 de desembre

1

Muntatge Gospel, Talk of da Town

13 de desembre

1

Muntatge i assajos Concert de Nadal de l’Escola de
Música Centre de les Arts

18 i 19 de desembre

2

Muntatge i assajos Concert de Nadal

17 i 19 de desembre

2

Total dies cessió d’ús

131
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Annex programació Roda de Teatre Amateur 2012
Centre Catòlic de L’Hospitalet
VIVA EL CUPONAZO, Amunt el teló
COMBINAT D’ESTRELLES, Els Playback
NOU CABARET CUBÀ, Associació Cultural Cubaneo lo autentico
DEU NEGRETS, Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic
PEL DAVANT I PEL DARRERE, Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic
EL TRAMPÓS ENTRAMPAT, Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic
ELS PASTORETS, Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic
Auditori de la Torrassa
RAFAEL ALBARTI: CAL Y CANTO, Gornal Teatre
LA TIENDA DE LOS HORRORES, Somiatruites, grup d’adults de Somnis
DE POETES I TROBADORS, Associació Cultural Cubaneo lo autentico
VIATGERS DE SOMNIS, Seitan Teatre
NO ET VESTEIXIS PER SOPAR, Picarols
EL CIANURO...¿SOLO O CON LECHE?, Associació Cultural Bellgrup
Centre Cultural Bellvitge – El Gornal
LA CASA DE BERNARDA ALBA, Associació Cultural Bellgrup
LLEGA EL CARNAVAL, Associació Cultural Bellgrup
RAFAEL ALBERTI: CAL Y CANTO, Gornal Teatre
7è SISMONÒLEG (monòlegs)
Centre Cultural La Bòbila
PETER PAN, Somnis
GREASE, Somnis Revolution
VIVA EL CUPONAZO, Amunt el teló
Mercat de Bellvitge – Merca 1
DIVAS AL MERCAT, Associació Cultural Bellgrup

29/01
26/02
05/05
29 i 30/09
26, 27 i 28/10
17 i 18/11
--/12
19/02
18/03
15/04
20/05
10/06 i 21/10
18/11
21/01
11/02
16/03 i 22/04
26/05
03/06 i 11/11
07/10
02/12
18/02

Annex programació Teatre per a tota la família 2012
Centre Catòlic de L’Hospitalet
ANIMALETS, Galiot, teatre de titelles
PAM I PANKY I ELS DRETS DE LA INFÀNCIA, Alaigua Teatre
SÚPER R, Associació Catalana de Teatre Educatiu
LA BELLA DORMENT, Companyia Clawn de Clown
ELS CLOWNDUCTOR’S, ARTnLUZ The Clown’s Factory
MONSTRES, Companyia Zipit
L’EXÈRCIT DELS FOLLETS DE SANTA CLAUS, ARTnLUZ The Clown’s Factory
ELS PASTORETS, Quadre Escènic del Teatre del Centre Catòlic
Auditori la Torrassa
LA BELLA DORMENT, Companyia Clawn de Clown
ELS CLOWNDUCTOR’S, ARTnLUZ The Clown’s Factory
SÚPER R, Associació Catalana de Teatre Educatiu
MONSTRES, Companyia Zipit
VIATGERS DE SOMNIS, Seitan Teatre
PETER PAN, Companyia Catacrac Teatre
EL MAG DE LES CASSOLES, Tot per un Somriure
Av. de Carmen Amaya
12è PESSEBRE VIVENT GORNAL, El Grup de Teatre Independent del Gornal

05/02
04/03
22/04
06/05
07/10
04/11
02/12
--/12
12/02
11/03
22/04
13/05
30/09
14/10
11/11
15/12
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RECURSOS HUMANS
TEATRE JOVENTUT
Gómez Gómez, Arturo

Responsable tècnic Teatre Joventut

Forn Bejar, Francesc

Auxiliar tècnic de gestió cultural

Aguilera Soler, Mónica

Ordenança
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AUDITORI BARRADAS

TÍTOL EXPOSICIÓ

ORGANITZA / AUTOR-A

DATA INICI

DATA FINAL

ASSISTÈNCIA

Veig, veig...

Rosa Moreno

19/01/2012

17/02/2012

534

Colors encreuats – patchwork

Montse Andrés

24/01/2012

12/02/2012

460

Nosotros también

L’Hospitalet amb el Sàhara

20/02/2012

27/02/2012

335

Modernisme i informalisme a
L’Hospitalet

Paco Anglada

29/02/2012

05/04/2012

445

25 anys de foc i música

Colla de diables Patunyetes

12/04/2012

29/04/2012

877

Esquizofrènia gràfica

Francesc de Diego

28/04/2012

20/05/2012

141

Mites del segle XX

Caricatures de Txema Berruga

04/05/2012

20/05/2012

345

L’Hospitalet

Susi Anechina

27/05/2012

17/06/2012

261

TOTAL

3.398

NOMBRE

DIES AULA

PÚBLIC

•

Concerts de música

34

-

3.276

•

Cessions d’espai

125

-

24.023

•

Exposicions

8

-

3.398

•

Aula d’estudi

-

149

4.609

TOTAL

35.306

1

CONCERTS AUDITORI BARRADAS

DATA

ASSISTÈNCIA
80

Folk festiu

ELS CATARRES

27/01/2012

Cançó/jazz

CARME CANELA canta JORDI MATAS (1) (3)

29/01/2012

69

KAREYCE FOTSO (1)

05/02/2012

77

LAURA SIMÓ & FRANCESC BURRULL, Temps de pluja (1)

09/02/2012

47

10/02/2012

166

12/02/2012

122

Cançó

CHANO DOMÍNGUEZ – FUMERO – XIRGU trio (2)
MARC PARROT – SEGUNDO DE CHOMÓN, Ombres de plata
(1) (3)
FELIU VENTURA, Música i lletra (1)

16/02/2012

113

Cançó

JOAN COLOMO, Producto interior bruto, vol I (1)

23/02/2012

99

DUESAMBDUOS (3)

26/02/2012

65

Folk/soul/cançó
Cançó
Jazz
Música/cinema

Cançó lírica
Cançó

MIQUEL GIL, X marcianes (1)

01/03/2012

87

Cançó

SENIOR I EL COR BRUTAL (1)

04/03/2012

72

Cançó/folk

OLIVA TRENCADA, Perleta negra (1)

11/03/2012

46

Cançó

ÒSCAR BRIZ, L’estiu (1)

15/03/2012

40

Cançó

EDUARD CANIMAS, Sagrat cor (1)

16/03/2012

55
136

Cant coral
Cançó
Cant coral

CORAL HEURA

17/03/2012

ALEJANDRO MARTÍNEZ (1)

22/03/2012

37

CORAL ELISARD SALA

24/03/2012

127

Cançó

JORDI VIDAL & TONI XUCLÀ, Mon Brel (1) (3)

25/03/2012

77

Cançó

JOAN AMERIC, presentació disc Directament (1)

30/03/2012

130

COLINA & MIRALTA & SAMBEAT, CMS trio, Andando (2)

13/04/2012

89

Jazz
Humor

ALVARO CARMONA, Abecé (4)

19/04/2012

85

MANEL CAMP & LLIBERT FORTUNY, Populina (4) (5)

20/04/2012

101

21/04/2012

117

22/04/2012

89

Humor

GODOY, Verás que todo es mentirà (4)
MARTA GARCÍA CADENA, JORDI HUMET I JORDI
CORNUDELLA, La veu de la nit (3) (4)
LOS MARTÍNEZ, Posavasos (1) (4)

23/04/2012

400

Gospel

ESCLAT GOSPEL SINGERS, The New Gospel Machine (2)

04/05/2012

85

ORFEÓ GRACIENC, 29a Setmana de cant coral
LA FUGA DELS LLUÏSOS DE GRÀCIA, 29a Setmana de cant
coral
COR DE CAMBRA ANTISTIANA MASKLI, 29a Setmana de
cant coral
COR CIUTAT DE MATARÓ, 29a Setmana de cant coral
COR DE CAMBRA DE LA DIPUACIÓ DE GIRONA, 29a
Setmana de cant coral
CORAL SANT JORDI, 29a Setmana de cant coral

11/05/2012

60

12/05/2012

125

13/05/2012

80

17/05/2012

70

18/05/2012

80

19/05/2012

180

25/05/2012

70

Jazz
Humor
Recital líric

Cant coral
Cant coral
Cant coral
Cant coral
Cant coral
Cant coral
Pop

THE BEATIES BAND

TOTAL
(1) Barnasants; (2) Contrabaix; (3) Amics de l’Òpera Joventuts Musicals de L’Hospitalet; (4) Festes de Primavera; (5) cultura Engira

3.276

2

RECURSOS HUMANS
SECCIÓ DE PROMOCIÓ CULTURAL
AUDITORI BARRADAS
•

Muñoz Cruz, Ariadna

Tècnica mitjana

•

Parera Serramia, Joan

Tècnic auxiliar de gestió

•

Fernández Rueda, Francisco

Tècnic auxiliar d’infraestructures

•

Moya Vilchez, Rafael

Ajudant d’obres i serveis

•

Jovani Mestres, Montserrat

Ordenança de la biblioteca

•

Vaca Kirchner, J. Oriol

Ordenança de la biblioteca
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PROXIMITAT: CENTRE CULTURAL LA BÒBILA
ACTIVITATS CENTRE CULTURAL LA BÒBILA

PÚBLIC

•

Exposicions

18.736

•

Actes Xè Aniversari Centre Cultural la Bòbila

•

Actes Centre Cultural La Bòbila

1.168

•

Actes cessions d’ús

21.255

•

Conferències, xerrades, jornades i seminaris

1.727

•

Tallers i cursos organitzats pel CCLB i/o la Regidoria de Cultura i/o d’altres Àrees de L’Aj.

290

•

Tallers i cursos organitzats per entitats dels Districtes IV-V

833

•

Tallers i cursos organitzats per altres entitats

303

•

Cursos d’idiomes

448

•

Assaig d’arts escèniques i programes de creadors en residència

2.941

•

Reunions de grups

1.118

850

TOTAL

EXPOSICIONS

49.669

DATA INICI

DATA FINAL

ASSISTÈNCIA

27/01/2012

582

Fotografies "Vudu en Haiti" de Sergi Reboredo

09/01/2012

Esmarts i dibuix de Montserrat Morera

09/01/2012

27/01/2012

842

Fotografies "Vudú en Haití" de Sergi Reboredo

30/01/2012

24/02/2012

844

Fons Propis: "La novel·la popular: pulp fiction a l'espanyola"
Biblioteca La Bobila

30/01/2012

24/02/2012

1.526

Caricatures i Pintures de Jaume Batlle

27/02/2012

30/03/2012

957

Joieria de Julia Ortega

27/02/2012

30/02/2012

1.282

Escultures "Mirart'e" de Joan Carles Perez

10/04/2012

27/04/2012

927

Il·lustracions "Entre Dones" de Lara Gombau

10/04/2012

27/04/2012

725

Mostra taller Re-Creat

02/05/2012

25/03/2012

1.088

Il·lustracions "Feminam Retrospective" de Sandra Maga

02/05/2012

27/05/2012

810

Esmalts Artístic, Llotja

28/05/2012

24/06/2012

1.188

Il·lustracions "Feminam Retrospective" de Sandra Maga

28/05/2012

15/06/2012

389

Patrimoni Rehabilitat, Museu de L'Hospitalet

13/06/2012

12/06/2012

0

Còmic "BCN Boys & Boys" Sebas Marti

18/06/2012

20/06/2012

717

Exposició "Variacions Extremes" Alumnes UB, Comisaria Matilde
Grau

25/06/2012

20/06/2012

996

Pintura "Vidatusana" de Jose Valencia

03/09/2012

28/09/2012

393

"Para muestra un botón" de Carmen Sanchez

03/09/2012

28/09/2012

701

Joieria "Parèntesis" de Paca Hernandez i Angels Mañez

01/10/2012

26/102012

860

Il·lustracions "Ninfas Urbanas" Manu Banfi

01/10/2012

26/10/2012

480

Il·lustracions "Tots son personatges Famosos" de Gabriel Pardo

29/10/2012

23/11/2012

620

Exposició Premi d'Esmalt Nacional, CIDAE

29/10/2012

23/11/2012

979

Exposició Historia del Vídeo Arte, Joventut i Film & Art

23/11/2012

25/11/2012

100

Exposició Graffits Joshua Socias

26/11/2012

21/12/2012

633

Exposició Esmalts de Txus Fibla

26/11/2012

21/12/2012

1.097

TOTAL

18.736

1

ACTES Xè ANIVERSARI CENTRE CULTURAL LA BÒBILA

DATA

ASSISTÈNCIA

•

Cant

Gospel, Associació New Gospel

22/10/2012

30

•

Concert

Escola de Música – Centre de les Arts

22/10/2012

15

La zapatera prodigiosa, Cia Frotalámparas

24/10/2012

80

•

•

•

Teatre

Dansa

Revolucion, Associació Somnis

25/10/2012

30

Teatre infantil, Associació Somnis Xiqui

25/10/2012

100

Teatre infantil, Associació Somnis Xiqui

27/10/2012

25

Break Dance B-Boys

23/10/2012

20

Dansa tradicional, Associació Yachay Folk

23/10/2012

50

Hip hop, Associació Somnis

26/10/2012

130

Ball de saló, Associació Somnis

26/10/2012

70

Standart Latino

26/10/2012

70

27/10/2012

200

Acte institucional

TOTAL

850

PROGRAMACIÓ CENTRE CULTURAL LA BÒBILA
Tipus

Cicles de cinema
negre

Acte
“El carter sempre truca quatre vegades”
El cartero siempre llama dos veces de
Bob Rafelson
“El carter sempre truca quatre vegades”
El cartero siempre llama dos veces de
Tay Garnett
“El carter sempre truca quatre vegades”
Ossessione de Luchino Visconti
“El carter sempre truca quatre vegades”
Le dernier Tournant de Pierre Chenal
James Ellroy “Cop, con la ley o sin ella”
de James B. Harris
James Ellroy “Requiem de Brown” de
Jason Freeland
James Ellroy “Dark Blue” de Ron
Shelton
James Ellroy “Dueños de la calle” de
David Ayen
“Shaft i el moviment Black Ploitation”
Las noches rojas de Hatlem de Gordon
Parks
“Shaft i el moviment Black Ploitation”
Shaft vuelve a Hatlem de Gordon Parks
“Shaft i el moviment Black Ploitation”
Shaft en Àfrica de John Guillermin
“Shaft i el moviment Black Ploitation”
Shaft, el retorno de John Singleton

Data

Assistència

02/02/2012

7

09/02/2012

8

16/02/2012

3

23/02/2012

6

03/05/2012

3

10/05/2012

3

17/05/2012

23

24/05/2012

8

08/11/2012

10

15/11/2012

8

22/11/2012

14

29/11/2012

11

27/01/2012

80

28/01/2012

32

4 Nubes y Media, Sinpiesenlacabeza
Ros. Melógamo mínimo de un viaje, Cia
Angélico Musgo –titelles per a adultsPresentació fragment residència Adonk!
Espectacles de màgia Daniel Tejedo i
Ruben Iglesias
La casa de Bernarda Alba, Escola de
teatre Cia Teatre el Puente
Cía C'est la Vie, Taller de teatre María
Suanzes
El Yugo, Vendeta Teatre
Estudio 44, Cia Teatre el Puente
Máscaras, Taller Ecuatorianos de Arte y
Cultura

04/02/2012
17/02/2012
18/02/2012
02/03/2012

78
16
32
70

16/03/2012

130

16/06/2012

68

13/07/2012

100

29/09/2012
17/11/2012

16
70

30/11/2012

65

Associació Somnis

27/04/2012

307

Prohibit dir no sé

Teatre i dansa

Concurs literatura
i dibuix

TOTAL

1.168

Transversalitat

Biblioteca la
Bòbila

Programa
Municipal de la
Dona

Biblioteca la
bòbila
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5. RECURSOS HUMANS
SECCIÓ DE PROMOCIÓ CULTURAL
CENTRE CULTURAL LA BÒBILA
•

Castro Navio, Ricardo P.

Tècnic de gestió cultural – responsable equipament

•

Martí Albert, Vicens

Tècnic auxiliar d’infraestructures

•

Rodríguez Huerto, Laura

Funcions administratives

3

CASA DE LA MÚSICA
FORMACIÓ

alumnes

Musiquetes
Donem la llauna
Batucada -persones amb discapacitat intel·lectual
Musicoteràpia -persones amb discapacitat intel·lectual
Guitarra per cantar
Gospel
Intensiu de so
Becaris tècnics de so
Becaris gestió cultural

530
339
13
5
18
24
9
2
2
942

CREACIÓ - VIVERS DE MÚSIQUES
Assessorament a músics
Jornades d'assessorament a músics: Eines i estretègies del màrqueting digital per a
músics

...
15 alumnes

Jornades d'assessorament a músics: Drets d'autor, llicències i distribució

10 alumnes

Cessió d'espais per a la producció de concerts en directe
Beques per a la producció de concerts en directe
Estudi de gravació
Beques per a la gravació de produccions musicals
Servei d'autoedició
Lloguer o cessió de backline i/o material de so

6 grups
3 grups
2grups
7grups
1 grup
actuació
5 actuacions
15 grups
...
...

Banc de proves
Enregistrament en Dvd dels concerts
Gravacions a corals, Big-Bands i/o escoles de música

EXHIBICIÓ
Programació estable de música moderna
Concursos
Programació de concerts especials per a gent jove
Grup del mes
Presentació de discos
Projecte Alternativa

78 concerts
3
...
3 grups
...
2 concerts

PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ
Campanya de dinamització de música popular
Donar suport i fomentar l'associacionisme entre els col·lectius de músics de la ciutat
Creació cens de grups de música de L'Hospitalet
Coordinació perpetracions artístiques en espais urbans
Programació d'actes en les festes populars de L'Hospitalet (Festes de Primavera, Festes de barri, Carnestoltes, Sant Joan.)
Cessió d'espais a entitats i col·lectius
16
Suport tècnic, logístic i humà a entitats i iniciatives ciutadanes
6
Agenda. Pàgina d'informació
Tutories de producció per a entitats
Discconcerts
9
L'Hospisona. Concurs de bandes d'instituts de L'Hospitalet
6

ARTS VISUALS
CENTRE D’ART TECLA SALA
PÚBLIC
EXPOSICIONS CENTRE D’ART

DATA

GRUPS

SERVEI
EDUCATIU

PÚBLIC
TOTAL

EDWARD BURTYNSKY. L’Home i la terra

Del 22 de setembre de 2011 al 22
de febrer de 2012

32

749

3.524

JAUME RIBAS, 1990-2011

Del 30 del novembre de 2011 al 13
de maig de 2012

90

2.101

3.857

EL MUSEU COM A PRETEXT

Del 30 de març al 3 de juny de
2012

5

74

1.367

Del 14 de juny al 29 de juliol de
2012

--

--

637

SOLSTICI 2012. Temps circulars

Del 21 de juny al 15 de juliol de
2012

--

--

935

EL ROTO. Un viatge de mil dimonis

Del 26 de setembre de 2012 al 24
de febrer de 2013

35

1.187

7.542

Del 13 de desembre de 2012 al 19
de maig de 2013

1

13

211

163

4.124

18.073

PREMI DE PINTURA INTERNACIONAL
GUASCH CORANTY

LA MUNTANYA DE SAL. Una selecció
del fons d’art de L’Hospitalet
TOTAL

Dades corresponents al període comprès entre 1 de gener i 31 de desembre de 2012

FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO (FAB)
EXPOSICIONSFUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO
JORDI ABELLÓ. Trilogia del crim.
ALBERT ARRIBAS FORCADA
GERMAN CONSETTI.
JOSEP Mª DE SUCRE, a la memòria.
ARRANZ-BRAVO i els llibres
FONS DE LA COL·LECCIÓ
TOTAL PÚBLIC EXPOSICIONS

DATA

PÚBLIC

Del 12 de desembre del 2011 al 19 de
febrer de 2012
Del 23 de febrer al 29 d’abril de 2012
Del 3 de maig al 15 de juliol de 2012
Del 20 de setembre al 18 de novembre
de 2012
Del 22 de novembre de 2012 al 20 de
gener de 2013
Permanent
PÚBLIC EXPOSICIONS: 2.440
PÚBLIC SERVEI EDUCATIU: 1.475
Nº DE GRUPS: 45

3.915

1

CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA
ACTIVITATS DE DIFUSIÓ CULTURAL
•

DATA

Arts visuals

PÚBLIC

TRANSVERSALITAT

883

Exposició / inauguració

El Museu com a pretext

30/03

90

Premi de Pintura Internacional
Guasch Coranty

14/06

150

Solstici 2012

21/06

180

OPS / El Roto / Rábago

26/09

200

La Muntanya de Sal

13/12

100

OPS / El Roto / Rábago

26/09

20

La Muntanya de Sal

13/12

16

19/05

127

Centre d’Art

2

Exposició roda de premsa
Nit dels Museus
•

Música

114

Festival Acròbates

Concert música
llatinoamericana
•

Concert Txus Blues

08/11

37

Concert David Castillo

10/11

10

Concert Javier Muguruza

10/11

64

Guitarra: Rubén Dario López

10/04

3

Poesia
Poesies Garcia Montero i Estel
Soler

Poemes de Regal

09/11

93

Promoció Cultural
Xarxa de
Biblioteques

22/12

92

Biblioteca Tecla Sala

Teatre

56
Representació teatral

•

Promoció Cultural
Xarxa de
Biblioteques

185
Festival Acròbates

•

Museu d’Història de
L’Hospitalet - ICUB

Centre Educatiu Balaguer

25/01

Cinema

56

Biblioteca Tecla Sala

243
Cinema de muntanya

Huayhuash

14/02

19

El cieloabierto

Març

13

Thehumantower

26/04

2

Mi Fábrica

17/05

13

Pura Vida

11/10

46

Vivan Las Antipodas

15/11

10

5 CámarasRotas

27/12

17

04/10

9

05/10

14

17/10

100

Biblioteca Tecla Sala

El Documental del mes

Fòrum CL’HIPS

Projecció i presentació:
•

Reflexió sobre la creació de
videoclips
Venid a las cloacas: La historia
de la Banda Trapera del Rio
Ferida d’arrel, Plató Cinema

Altres activitas

Centre cultural Sant
Josep

200

Activitat multidisciplinar
Cloenda Projecte
Comenius
Sala Polivalent

TOTAL
Acords de cessió a grups i entitats

Commemoració any Sales,
Tísner, Calders
Audiovisual i presentació del
projecte
107 diverses activitats

27/10

120

CPNL i altres

03/12

80

Escola Patufet Sant
Jordi

4.177

5.858
Tro, Geganters, Teatre del Repartidor, Delta
Aeromodelisme, Agrupament Escolta “Lola Anglada”,
Amics del Bonsai i Centre d’Estudis de L’Hospitalet

5. RECURSOS HUMANS
SECCIÓ DE PROMOCIÓ CULTURAL
CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA
•

Gil Dasca, Francesc Xavier

Director

•

Perna Lopez, Antoni

Director artístic centre d’art

•

Garcia Alonso, Núria

Tècnica assessora

•

Franco Cuyas, Rosa (fins 5-12-2012)

Auxiliar tècnica de gestió

•

Masip Lazaro, Andres

Tècnic auxiliar d’infraestructures

Dolors Mesa Saldaña (a partir 10-12-2012)

Funcions administratives

•

Loscos Sole, Maria Purificació

Tècnica de gestió (adscrita al servei de cultura)

•

Inglés del Sol, Rosa Mª

Funcions administratives

•

Juan Orellana

Ordenança

•

Manuel Navarro (a partir 1-10-2012)

Ordenança

•

Carles Ventura (a partir 1-10-2012)

Ordenança

3

SUPORT A LA FORMACIÓ I LADIFUSIÓ DE LES ARTS VISUALS :
TPK ART I PENSAMENT CONTEMPORANI
SERVEIS I ACTIVITATS QUE OFEREIX

Activitats de creació, formació i difusió
•
•
•
•

Formació amb l’Escola d’Arts Plàstiques i Visuals
Exposicions: projectes TePeKaLe i TePeKaLeSOUND, espais de pensament i
discussióinterdisciplinar
Suport a l’art emergent: espais de residència
Intercanvis internacionals

La importància d’aquest projecte de creació, formació i difusió d’arts plàstiques i
d’apropament a l’art contemporani experimental i independent és reconeguda
per l’Ajuntament de L’Hospitalet mitjançant conveni de col·laboració i amb la
cessió d’un espai al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. L’any 2012 l’ajut
econòmic ha estat de 46.835,00.-euros.
TIPUS D’ACTIVITAT
•
•
•
•
•
•
•

FORMACIÓ

•
•
•
•
•
•

•
•
CREACIÓ, DIFUSIÓ I PRODUCCIÓ

•
•
•

INTERCANVIS INTERNACIONALS
ESPAIS RESIDÈNCIA

DATES

TPKUTXOS (de 6 a 12 anys)
Tècniques de dibuix
Tècniques de pintura
Procediments artístics
Dibuix amb model
Tècniques de gravat
Dibuix, pintura, pensament i gravat
contemporani
Taller de fotografia
Workshop d’edició de vídeo digital
Taller intensiu d’il·luminació
Seminaris Història de l’art (2)
Seminaris Art i pensament contemporani
(3)
Tallers multidisciplinaris: Workshops de
perfomance i so

Projectes de creació (6)
Espai TePeKaLe – projectes de difusió (9
exposicions i projectes)
Projecte Contramur – Art a l’espai urbà (6
escoles i instituts)
Jornada internacional de Perfomances
Espai TePeKaLeSOUND– espai
d’investigació sonora (8 presentacions)

setembre a juny
gener a desembre
gener a desembre
gener a desembre
gener a desembre
gener a desembre
gener a desembre
gener a desembre
8 a 26 d’octubre
5 a 23 de novembre

24 de gener
14 de febrer
27 de març
17 d’abril
22 de maig
12 de juny
23 d’octubre

4 a 19 d’octubre
28 de gener

gener, febrer, abril i
maig

4
11 artistes

TPK Art i pensament contemporani
Av. de Josep Tarradellas, 44
93 261 28 80
tpkonline@tpkonline.com
www.tpkonline.com
Metro L1 la Torrassa / Autobús L12 L16

09/04/2013

BIBLIOTEQUES I FOMENT DE LA LECTURA 2012
Accessibilitat
Dies de servei

285

Hores de servei

13.727

Visites biblioteca

956.148

Visites pàgines web biblioteca

540.303

Nous carnets
Total usuaris inscrits

6.844
115.257

% població inscrita

43,56

Usuaris actius

39.317

Fons documental i servei de préstec
Fons documental

430.600

Documents prestats

560.710

Préstec interbibliotecari

60.318

Usuaris actius préstec

31.742

Servei d'Informació
Sessions internet i ofimàtica

75.075

Sessions wi-fi

51.477

Informació bibliogràfica telefònica (medició a través de cates)

41.080

Usuaris actius internet

11.671

Usuaris actius wi-fi

6.720

Serveis educatius
Visites escolars
Visites escolars - participants

275
6.514

Lliga dels llibres - escoles participants

24

Lliga dels llibres - grups/classe

31

Lliga dels llibres - alumnes

779

Serveis formatius
Cursos TIC

368

Hores Formació

708

Participants

1.913

Visites grups - nombre

32

Visites grups - participants

453

Activitats Foment de la Lectura i Difusió cultural
Activitats Familiars
Hores del conte

Participants
74

5.809

7

1.416

Clubs de lectura

12

58

Tallers

36

1.505

Cinema

33

1.220

Altres

43

2.724

Total

205

12.732

Espectacles familiars

Activitats Foment de la Lectura i Difusió cultural
Activitats Adults
Clubs de lectura

Participants
227

2.770

Tertúlies, conferències (xerrades i recitals)

69

1.326

Presentacions de llibres

22

647

Tallers

85

995

Cinema

49

722

Altres

142

3.355

Total

594

9.815
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Biblioteca Bellvitge
Activitat

Especificitat

Novella històrica

2012

Títol / autor a / a càrrec / descripció /
participants / ...

Data

Assistents

Galíndez / Manuel Vázquez Montalbán / David Alcoy

28/02/12

16

David Alcoy

08/05/12

13

David Alcoy

26/06/12

14

No tornarem mai més / Ramón Solsona / Minerva Álvarez

30/10/12

12

Violetas de marzo / David Alcoy

13/11/12

37

L'últim patriarca / Najat El Hachmi / Minerva Álvarez

27/03/12

15

Noticias de la noche / Petro Markaris / Minerva Álvarez

31/01/12

16

Gabriela, clau i canyella / Jorge Amado / Minerva Álvarez

24/04/12

13

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury / Minerva Álvarez

29/05/12

10

El secreto / Rhonda Byrne / Andrés Moya

11/06/12

16

El primer trago de cervez / / Minerva Álvarez

27/11/12

15

Club de lectura

Tipus públic

Transversalitat

adult

general

Un viejo que leía novelas de amor / / Minerva Álvarez
/ Associació Poètica Luz de Luna
Recital poètic

Poetes sota la lluna / Associació Cultural ...

adult

18/12/12

17

30/03/12

25

29/06/12

20

Homenatge a Maika Duaigues / associació Cultural Poètica
Luz de Luna. Poetes sona la Lluna

30/11/12

25

Me enamoré de la Luna / Juan Morales Alcudia /

18/04/12

26

Presentació llibre

adult
L'home impossible / Jordi Homs /

19/10/12

0

Contes amb missatge / Clara Gavaldà

01/03/12

32

Contes d'aventures / Clara Gavaldà

12/01/12

29

02/02/12

26

04/10/12

96

Els contes de casa meva / Santi Rovira

08/11/12

32

Monstres que no fan por / Santi Rovira

13/12/12

55

Animalades / Núria Clemares

19/04/12

74

09/02/12

19

08/03/12

11

23/04/12

151

18/10/12

9

La formiga Josep Maria / Santi Rovira
Escombrar el mon / Santi Rovira

Hora del conte

familiar

La libélula en el desierto. Cuentos del Medio Oriente /
Maria Grazia Celso
Los cuentos del volcán. Leyendas y cuentos de Trinaria /
Maria Grazia Celso
adults

Racó dels contes a la sala Chill out amb motiu Celebració
doble aniversari: 40 anys inauguració biblioteca i 5 anys
del trasllat al nou edifici. / Biblioteca i entitats del barri

adult

Contes i llegendes de l'oceà / Maria Grazia Celso
Contes i llegendes de l'Àfrica / Maria Grazia Celso
Lliurament de premis

Concurs Infantil (contes estrafalaris)

familiar

Concurs

Concurs de llibres

familiar

15/11/12

63

03/05/12

150

03/05/12

25

Cicle Cinema Iberoamericà

12/04/12

16

El secreto de sus ojos / Juna José Campanella

31/05/12

23

Amores perros / Alejandro González

31/05/12

15

Al otro lado de la cama / Emilio MartínezHLázaro / Cicle
cinema musical

25/10/12

10

Hairspray

29/11/12

6

Mamma mia /

20/12/12

18

30/03/12

13

20/04/12

13

30/10/12

12

adult

Up

21/12/12

11

39 escalones / cicle espies / Oscar Chuecos

26/01/12

12

La conversación / cicle espies / Oscar Chuecos

23/02/12

12

Balzac i la jove modista xinesa

19/04/12

7

Buscando a Nemo

23/03/12

63

El secreto del libro de Kells

13/01/12

39

Garfield y su pandilla: el gato más gordito y sumlpático
vuelve con más aventuras

10/02/12

36

Madagascar

24/02/12

51

Centre Cultural
Bellvitge

Residència disminuïts
psíquics Bellvitge
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general familiar

Pio, Pio

27/01/12

26

WallHe

09/03/12

76

El viatge de Chihiro

28/03/12

33

Ice Age, l'edat de gel / Carlos Saldanha / Biblioteca H
Centre

13/04/12

26

WallHe / / Biblioteca H Centre

25/04/12

92

KungFu Panda / John Stevenson / Biblioteca H Centre

familliar

27/04/12

45

Ice Age, el desgel / Carlos Saldanha / Biblioteca H Centre

11/05/12

45

Cars / Disney Pixar / Bibioteca H Centre

25/05/12

76

Ice Age 3 l'origen dels dinosaures / Biblioteca H Centre

15/06/12

44

StuartLittle: un ratoli per a tota la ... / Biblioteca H Centre

22/06/12

44

Pànic a la granja / / Biblioteca H Centre Cultural

05/10/12

25

El gat amb botes / / Biblioteca H Centre Cultural

26/10/12

50

Les aventures de Tintín. El secret de l'unicorn / /
Biblioteca H Centre Cultural

09/11/12

76

El meu veí Tororo / / Biblioteca H Centre Cultural

23/11/12

0

Monstruos SA / / Biblioteca H Centre Cultural

14/12/12

22

Residència disminuïts

StuartLittle: un ratoli per a tota la ...

familiar

15/06/12

13

Servei Educació

Persèpolis

familiar

31/05/12

29

Taller de Manualitats Cor, Paper i Tisores, "Tes el teu
propi llibre"

familiar

20/04/12

11

Educació emocional / Andrés Moya

adult

10/10/12

47

Massatges per relaxarHse / Carme Navarro

adult

21/11/12

15

Taller
Meditació per a relaxarHse / Andrés Moya

adult

12/12/12

41

Decoració de magdalenes /

adult

17/12/12

17

familiar

Taller de cartes als reis mags

28/12/12

3

Sobre la narcolèpsia / Sr. Segarra, equip Dr. Estivill

25/02/12

37

Optimisme 5 H Crisi 0 / Andrés Moya

07/05/12

4

Optimisme 5 H Crisi 0 / Andrés Moya
Tertúlia / conferència

14/05/12

5

21/05/12

26

Fukusima un any després. Missatges al Japó / Miriam
Basco

09/11/12

11

Per què ens recordem de les coses. Els mecanismes de la
memòria / Lluís Fuentemilla

20/11/12

18

Projecte de millorar l'alimentació infantil al barri / Xarxa
petita infància

15/03/12

37

25/03/12

18

25/10/12

46

familiar

23/04/12

66

familiar

23/04/12

39

adult

22/11/12

33

Tipus públic

Data

Assistents

29/03/12

12

22/03/12

12

01/03/12

12

08/03/12

12

15/03/12

12

19/04/12

12

02/05/12

11

17/05/12

10

24/05/12

9

adult

Aprèn a estimarHte / Andrés Moya

Xerrada

Motiva't.Posa't en marxa descobrint les teves fortaleses i
omple't d'entusiasme per a una vida millor / Andrés Moya

adult

El bosó de Higgs: la partícula de Déu / Ernesto LoanoH
Telechea
Cercavila fora de la biblioteca i dins (tabalers, xanquers i
gegantons) / Biblioteca i entitats del barri
Biblioteca al carrer amb motiu Celebració doble aniversari:
40 anys inauguració biblioteca i 5 anys del trasllat al nou
edifici.
Trobada Club de lectura de ciutat: Ramón Solsona /
Ramón Solsona

Altres

Biblioteca Can Sumarro
Activitat

Especificitat

2012

Títol / autor a / a càrrec / descripció /
participants / ...

El rellotge del pont d'Esplugues / Ignasi Riera / Biblioteca

Transversalitat

2
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Olor de Colònia / Silvia Alcántara / Autogestió propi grup

Club de lectura

de matí

L'Atles furtiu / Biblioteca

adult

Hora del conte

Presentació llibre

Ciència de pellícula
Pessics de ciència

Cinema

general adult

18/10/12

12

25/10/12

12

08/11/12

12

15/11/12

12

22/11/12

12

29/11/12

12

13/12/12

12

20/12/12

12

27/12/12

12

26/01/12

11

23/02/12

12

16/02/12

12

02/02/12

11

19/01/12

10

12/01/12

10
12

28/03/12

19

New York Graphic / Baker Adam Lloyd / Montserrat Tubau

29/02/12

17

25/04/12

14

30/05/12

14

Cròniques de la veritat oculta / Pere Calders / Montse
Tubau
No tornarem mai més / Ramón Solsona / Monserrat
Tubau

adult

24/10/12

18

Tuareg / A. Vazquez Figueroa / Montserrat Tubau

28/11/12

17

Contes al supermecat / Alba José

08/02/12

73

contes de mil i un embolics / Alba José

11/01/12

104

Contes misteriosos

14/03/12

143

III Trobada de Cavallers dracs princeps i princeses.

23/04/12

602

Encendre la nit / Sandra Rossi /

16/05/12

108

Escombrar el món / Santi Rovira

10/10/12

111

Contes de por que no fan por / Santi Rovira

13/11/12

86

Contes de por que no fan por / Santi Rovira

12/12/12

69

28/12/12

67

familiar

01/06/12

787

adult

15/11/12

50

Àgora, de Alejandro Amenábar

07/03/12

15

...

02/02/12

10

El perfume / Tom Tykwe

02/05/12

8

06/06/12

27

Recursos humanos /

03/10/12

7

L'era de l'estupidesa / Framny Armstrong

07/11/12

7

El mal del cervell /

05/12/12

17

Huayhhuash / Jaume Asensio, G. Lamadrid i S.A.U.

17/04/12

12

La última estación / Michael Hoffman / Festes Primavera

19/04/12

11

17/10/12

61

30/11/12

15

28/12/12

17

Koyaanisqatsi / G Reggio

Pura vida / / Biblioteca / Documental de mes

familiar

adult

adult

¡Vivan las Antípodas! El món vist per Victor Kossakoskky /
Documental del mes
Cinc càmeres trencades / Emed Bernat i Guy Davidi /
Documental del mes

Taller

12

09/02/12

Hora del conte extra nadal: contes amb gust de torrons /
Clara Gavaldà
Festa final de la lliga dels llibres, espectacle mag jardins
Can Sumarro
Quadern de poesia: La trastienda / J.A. Mestres / Montse
Tubau, Mila Serrano

Lliga dels llibres

12

11/10/12

L'última trobada / Sándor Marai / Montserrat Tubau

Sayonara Barcelona / Jordi Pijoan
general

04/10/12
adult

en veu alta

Molins de vent i energia solara / Taller infantil

familiar

16/06/12

211

Taller per a pares i mares i nadons: taller de massatge /
Elisenda Gil H Litus Codina

familiar

19/06/12

186

Taller familiar de bombolles de sabó /

familiar

29/06/12

287

Taller familiar de instruments musicals H malabars / Zig
Zag

familiar

30/06/12

213

Crea les teves joies, I part / Taller de fang

familiar

17/10/12

15

Crea les teves joies, II part / Taller de fang

familiar

24/10/12

15

Centre Cultural Sant
Josep

Centre Cultural Sant
Josep

3
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Tertúlia / conferència

Exposició

El maquillatge en el cinema: la caracterització de
personatges / Cazcarra Image Group / TallerHConferència

adult

20/11/12

20

Taller de feltre: com embolicar regals per nadal / Taleia

adult

17/12/12

20

L'art d'escoltar als fills / Olga Marín

adult

21/03/12

31

Psicologia: Ansietat i relaxació / Ignacio Núñez Fortea,
Albert Guerrero Palmero HCimedH

adult

28/02/12

47

L'hora de l'optimisme: optimisme conscient / Andrés Moya

adult

09/05/12

30

Actituds a l'hora de buscar feina / Andrés Moya

adult

16/10/12

4

Línies, formes i colors. Pintures de Gato /

adult

06/02/12

14

Exposició fotogràfica: Miradas de barrio / Centre
Ocupacional tallers Bellvitge

adult

09/10/12

0

Visita escolar PH3 T. Sala

19/04/12

25

Visitia escolar PH4 T. Sala

20/04/12

27

Visita escolar CEIP Ausias March 2n primària

26/04/12

24

Visita escolar CEIP Ausias March 1r primària

27/04/12

20

03/05/12

23

CEIP La Carpa
03/05/12

25

Escola Pablo Neruda

03/05/12

30

Escola Milagros Consarnau

03/05/12

29

03/05/12

28

03/05/12

28

10/05/12

27

17/05/12

28

22/05/12

25

14/06/12

22

22/06/12

19

Escola Folch i Torres

Visita escolar

familiar

Servei d'Educació

Escola T. Sala PH4

Escola La Carpa 1r primària

Escola Alpes llar d'infants PH2

Visita

22/06/12

20

Ausies March 6è primària

18/10/12

22

Ausies March 5è primària

25/10/12

18

Visita concertada grup d'adults normalització linguística

23/04/12

30

Visita concertada grup d'adults normalització linguística

23/04/12

24

adult

Visita de Patrimoni cultural

51

10/05/12

19

Centre Ocupacional de Can Serra

22/05/12

20

21/06/12

38

24/10/12

27

Sortida ruta antifranquista pel barri centre
Sortida cultural

adult
Ruta antifranquista del barri centre

Altres

familiar

21/03/12

14

Carnestoltes

familiar

17/02/12

597

adult

21/06/12

82

Concert de jazz manouche / Locomoswing
visita de Pare Noel
Cantada de nadales / Grup cívic gent de Pau H Verba H
Cantaires matiners
Trobada dels clubs de lectura de ciutat amb Ramón
Solsona a la Biblioteca Bellvitge

Biblioteca Josep Janés
Especificitat

Títol / autor a / a càrrec / descripció /
participants / ...

Museu L'Hospitalet

Can Riera

Bibliocangur

Masterclass de cardioHbox / Poliesportiu municipal del
centre

Activitat

20/04/2012

Línies, formes i colors / Miquel Mir (grafista ...)

adult

22/06/12

163

familiar

21/12/12

163

adult

21/12/12

202

adult

22/11/2012

12

Tipus públic

Data

Assistents

16/01/12

8

05/03/12

9

12/03/12

5

19/03/12

7

26/03/12

7

13/02/12

6

Servei d'Esports

2012
Transversalitat

4
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fàcil en castellà

adult

Jordi Corvillo

Club de lectura

7

09/01/12

6

30/01/12

7

20/02/12

6

27/02/12

8

16/04/12

6

23/04/12

4

07/05/12

5

14/05/12

7

21/05/12

15

04/06/12

12

11/06/12

11

18/06/12

7

01/10/12

14

08/10/12

12

15/10/12

9

22/10/12

10

05/11/12

0

12/11/12

14

19/11/12

12

26/11/12

11

03/12/12

9

10/12/12

7

17/12/12

6

15/03/12

12

El corsari negre / Emilio Salgari / Montse Sibina

19/01/12

12

Trampa de foc / Núria Martí / Montse Sibina

16/02/12

12

Huckleberry Finn / Mark Twain / Montse Sibina

19/04/12

11

17/05/12

9

Tant de gust ... Senyor (collecció) / / Montse Sibina /
Club de lectura fàcil en català

adult
20/06/12

15

El misteri de l'habitació groga / Montse Sibina

18/10/12

7

Gulliver al país de Lilliput / Jonathan Swift

15/11/12

7

La crida del bosc / Jack London / Montse Sibina

13/12/12

8

20/12/12

5

Montse Sibina
Qui té por de Virginia Woolf? / / Basilio Galé

29/02/12

13

Qui té por de Virginia Woolf? / / Basilio Galé

07/03/12

7

Café Julien / Dawn Powell / Minerva Álvarez / cicle
tertúlies novaiorqueses

06/03/12

5

El sueño del celta / Mario Vargas Llosa / Minerva Álvarez

07/02/12

9

17/04/12

6

teatral

general

8

23/01/12

De Chamartín a Cobalto / Maria Àngels Sellés i Pons /
Montse Sibina

L'aigua del Rif / Montse Flores / Montse Sibina
fàcil en català

06/02/12

adult

Totes les bèsties de càrrega / Manuel de Pedrolo /
Minerva Álvarez
El cel és blau, la terra blanca / Hiromi Kawakami /
Minerva Álvarez

15/05/12

10

Llibrefòrum / Minerva Álvarez

05/06/12

4

Ull de vaca / Ramón Solsona / Minerva Álvarez

02/10/12

15

El temblor del héroe / Álvaro Pombo / Minerva Álvarez

06/11/12

11

el Sunset Limited / Cormac LacCarthy / Minerva Álvarez

04/12/12

13

Sóc una nena / Marta Catalán

28/03/12

95

Gegant de somnis / Marta Catalán

18/01/12

61

La vella Quaresma i el senyor Carnestoltes / Marta
Catalán

22/02/12

107

La grangera Mu / Laura Tamayo

25/04/12

66

23/05/12

98

24/10/12

80

adult

Hora del conte / Núria Clemares
Hora del conte

familiar
Animalades / Núria Clemares

5
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Perdut / Núria Clemares

21/11/12

69

Un viatge sensorial / Elisabeth Ulibarri

03/12/12

57

Invents estrafolaris / Elisabeth Ulibarri

19/12/12

55

Un tió amb sanglot / Mon Mas

27/12/12

48

08/05/12

0

08/05/12

0

19/05/12

0

Lliga dels llibres

escolar

29/05/12

0

adult

08/05/12

54

familiar

25/04/12

66

18/04/12

118

16/05/12

56

Bullying

05/06/12

50

Interferències / / Jesús Carrion

29/05/12

22

15/11/12

0

Trobada amb l'autor

Manel Barceló / Minerva Álvarez

Lliurament premis

Concurs de contes
Interferències
Cinema i educació

Cinema

Precious

Oro negro

general familiar

familiar

adult

No me pidas que te bese porque te besaré

28/11/12

4

Ponyo al penyaHsegat

18/10/12

13

29/11/12

25

13/12/12

22

15/10/12

8

22/10/12

9

29/10/12

9

05/11/12

10

12/11/12

11

19/11/12

9

26/11/12

11

03/12/12

0

10/12/12

10

17/12/12

10

25/10/12

44

Superbrother

familiar

Ice Age

Teatre en anglès

Drama Workshop / Roger Zanuy

adult

Taller

Ja ha arribat la tardor a la Biblioteca / Biblioteca
infantil

familiar
Postals de nadal

11/12/12

27

familiar

19/04/12

57

familiar

19/04/14

14

familiar

22/04/12

37

adult

18/12/12

14

L'hora de l'optimisme / Andrés Moya /

12/04/12

21

Alimentació macrobiòtica / Angeles Sierra

25/04/12

22

La gestió de l'estrés / Andrés Moya /

07/05/12

52

L'educació dels fills / Andrés Moya

07/06/12

6

L'educació emocional / Andrés Moya

25/10/12

29

Estem motivats? / Andrés Moya

21/11/12

24

Viatge al cor del Sahara / Ramon Orcau

29/11/12

36

Decorem al biblioteca / Biblitoeca
Construeix el retallable de la Biblioteca Josep Janés /
Biblioteca
Canta la son, canta la gana, a tothora canta que el nin ho
demana / Maria Helena Tolosa
Corona d'estrelles d'scrapbooking /

Tertúlia / conferència

general

adult

Millora les teves relacions: el complex món de la família /
Andrés Moya
Xerrada

Exposició

Vídeoxerrada

Jerusalem, la ciutat sagrada / Ramón Orcau
Solcs: mostra de grafisme en blanc i negre amarada
d'una espurna d'abstracció i acaronada pels haikus de la
Joana Raspall / Conxi Rosique Enguidanos
Impulsos. Exposició de pintures realitzades en diverses
tècniques i de diferents temàtiques / Cuca Celdrán
Qui té por de Virginia Woolf?

13/12/12

0

adult

24/05/12

17

familiar

21/03/12

0

adult

27/02/12

0

adult

04/03/12

18

Entre Bambolines

familiar

03/05/12

16

Entre bambolines

adult

25/10/12

14

adult

24/11/12

14

Teatre Joventut
Sortida cultural

"The Lonesome West"

6
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Ruta antifranquista de CollblancHLa Torrassa

Nivell bàsic

Intercanvi
Conversa en català

Agustina Fuentes

Agustina Fuentes

adult

adult

13/11/12

22

28/02/12

8

26/01/03

6

22/03/12

7

15/03/12

5

08/03/12

4

01/03/12

9

23/02/12

8

16/02/12

5

14/02/12

5

02/02/12

4

17/01/12

1

19/01/12

3

27/03/12

5

20/03/12

9

13/03/12

9

06/03/12

5

21/02/12

8

07/02/12

4

31/01/12

6

24/01/12

4

09/02/12

5

03/04/12

5

05/04/12

5

10/04/12

5

12/04/12

5

16/04/12

11

19/04/12

10

24/04/12

11

26/04/12

9

03/05/12

9

10/05/12

10

15/05/12

11

17/05/12

10

22/05/12

10

Can Riera

adult

24/05/12

8

29/05/12

10

31/05/12

6

05/06/12

4

07/06/12

4

12/06/12

10

14/06/12

9

19/06/12

8

20/06/12

8

02/10/12

13

04/10/12

11

09/10/12

10

11/10/12

13

16/10/12

12

18/10/12

11

23/10/12

10

7
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Agustina Fuentes

Altres

Especificitat

7

30/10/12

9

06/11/12

12

08/11/12

9

13/11/12

10

15/11/12

12

20/11/12

12

22/11/12

10

27/11/12

9

29/11/12

9

04/12/12

11

11/12/12

13

13/12/12

13

18/12/12

14

20/12/12

13
373

adult

Trobada amb Ras Teatre /

adult

20/11/12

Mercat d'intercanvi de Collblanc

adult

22/04/12

Farmaciola en casa: presentació de projecte fi carrera

adult

08/03/12

13

Tipus públic

Data

Assistents

Ojos de agua / Domingo Villar / Jordi Canal

31/01/2012

17

Los sudarios no tienen bolsillos / Horace McCoy / Jordi
Canal

28/02/2012

14

Biblioteca La Bòbila
Activitat

25/10/12

2012

Títol / autor a / a càrrec / descripció /
participants / ...

Stark / Edward Bunker / Jordi Canal

27/03/2012

15

Jordi Canal

29/05/12

14

/ Jordi Canal

30/10/12

15

de novella negra

Transversalitat

adult

La llamada de un extraño / Rafael Alcalde / Jordi Canal

27/11/12

17

El mercader de alfombras / Philip Lopate / Carles Ferrer

18/01/2012

19

Contrato con Dios / Will Eisner / Carles Ferrer

15/02/2012

16

Brooklyn / Colm Tóibín / Carles Ferrer

21/03/2012

16

/ Carles Ferrer

16/05/12

12

/ Carles Ferrer

17/10/12

17

21/11/12

14

10/01/2012

5

07/02/2012

4

06/03/2012

5

08/05/12

6

09/10/12

4

06/11/12

4

18/12/12

4

20/12/12

6

13/01/2012

12

11/05/12

10

T 10

adult

Club de lectura
Les tribulacions del jove Törless / Robert Musil / Carles
Ferrer

Diverfun

infantil

familiar

Diverfun / Maite Saurina

Revelaciones del nuevo despertar / Sonia Uyà Gómez
Narcolepsia / Jordi Ledesma Álvarez / Jordi Canal

Presentació llibre

Mi esperanza interminable: 72 horas con las ... / / Jordi
Canal

19/05/12

8

Compulsiva obsesión / Angelique Pfitzner / Carles Ferrer

25/05/12

1

Un buen lugar para reposar / Luis Gutiérrez Maluenda /
Jordi Canal

18/10/12

6

adult

Catalonia Paradís / José Vaccaro Ruiz / Jordi Canal
Presentació llibre i recital poètic

Poesía del 15HM

adult

Recital poètic

Poesia a tres veus / Martha Cedeño, Josep

adult

Invents estrafolaris / Núria Clemares

Club d'esplai Pubilla
Cases Can Vidalet

16/11/12

10

27/01/2012

21

04/05/12

26

17/01/2012

80

8
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Perduts / Núria Clemares

14/02/2012

51

Animalades / Núria Clemares

13/03/2012

61

17/04/12

50

15/05/12

58

Contes de mil i un embolics / Laura Tamayo

16/10/12

72

Hora del conte / La lola

13/11/12

88

CusHCus de contes / Núria Clemades

11/12/12

71

/ Santi Rovira
familiar

/ Santi Rovira

Hora del conte

Un somni de Nadal / Laura Tamayo

Contesplai Grup Indi

familiar

Altres

Grups conversa anglès

20

24/05/12

37

14/06/12

32

11

09/02/2012

10

16/02/2012

10

23/02/2012

8

03/05/12

3

10/05/12

3

James Ellroy: Dark blue / / Jordi Canal

17/05/12

24

James Ellroy: Dueños de la calle / / Jordi Canal

24/05/12

9

Las noches rojas de Harlem / / Jordi Canal

08/11/12

12

Shaft vuelve a Harlem / / Jordi Canal

15/11/12

6

Shaft en África / / Jordi Canal

22/11/12

17

Shaft: el retorno / / Jordi Canal

29/11/12

6

adult

Projecció documental: Intersticios / Martha Cecilia
Cedeño, Javier Requena
Premi L'H Confidencial 2012
Lliurament de premis del Concurs Somnis de Sant Jordi /
Somnis
III concurs de Microrelats Negres de la Bòbila / Centre
Cultural La Bòbila H Biblioteca

Concurs

01/03/2012

87

cicle de cinema negre

Lliurament premis

41

29/11/12

James Ellroy: Requiem por Brown / / Jordi Canal

general

48

02/02/2012

El cartero siempre llama dos veces / Bob Rafelson / Cicle:
el carter sempre truca quatre vegades
El cartero siempre llama dos veces / Tay Garnett / Cicle:
el carter sempre truca quatre vegades
Ossessione / Luchino Visconti / Cicle: el carter sempre
truca quatre vegades
Le dernier tournant / Pierre Chenal (V.O.) / Cicle: el carter
sempre truca quatre vegades
James Ellroy: Cop, con la ley o sin ells / James B. Harris /
Jordi Canal

Cinema

27/12/12
09/02/2012

Hello Bòbila! / Sílvia Fernández

adult

02/03/2012

30

adult

24/03/2012

176

familiar

27/04/12

200

adult

00/11/12

240

12/04/12

17

26/04/12

17

10/05/12

13

24/05/12

12

11/10/12

17

25/10/12

19

08/11/12

16

22/11/12

18

13/12/12

17

29/03/2012

15

Data

Assistents

23/02/12

7

Club d'esplai Pubilla
Cases Can Vidalet

Centre Cultural la
Bòbila

Centre Cultural la
Bòbila

adult

Biblioteca La Florida - 2012
Activitat

Especificitat

Títol / autor-a / a càrrec / descripció / participants / ...

Tipus públic

08/02/12

8

15/02/12

13

13/02/12

14

26/03/12

9

27/02/12

12

19/03/12

11

28/03/12

9

16/02/12

9

05/03/12

12

07/03/12

14

Transversalitat

9
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/ / Cristina Amatriain

fàcil

adult

Club de lectura

9

22/03/12

8

12/01/12

12

06/02/12

12

20/02/12

5

29/02/12

10

09/01/12

13

11/01/12

15

16/01/12

14

18/01/12

13

19/01/12

8

30/01/12

11
8
12

25/01/12

14

23/01/12

13

26/01/12

12

Apasionada / Virginia Henley / Anna Salvó

20/03/12

6

Contigo escucho las estrellas / Linda Gillard

21/02/12

6

La indomable Sofia / Georgette Heyer

17/01/12

8

17/04/12

5

15/05/12

7

19/06/12

0

16/10/12

8

20/11/12

7

08/02/12

9

14/03/12

10

09/05/12

10

10/10/12

6

12/12/12

4

Contes al supermercat / Alba José

18/01/12

76

Contes de mil i un embolics / Alba José

15/02/12

42

Contes misteriosos / Alba José

21/03/12

36

Hora del conte i entrega de premis

16/05/12

30

Hora del conte i entrega de premis

24/04/12

26

...

17/10/12

56

/ Santi Rovira

21/11/12

45

/ Santi Rovira

19/12/12

38

escolar

07/05/12

0

escolar

22/05/12

0

adult

22/05/12

0

familiar

23/02/12

52

26/04/12

35

adult

El huerto de mi amada / Bryce Echenique / Minerva Álvarez
Historia del cerco de Lisboa / José Saramago / Minerva Álvarez
adult

general
/ Minerva Álvarez

Hora del conte

/ Neus Juvillà
Lliga de llibres
Trobada de pares i mares / Neus Juvillà
Gnomeo y Julieta

general adult

10

14/03/12

01/02/12

/ Anna Salvó

Cinema

11

21/03/12

02/02/12

de novel·la romàntica

familiar

08/03/12

...

Cicle de cinema

Fes la teva joguina, construeix un...

Fes la teva joguina / Carles

familiar

familiar

adult

familiar

familiar

31/05/12

9

28/06/12

14

25/10/12

23

29/11/12

46

20/12/12

20

26/01/12

54

30/03/12

4

28/03/12

2

26/03/12

7

27/03/12

3

10/12/12

5

11/12/12

5

12/12/12

5

13/12/12

5

14/12/12

5

18/06/12

4

Taller

10

Memòria Cultura 2012
Biblioteques-annexos

familiar

Taller infantil / Carles

19/06/12

4

20/06/12

3

21/06/12

1

22/06/12

0

Jardineria / Floristeria Bordas

adult

10/05/12

8

Scrapbooking. Corona d'estrelles / Scrapgourmand

adult

04/12/12

20

20/03/12

6

01/03/12

9

Com i quan renegociar la hipoteca
Joves líders

Un voluntariat a l'estranger

adult

Xerrada
Taula multicultural / Khristian PDC

Diàleg veïnals / Khristian
Dona i treball / IES Fontseré i Neus Juvillà

familiar

08/03/12

9

27/03/12

18

29/02/12

19

14/02/12

28

13/03/12

8

27/03/12

9

17/04/12

4

08/05/12

11

18/10/12

0

05/16/12

19

18/06/12

15

08/03/12

116

Servei de Joventut

PDC

Exposició
Altres

Moviment veïnal / Centre d'Estudis de L'Hospitalet

adult

01/10/12

30

Reunió Serveis Socials i entitats del barri

adult

26/06/12

12

Serveis Socials

Data

Assistents

Transversalitat

07/06/12

6

Biblioteca Pl.Europa - 2012
Activitat

Especificitat

Títol / autor-a / a càrrec / descripció / participants / ...

Tipus públic

Charlie i la fàbrica de xocolata
infantil

Club de lectura

general

Manolito Gafotas / Elvira Lindo / Mary Serrano

familiar

19/10/12
14/12/12

5

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury / Luis Fernández Zaurín

14/02/12

9

La voz dormida / Dulce Chacón / Luis Fernández Zaurín

13/03/12

12

Las muertes de Poe / Carmen Lafay / Luis Fernández Zaurín

08/04/12

11

24/04/12

10

Wilt / Tom Sharpre / Luis Fernández Zaurín

adult

Riña de gatos / Eduardo Mendoza / Luís Fernández Zaurín

12

11/12/12

10

28/02/12

95

La vella Àfrica / Marta Catalán

27/03/12

44

Sóc una nena / Marta Catalán

24/01/12

99

Especial Festa Major / Santi Rovira

29/05/12

143

familiar

17/04/12

"Conte amb missatge" / Clara Gavaldà

30/10/12

Contes d'aventures / Clara Gavaldà
Contes per fer-se un tip de riure / Clara Gavaldà
Projecció Manolito Gafotas

18
58

27/11/12

47

18/12/12

50

26/10/12

3

13/12/12

18

Dissabtes animats: Teleñecos en Cuentos de Navidad

22/12/12

11

Dibuixa el cartell de l'hora del conte

05/06/12

12

Massatge per a nadons / Elisenda Gil

15/10/12

27

12/11/12

44

Diari del Greg: un pringat total

Taller

familiar

familiar

Canta la son, canta la gana / M. Helena Tolosa
Setmana del Pessebre / Isabel Gallego
Taller d'informació nutricional d'aliments per a nens i pares
Eduquem els nens i als pares a menjar sa i a fer esport. A crèixer
junts i sans.
T'ensenyarem a comprar per tenir varietat. El que menjem determina
la salud present i futura. Compra saludable i econòmica

Xerrada

7

20/11/12

"La tia Julia y el escribidor" / Mario Vargas Llosa / Luís Fernández
Zaurín

Fibrosis quística / Núria Clemares

Eudiet

09/10/12

Gegants de somnis / Marta Catalán

Hora del conte

Familiar

6
3

Diari del Greg: un pringat total / / Mary Serrano

"Cemintiri de butxaca" / Ramon Solsona / Luís Fernández Zaurín

Cinema

08/06/12

Aprén a cuinar sa, senzill i barat

10-14/12/2012

7

19/09/12

8

26/09/12
10/10/12
adult

17/10/12

7
1
8
8

Elaboració de tuppers per a la feina

24/10/12

Les dietes veritats i mentides

07/11/12

5

Aprén a ser un bon esportista, comença per l'alimentació

21/11/12

3

Les intoleràncies alimentàries

28/11/12

6

Obesitat infantil / Dra. Lacoste

03/05/12

2

24/04/12

5

22/05/12

4

adult

Dietes per aprimar, veritats i mentides / Dra. Lacoste
Convivència i conflictes a ... / Esteve Gay / xerrada per a pares i
mares

adult

Servei d'Educació

11
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Espai Nadó / Espais familiars

adult

12/11/12
26/11/12

Espectacle Titelles / Aixec

Espectacle

familiar

25/10/12

20

Benestar Social

15
304

Biblioteca Santa Eulàlia - 2012
Activitat

Especificitat

Títol / autor-a / a càrrec / descripció / participants / ...

general

Club de lectura

Data

Assistents

Tuya / Claudia Piñeiro / Minerva Álvarez

26/01/2012

12

Windows of the World / Frederic Beigdeber / Minerva Álvarez

23/02/2012

9

26/04/12

13

La lluvia antes de caer / Joe Coe / Minerva Álvarez

24/05/12

13

L'home de la maleta / Ramón Solsona / Pilar Socias

25/10/12

21

Esto no es un cuento y otros cuentos / O. Henry / Pilar Socias

29/11/12

20

El bosc de les paraules / Marta Catalán

07/03/2012

155

Gegants de somnis / Marta Catalán

11/01/2012

102

La vella Àfrica / Marta Catalán

01/02/2012

166

11/04/12

128

02/05/12

128

Especial Festa Major Jetlag Show / Jordi Cambras

31/05/12

232

Encendre la nit / Sandra Rossi

03/10/12

109

I de sobte...contes de la jungla / Alba José

07/11/12

73

Contes per tapar-se amb la manta / Alba José

05/12/12

121

El Gran Gatsby / Scott Fitzgerald / Minerva Álvarez

Tipus públic

adult

Contes al supermercat / Alba José
Contes al supermercat / Alba José

Hora del conte

Genesis: “Donde está Dios y Donde esta el hombre” / LonginosEseny Nguma Bilogo

Presentació llibre

familiar

adult

15/10/12

40

familiar

23/04/12

40

Deixa la teva empremta / Luis Fernández Zaurín

adult

15/05/12

11

Taller de lectura en veu alta / Sandra Rossi

adult

14/11/12

34

Taller infantil / Plaudite Teatre

familiar

13/12/12

78

Intercanvi de llibres a Sant Jordi

familiar

23/04/12

600

adult

13/12/12

32

Fes el teu punt de llibre

Transversalitat

Taller

Altres
Lectura en veu alta de contes de Nadal

Biblioteca Tecla Sala - 2012
Activitat

Especificitat

Títol / autor-a / a càrrec / descripció / participants / ...

El quadern gris / Josep Pla / Carles Ferrer

Tipus públic

adult

en veu alta

Contes / Pere Calders / Carles Ferrer

adult

Data

Assistents

20/03/12

17

10/01/12

20

17/01/12

19

24/01/12

17

31/01/12

20

07/02/12

16

14/02/12

16

21/02/12

20

28/02/12

20

13/03/12

20

27/03/12

18

06/03/12

17

10/04/12

11

17/04/12

21

24/04/12

19

15/05/12

18

22/05/12

14

29/05/12

20

05/06/12

20

12/06/12

19

19/06/12

20

26/06/12

10

02/10/12

19

09/10/12

17

16/10/12

16

23/10/12

23

30/10/12

17

06/11/12

18

13/11/12

19

Transversalitat

12
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Club de lectura

Donde nadie te encuentre / Alicia GiménezHBarlett / José
Luis de Blas
Homer i Langley / E.L. Doctorow / José Luis de Blas

de matí

de tarda

de còmic

en anglés

Laboratori de jocs

18

18/12/12

22
9

Riña de gatos / Eduardo Mendoza / José Luis de Blas

19/01/12

14

La laguna / Bárbara Kingsolver / José Luis de Blas

19/04/12

10

24/05/12

13

21/06/12

11

La nieta del señor Linh / Philippe Claudel / José Luis de
Blas
La maledicció d'Alietzer / Annabel Cervantes / José Luis
de Blas

adult

Sin habitación propia / Assia Djebar / José Luis de Blas

18/10/12

12

Conill amb sajolida / / José Luis de Blas

22/11/12

12

Caperucita en Manhattan / Carmen Martín Gaite / Minerva
Álvarez
Cuentos de lo sobrenatural / Charles Dickens / Minerva
Álvarez
Todo es silencio / Manuel Rivas / Minerva Álvarez

20/03/12

11

21/02/12

13

La habitación de invitados / Helen Garner / Aina Rusca

adult

17/01/12

14

17/04/12

14

Et donaré la terra / Chufo Llorens / Minerva Álvarez

22/05/12

17

Línia blava / Ramón Solsona / Minerva Álvarez

16/10/12

15

El jardín olvidado / Kate Morton / Minerva Álvarez

20/11/12

20

El invierno del dibujante / Roca / Antonio Guiral

07/02/12

11

Mis circunstancias / Trondheim / Antoni Guiral

06/03/12

10

Asterios Polyp / David Mazzucchelli / Antonio Gurial

24/04/12

8

02/10/12

10

Niebla en el puente de Tolbiac / Tardi / Toni Guiral

06/11/12

14

Corre BonHGu / ByungHJu / Toni Guiral

04/12/12

9

At risk / Patricia Cornwell / Jennifer R. Justel

08/03/12

15

The Book of Illusions / Paul Auster / Jennifer R. Justel

09/02/12

12

Amsterdam / Ian McEwan

12/04/12

9

11/10/12

12

15/11/12

12

13/12/12

14

adult

13/01/12

14

adult

26/01/12

29

13/04/12

25

Vistes al mar / Centre d'Estudis de L'Hospitalet

16/04/12

59

A flor de piel (Relatos) / Lola Toledano

17/04/12

64

20/04/12

15

24/10/12

14

El Fotógrafo / Guibert H Lefèvre / Toni Guiral

Three Men in a Boat / Jerome K. Jerome / Jennifer R.
Rustel
The Razor's Edge / Somerset Maugham / Jennifer R.
Rustel
TBC / / Jennifer R. Rustel

La cuina romana: per descobrir i ... / Josep Maria Solias i
Juana
El fantasma de Trotsky (España, 1916H1940) / Andreu
Coll
Quaderns d'estudi n 26 / Centre d'Estudis de L'Hospitalet

adult

adult

adult

27/11/12

36

Còmic pels Drets Humans i la Ciutadania Global

28/11/12

60

Te prestaré mi voz / Lola Toledano González

13/12/12

87

ARC Associació de Relataires en Català

15/12/12

60

Contes amb missatge / Clara Gavaldà

22/03/12

47

Contes clàssics de tota la vida / Clara Gavaldà

26/01/12

66

contes d'animals de tot el món / Clara Gavaldà

23/02/12

50

Contes per ferHse un tip de riure / Clara Gavaldà

26/04/12

35

24/05/2012

29

/ Clara Gavaldà

conte en anglès

22

11/12/12

18

familiar

/ Laura Tamayo

Hora del conte

18

04/12/12

22/03/12

Reiníciate: si ellos canviaron su vida, tú tambíen puedes /
Toni Fornés
Bon cop de falç / Andreu González / Agustí Alcoberro

Hora del conte

20

27/11/12

16/02/12

Poetas del 15 de mayo / Mag Márquez

Presentació llibre

20/11/12

The boy in the stripped / / Jennifer R. Justel

8

22/11/2012

43

13/12/2012

24

10/05/12

11

Mansiones de la locura / Corey Konieczka / David Rosal

10/03/12

12

Powerboats / Corné van Moorsel / David Rosal

14/01/12

17

Príncipes de Florencia / Wolfgang Kramer, Richard Ulrich

11/02/12

12

Campaign Commander III: Punic ... / / David Rosal
Poseidon: 1800 B.C. / / David Rosal

adult

25/10/12

adult

21/04/12

11

16/06/12

16

Kingdom Builder / Donald X. Vaccarino / David Rosal

27/10/12

8

Die Burgen von Burgund / Stefan Feld / David Rosal

24/11/12

13

Barreja nadalenca / David Rosal

15/12/12

14

29/02/12

10

28/03/12

9

11/01/12

10

CNL

Cooperació

13
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18/01/12

Taller

Història de l'art en imatges / Rosa Ma Serra Reixac

Història i aplicacions de la fotografia / Josep González

Història i aplicacions de la fotografia. Coneix la teva
càmera / Josep González

Juguem amb la càmera I: composició i tècniques
fotogràfiques / Josep González

adult

adult

adult

adult

Fotografia

Taller

Juguem amb la càmera II: illuminació natural i artificial /
Josep González

Jaume Ribas 1990H2011: viatge al món dels colors / visita
dinamitzada per a nens/es de 4 a 11 anys

adult

familiar

Jaume Ribas 1990H2011: viatge al món dels colors /

10

25/01/12

9

01/02/12

11

08/02/12

8

21/03/12

9

22/02/12

8

07/03/12

9

14/03/12

10

15/02/12

10

11/04/12

8

18/04/12

7

25/04/12

9

02/05/12

7

09/05/12

5

16/05/12

6

23/05/12

7

30/05/12

4

25/04/12

17

26/04/12

16

02/05/12

13

03/05/12

13

04/05/12

13

03/10/12

15

04/10/12

15

05/10/12

15

08/10/12

16

09/10/12

10

10/10/12

9

21/05/12

15

23/05/12

10

24/05/12

11

30/05/12

10

31/05/12

10

04/06/12

8

22/10/12

8

23/10/12

6

24/10/12

8

25/10/12

6

26/10/12

6

29/10/12

7

30/10/12

11

18/06/12

7

19/06/12

7

20/06/12

8

21/06/12

6

22/06/12

6

21/11/12

18

22/11/12

18

23/11/12

14

26/11/12

15

27/11/12

14

28/11/12

16

29/11/12

15

30/11/12

10

29/02/12

8

14/03/12

15

28/11/12

24

26/01/12

5

01/03/12

9

28/03/12

8

16/05/12

12

adult
Un viatge de mil demonis + taller redimonis!

Taller de filosofia / Lorenzo García

Visita taller: el museu com a pretext
Visita taller A vista d'ocell
Huayhuash / Jaume Asensio G. Lamadrid, S.A.U

adult

adult
familiar

24/10/12

0

14/02/12

19

Servei educatiu del
Centre Cultural
Metropolità Tecla Sala

Servei educatiu del
Museu
Serveo educatiu

14
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general adult

Burma VJ, / Anders Ostergaard / Parallel 40 / Cinema
documental
The Queen and I / Nahid Persson / Parallel 40 / Cinema
documental
Pura vida / / Parallel 40 / Documental del mes
¡Vivan las antípodas! / Victor Kossakovsky / Parallel 40 /
Documental del mes
5 càmeres trencades / Emet Bernat i Guy Davidi / Parallel
40 / Documental del mes
Documental del mes

Cinema

familiar

Coraline / / Silvia Fernández
Lluvia de albóndigas / / Mónica Cardenal

adult

adult
familiar

13/03/12

0

0
0

El calaix de l'àvia II / Glòria García Cegarra / Gloria García

23/04/12

9

El libro de los engendros / Alberto Alta

02/05/12

0

28/05/12

0

25/06/12

0

16/10/12

0

16/10/12

0

17/10/12

0

13/11/12

0

Programa de
Cooperació i solidaritat
de L'H

Els llibres d'ArranzHBravo. Una donació de bibliòfil

22/11/12

15

Fundació Arranz Bravo

Estimant Catalunya / Vicen

03/12/12

0

L'hora de l'optimisme: optimisme conscient / Andrés Moya

15/05/12

19

12/06/12

18

09/10/12

12

13/11/12

20

Les relacions familiars: superar el Nadal / Andrés Moya

11/12/12

13

Alimentació de l'adult, la dieta mediterrània / Anna Bach

16/10/12

22

23/10/12

11

30/10/12

5

18/10/12

17

22/11/12

65

20/12/12

4

adult

Actituds positives davant la recerca de feina / Andrés
Moya
Som supersticiosos? Existeix la bona i la mala sort? /
Andrés Moya

adult

adult

El calci i les alternatives vegetals / Ana Huguet

adult

Endolcidors/ Ana Huguet

La propaganda del miedo / Yago Varela

adult

06/06/12

21

La propaganda del miedo II / Yago Varela

adult

29/11/12

17

Concert de guitarra. Música de latinoamèrica i altres /
Rubén Dario López
Ferida Arrel: Maria HMercè Marçal / Projecció i recital
Jornada Sales, Calders, Tísner

Altres

Festival Acrobatas

Altres

Festival Acrobatas

Altres
Altres

Festival Acrobatas
Festival Acrobatas

0

03/04/12

Com regular de manera eficaç el nostre pes i aconseguir
més salut i energia. Cicle vida sana / Mentxu Da Vinci

Altres

174

01/01/12

Alimentació en la infància / Ivet Ribot

Concert

03/02/12
16/01/12

Retrats de ningú / Ernest Compta

Cicle alimentació al llarg de la
Alimentació i envelliment / Maria Lecha
vida

Altres

13
32

familiar

Millora les teves relacions / Andrés Moya

Altres

27/03/12
10/10/12

0

Bombai en Blanc i Negre / Sonrisas de Bombay &
Programa de Cooperació i Solidaritat de L'H

general

15

Fanzines: art fotocopiat. Dels anyus 80 fins ara / Miquel
Puig / Biblioteca Badia i Moret de l'Atmetlla del Vallès

Drets humans vulnerats per la megamineria / Enginyeria
Sense Fronteres
Cruel Thing. Originales del cómic / Lena

Tertúlia / conferència

8

27/12/12

28

Sigues tu. Escultura / Joan Pla

Tertúlia / conferència

48

15/11/12

05/03/12

Àfrica. L'Àfrica decideix / Igman

Cicle vida sana

11/10/12

18/11/12

Dibus y diretes / Maribel Carod

Cicle pensar en positiu

13

familiar

Maria Aurèlia Capmany, dona, escriptora i ciutadana /
Gerència de biblioteques
Miradas de barrio / Talleres Bellvitge

Tertúlia / conferència

2

17/05/12

Dibujos a carboncillo / Mònica Jiménez

En record a un artista: Fèlix Puente, inaguracióHcomiat

Exposició

26/04/12

Festival Acrobatas:
Bluefingers
Festival Acrobatas:
Solé
Festival Acrobatas:
Festival Acrobatas:

música / Txus Blues & Jose
poesia / Luis García Montero & Estel
poemes musicats / David Castillo
música i poesia / Javier Muguruza

adult

10/04/12

3

adult

17/10/12

100
100

adult

27/10/12

adult

08/11/12

50

adult

09/11/12

100

adult
adult

10/11/12
10/11/12

33
55

15
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IV Premi Ictineu 2012 / TerHCat i de la Societat Catalan
de Ciència Ficció i Fantasia
Poemes de regal amb actuació musical

Altres
Altres

24/11/12

52

adult

22/12/12

85

adult

08/05/12

17

adult

16/06/12

35

Geometria i símbol a l'arquitectura gòtica / Josep
González i García

adult

25/10/12

8

Xerrada pels INS. Què fa un investigador? / Laura Valle

adult

16/11/12

52

Darwin, simis i humans: l'evolució de la nostra espècie.
Xerrada del trimester als instituts / Jordi Serrallonga

adult

29/02/12

47

Lectura en veu alta: sortida cultural a la Fundació Josep
... / Carles Ferrer
Recorregut urbà: el call de Barcelona / Museu d'Història
de L'Hospitalet

Sortida cultural
Sortida cultural

Tertúlia / conferència

general

Tertúlia / conferència

general

Xerrada

adult

16

BIBLIOTEQUES I FOMENT DE LA LECTURA 2012
Recursos Humans
Equip bàsic
•

Riera Luna, Anna

Cap de secció de biblioteques

•

Vila Rovira, M. Núria

Cap de negociat de recursos bibliotecaris

•

Tauste Fortuny, Rosa Maria

Auxiliar tècnica de gestió cultural

•

Grau Fuster, Ma. Carmen

Funcions administratives

Biblioteca Central Tecla Sala
•

Pedro Bravo

Director –personal Diputació de Barcelona-

•

3

Bibliotecaris/àries – personal Diputació de Barcelona-

•

11

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

•

3

Ordenances

Biblioteca Can Sumarro
•

Guardia Vila, Concepcion

Directora

•

2

Bibliotecaris/àries

•

3

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

•

1

Ordenança

Biblioteca Josep Janés
•

Irene Gálvez

Directora –personal Diputació de Barcelona-

•

1

Bibliotecari/ària –personal Diputació de Barcelona-

•

5

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

•

1

Ordenança

Biblioteca La Bòbila
•

Jordi Canal

Director –personal Diputació de Barcelona-

•

1

Bibliotecari/ària –personal Diputació de Barcelona-

•

4

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

•

2

Ordenances

Biblioteca La Florida
•

Cristina Amatriain

Directora –personal Diputació de Barcelona-

•

3

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

•

2

Ordenances

Biblioteca bellvitge
•

Dolors Vime

Directora –personal Diputació de Barcelona-

•

1

Bibliotecari/ària –personal Diputació de Barcelona-

•

6

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

•

1

Ordenança

Biblioteca Plaça Europa
•

David Urrea

Director –personal Diputació de Barcelona-

•

5

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

Biblioteca Santa Eulàlia
•

Coral Prieto

Directora –personal Diputació de Barcelona-

•

2

Tècnic/a auxiliars de biblioteca

DIFUSIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
MUSEU DE L’HOSPITALET
El
•
•
•

Museu de L’Hospitalet està constituït per tres seus:
Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya. Espai d’Història
Museu de L’Hospitalet. L’Harmonia. Espai d’Art
Museu de L’Hospitalet. Can Riera. Espai de memòria

Es tracta de tres edificis ubicats al carrer Xipreret, el principal carrer del nucli històric
de la nostra ciutat, dels quals Casa Espanya i l’Harmonia són Bens Culturals d’Interès
Nacional i Can Riera, d’Interès Local.
El Museu de L’Hospitalets’encarrega de difondre i conservar el patrimoni
cultural i material de L’Hospitalet, tot donant a conèixer el passat, el
present i el projecte de futur de la ciutat. El Museu de L’Hospitalet participa en
la Xarxa de Museus Locals que impulsa la Diputació de Barcelona. En aquest sentit,
l’objectiu és mostrar la realitat de la ciutat i destacar el seus valors culturals d’ahir i
avui. És a dir, oferir recursos, activitats i eines de coneixement sobre els fets
històrics, polítics i culturals esdevinguts a L’Hospitalet des dels seus inicis com
assentament poblacional.
SERVEIS I ACTIVITATS

Fons del Museu. Programa de documentació
•

•
•

Fons etnogràfics i històrics, amb peces provinents de la cultura popular
tradicional, del món rural i del magnífic llegat tecnològic de la industrialització de
la nostra ciutat.
Col·lecció de retaules religiosos d’art renaixentista.
Fons d’art contemporani amb produccions artístiques del segle XX.

PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓ
Nombre estimat d'objectes del fons

10.000

Nombre d'objectes registrats

8.693

Nombre de fitxes d'inventari general

8.693

Nombre d'objectes pendents de registre

1.307

Nombre de fitxes d'inventari general pendents de fer

1.307

Nombre de fitxes fetes pendents d'informatitzar

3.601

Nombre d'objectes prestats per a exposicions temporals

264

Exposicions
•

•

•

Programació d’exposicions temporals d’art i d’història i sobre diverses
temàtiques, prioritzant propostes d’artistes de la ciutat i edició dels catàlegs
d’aquestes exposicions.
Exposició estable del museu “Color, forma i volum”, a l’edifici l’Harmonia,
constituïda per 20 retaules renaixentistes i barrocs, així com les restes
escultòriques i arquitectòniques de l’antiga església de Santa Eulàlia de Mérida,
datats entre els segles XVI i XVII.
Exposició estable “L’Hospitalet segle XX”, a Can Riera. Espai de memòria.

1

EXPOSICIONS CASA ESPANYA

TOTAL

DATES

VISITANTS

•

L'H B/N

01-gen

22-gen

749

•

ENTRE MOLECULES

24-gen

31-març

397

•

L'H B/N

17-abr

20-juny

379

•

JOIA MUSEU

18-maig

03-juny

188

•

FOTOGRAFIES DE MUNTANYA

21-juny

30-juny

131

•

L'H B/N

02-jul

17-oct

997

•

CINEMA EN TEMPS DE GUERRA

01-oct

04-nov

686

•

CÀMERES DEL MÓN

18-oct

11-nov

188

•

EL MÓN DEL FOC

08-nov

25-nov

131

•

L'H B/N

26-nov

31-des

997

TOTAL

EXPOSICIONS L’HARMONIA

4.000
TOTAL

DATES

COLOR I FORMA (permanent)
•

VISITANTS

01-gen31-des

3860

•

XIX MOSTRA PESSEBRISTA

01-gen

06-gen

143

•

PATRIMONI REHABILITAT

01-gen

12-feb

408

•

ISMAEL SMITH

19-gen

18-març

393

•

CARROGGIO

19-abr

01-jul

680

•

JOIA DEL MUSEU

18-maig

03-juny

153

•

TPK

27-set

11-nov

1204

•

ART CONTRA LA SIDA

27-nov

16-des

743

•

XX MOSTRA PESSEBRISTA

04-des

31-des

1517

TOTAL

EXPOSICIONS CAN RIERA

9.101

DATES

L'HOSPITALET ANTIFRANQUISTA
•

01-gen31-des

TOTAL
VISITANTS

2243

TOTAL

2.243

TOTAL VISITANTS EXPOSICIONS

16.341

2

Activitats didàctiques
•

Per difondre d’una manera didàctica i proper el patrimoni local s’organitzen
activitats, adreçades a públic adult i a grups escolars, com:
Exposicions temporals relacionades amb L’Hospitalet o amb el seu entorn i
les seves activitats derivades: visites comentades, conferències...
Rutes urbanes: itineraris a peu diumenge al matí per conèixer els barris de
la ciutat (Vila Vella, Santa Eulàlia...)
Visites urbanes a edificis i equipaments de la ciutat emblemàtics per la seva
relació amb la història de la ciutat
Mitjançant el portal INTRO, el Museu ofereix una variada oferta (uns 25
productes) de visites, tallers i rutes urbanes als centres docents de la ciutat
Les activitats escolars segueixen dues grans línies: Activitats d’història i d’art i
Activitats d’història i de memòria. En el cas de les activitats per a adults, a més de
rutes, visites i tallers, s’afegeix la realització de conferències, taules rodones,
cursets i passis de pel·lícules.

ESCOLAR
Tallers
Rutes

GEN

TOTAL

FEB

MAR ABR MAI

89 113
85 109
174 222

JUN

JUL

AGO

97 84 69
0
331 316 170 617
428 400 239 617

0
60
60

0
0
0

SET

OCT

NOV

0 84
63
56 114 408
56 198 471

DES

TOTAL

0
599
63 2.329
63 2.928

Activitats per adults i públic familiar
Activitats per adults i públic familiar
El Museu té una programació variada per a públic familiar i adult. Aquesta es divideix
en:
•
•

Actes propis i aliens, en funció de si són organitzats pel Museu o per altres entitas
o departaments municipals.
Pot realitzar-se en algun dels edificis propis (conferències, visites, projeccions,
etc..) o en altres espais (rutes urbanes, etc..)

Les dades es mostren tot seguit:
ACTIVITATS
TOTAL

GEN

FEB

MAR ABR MAI

60 139

JUN

JUL

329 140 522 480 145

AGO

SET

OCT

NOV

ACTIVITAT MUSEU
Visites exposicions

•

Activitats escolars: rutes urbanes

•

Activitats escolars: tallers didàctics

•

Activitats per a públic adult i familiar

16.341

TOTAL

TOTAL

0 550 919 568 279 4.131

TOTAL USUARIS MUSEU

•

DES

2.329
599
4.131

23.400
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Programa de Patrimoni Immoble
•

La conservació, la recuperació, i la difusió dels elements que formen part del patrimoni
immoble de la ciutat són els objectius principals en els àmbits del Patrimoni
Arquitectònic, la Estatuària Pública, el Patrimoni Arqueològic i el Patrimoni Natural.

En els darrers les intervencions realitzades permeten oferir nous serveis públics en el camp
de l’atenció a les persones i posen en valor els respectius edificis amb acurades restauracions
que han recuperat i respectat la seva fesomia, història i els seus valors patrimonials. És el
cas d’edificis històrics recuperats per a la ciutadania com l’Harmonia, Can Riera i Ca n’Arús al
barri Centre; La Casa dels Cargols i la Torre Barrina a Collblanc; Can Colom a Santa Eulàlia i
Cal Gotlla als Districte econòmic.
La Secció de Patrimoni Cultural informa preceptivament de totes les obres i actuacions que
afecten els edificis catalogats i protegits en el marc del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) ja siguin de titularitat pública o privada.
També, i no menys important, documenta, fa el seguiment i informa sobre els edificis
històrics que, tot i no trobar-se dins del PEPPA per desconeixement de la seva existència o
de la seva importància, una vegada documentats són susceptibles de ser conservats pel seu
valor històric, o han de ser conservats i catalogats obligatòriament d’acord amb la legislació
vigent.
Per aquest motius es fa imprescindible realitzar de manera contínua la documentació
històrica de tots els elements històrics existents, fixar els criteris d’intervenció i el seguiment
de l’estat i els treballs a realitzar d’acord amb les prescripcions del PEPPA i la legislació
vigent.
El treball d’inspecció, control, seguiment i assessorament dels projectes, obres i actuacions
relacionades amb el planejament es realitza sobre 110 elements protegits de manera
individual i singular, sobre l’entorn de tots ells. Però, també sobre totes les edificacions,
antigues, modernes i les de nova construcció ubicades a les zones protegides per les Normes
Estètiques del Sector Centre (NESC), al barri Centre de la Ciutat.

ACTIVITAT DESENVOLUPADA
•

Informes fitxes

126

•

Informes NESC

84

•

Informes estatuària

21

•

Consultes Ple, Alcaldia i ciutadania

26

TOTAL

257

ARXIU MUNICIPAL
L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet és el servei municipal que s'ocupa de recollir,
conservar, organitzar i comunicar els documents produïts per l'Ajuntament de
l’Hospitalet, com a resultat de la seva activitat, per tal que puguin ser utilitzats per a
la gestió administrativa, la informació, la investigació i la cultura.
Així mateix, és el servei responsable de definir, implantar i fer el seguiment del
sistema de gestió de la documentació administrativa municipal, conjunt d'operacions i
tècniques basades en l'anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels
documents, amb l'objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguirne una gestió eficaç i rendible.
Per últim, són funcions pròpies de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet la conservació i
preservació del patrimoni documental del municipi, vetllant i custodiant la
documentació d'interès històric o cultural de les persones físiques o jurídiques, alhora
que impulsant activitats de divulgació i de foment de la recerca.
L’Arxiu està ubicat al núm. 55-57 del carrer del Cobalt, en un edifici municipal de
nova planta dotat d’instal·lacions alimentades per energia solar i cable de fibra òptica,
i ocupa un total aproximat de 2.000 m2 distribuïts en dues plantes.
CAPACITAT ARXIU MUNICIPAL

10.300 metres lineals

Els serveis que ofereix l’Arxiu Municipal són:
•
•
•

•

•

Servei d’accés, informació, consulta, assessorament i reprografia;
Servei de visites-taller didàctiques per als centres docents;
Servei de difusió del patrimoni documental i la història de l’Hospitalet, mitjançant
la realització d’exposicions, la col·laboració en projectes municipals, amb entitats,
mitjans de comunicació i empreses i el préstec de documentació;
Servei de suport a l’organització municipal, com a servei de documentació i
d’elaboració de dossiers documentals, i com a servei de formació i assessorament
arxivístic;
Coordinació de les publicacions de l’Arxiu i del lloc web L’Arxiu a la xarxa.

SERVEI D’ACCÉS I CONSULTA

1.385

•

Sessions de consulta presencial

1.367

•

Consultes per correu electrònic

18

SERVEI DE PRÉSTEC INTERN

1.609

TOTAL
•

Visites pàgina web

2.994
(sense dades)

5

CURSOS I CONFERÈNCIES
Participació en el cicle de conferències sobre les beques L’Hospitalet.

•

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI DOCUMENTAL I LA HISTÒRIA DE L’HOSPITALET
Document del mes: des de fa ja tres anys, l’Arxiu difon, a través del cicle El document del mes, part del seu
patrimoni documental. La mostra té lloc al web de l’Arxiu, i consisteix en l’exposició, durant un mes, d’un
document seleccionat amb criteris de representativitat dels conjunts que integren els seus fons i col·leccions.

•

FONS MUNICIPAL
Treballs d’identificació i preparació de documentació per eliminar: 907 capses
Tractament arxivístic de fons municipals: s’han inventariat 5.796 capses
Catalogació de documents: 5.152 unitats
Transferències de documentació des de les àrees municipals: ingrés de 1.600capses
Assessorament general i específic a personal administratiu de diferents àrees municipals

•
•
•
•
•

RECURSOS HUMANS
SECCIÓ DE PATRIMONI CULTURAL
EQUIP BÀSIC
•

Gonzalez Pavon, Jose Ma

Tècnic superior de patrimoni cultural

•

Piera Messa, Jordi

Tècnic assessor

•

Marcos Crego, Mª Mercedes

Funcions administratives

•

Aicart Serra, Jacinto

Oficial d’infraestructures de cultura

MUSEU DE L’HOSPITALET
•

Solias Aris, Josep M.

Director del museu d’història

•

Luque Tenorio, Fco. Javier

Tècnic de gestió cultural

•

Martin Villegas, Mª Carmen

Funcions administratives

•

Vaca Kirchner, Josep Oriol

Conserge

CAN RIERA
•

Castellano Bueno, Agustin

Auxiliar tècnic de gestió

ARXIU
•

Marius de Juan

Director de l’arxiu municipal

•

Parramons Homs, Clara Carme

Tècnica mitjana – directora arxiu històric

•

Vila Gracieta, Anna

Tècnica de gestió

•

Leyes Garcia, Carina

Auxiliar tècnica de gestió

•

Fuguet Vituri, Antonio

Auxiliar tècnic de gestió

•

Prieto Cabeza, Josefa

Auxiliar tècnica de gestió

•

Mesa Saldaña, M. Dolores

Funcions administratives
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SERVEI DE CULTURA DESPESA 2012

Departament / secció
Administració General de Cultura

Capítol I

Capítol II

Capitol IV

Capítol VI

Import total

-

-

156.572,80

139.216,82

17.355,98

Promoció Cultural

1.126.978,44

1.735.326,63

1.002.850,00

Biblioteques i foment de la lectura

2.727.494,10

1.959.785,31

12.000,00

-

4.699.279,41

689.577,70

348.769,76

10.000,00

-

1.048.347,46

4.683.267,06

4.061.237,68

1.024.850,00

Patrimoni Cultural
TOTAL

147.267,28
1,31%

Capítol I
59.260,40
0,53%

Capítol II
Capítol IV
Capítol VI

4.683.267,06;
46,61%

4.061.237,68;
40,42%
DESPESA GLOBAL SERVEI DE CULTURA PER CAPÍTOLS

278.439,15

278.439,15

4.143.594,22

10.047.793,89

SERVEI DE CULTURA DESPESA 2012

Capítol

Departament / Secció

Capítol I

Aportació municipal

Altres aportacions

3.877.686,71
Administració general de Cultura

805.580,35

139.216,82

-

Promoció Cultural

1.126.978,44

-

Biblioteques i Foment de la lectura

1.921.913,75

Patrimoni Cultural
Capítol II
Administració general de Cultura

1.095.997,30

15.140,14
1.380.015,27

355.311,36

Biblioteques i Foment de la lectura

1.257.554,37

702.230,94

310.314,76

38.455,00

Capítol IV

1.024.850,00

-

1.002.850,00

-

Biblioteques i Foment de la lectura

12.000,00

-

Patrimoni Cultural

10.000,00

-

278.439,15

-

Promoció Cultural

278.439,15

-

Biblioteques i Foment de la lectura

-

-

Patrimoni Cultural

-

-

Promoció Cultural

Capítol VI

TOTAL DESPESA SERVEI DE CULTURA 2012

8.144.000,40

4.059.021,84

-

Promoció Cultural

Patrimoni Cultural

4.683.267,06

805.580,35

689.577,70
2.963.024,54

Import total

1.024.850,00

278.439,15

1.901.577,65

10.045.578,05

245.691,59
2,45%
1.605.911,03
15,99%

49.975,03
0,50%

Aportació municipal
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Altres

8.144.000,40
81,07%

DESPESA GLOBAL SERVEI DE CULTURA PER FONT D'INGRESSOS

SUBTOTAL SUPORT A LA FORMACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS
VISUALS
Taller Pubilla Cases – TPK

46.835,00

SUBTOTAL SUPORT A LA DIFUSIÓ DE LES ARTS ESCÈNIQUES I DE
LA MÚSICA
Casa de la Música Popular

81.000,00

Associació Amics de la Música Bellvige

12.000,00

Associació Teatre per a tota la família

9.000,00

Comissió organitzadora d'actes culturals
Mare de Déu dels Desemparats -

7.000,00

Setmana Cant Coral

5.000,00

Centre Catolic

3.550,00

Bipol.art

1.300,00

Coral Xalesta

800,00

Coral Elisard Sala

800,00

Associació Catalana de Teatre Educatiu -

Espectacle teatral Història de
Plaudite Teatre (activitat Les arts
escèniques: teatre de moviment )
Plaudite Teatre (Festival de teatre de
Santa Eulàlia )

123.900,00

800,00
800,00
700,00

Cor Adinoi

450,00

Associació Catalana de Teatre de
L'Hospitalet - Somnis

400,00

Coral Infantil Matiners

300,00

SUBTOTAL SUPORT A LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
Tertulia Flamenca de L'Hospitalet

9.000,00

ACA Cofradia 15+1 de L’Hospitalet

8.450,00

Coordinadora Sardanista de L'Hospitalet

8.000,00

Centro Andaluz Casa de Huelva

5.000,00

Associación Cultural Andaluza de
L'Hospitalet
Hermandad Rociera Andaluza
Pastorcillo Divino - Feria de Abril
Hermandad Rociera Andaluza
Pastorcillo Divino
Peña Cultural Flamenca y Recreativa
Antonio Mairena
TRO Entitats de Foc de L'Hospitalet Trabucaires

46.835,00

5.000,00
5.000,00
3.000,00
4.500,00
4.200,00

Casa Galega de L'Hospitalet

4.000,00

Centro Aragonés de L'Hospitalet

3.600,00

98.650,00

Coordinadora de Entidades Andaluzas
de L'Hospitalet

3.600,00

Unión Extremeña de L'Hospitalet

3.300,00

Hermandad Rociera Recreativo Cultural
Pastora Almonteña
Centro Cultural Andaluz Hermandad
Rocieros de Carmona
Hermandad Rociera Andaluza de
L'Hospitalet
Centro Extremeño en Catalunya Muñoz
Torrero

3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00

Colla Jove de L'Hospitalet

2.000,00

Grup Sardanista Tot Bellvitge

1.600,00

AMPA Escola Patufet Sant Jordi -

Anniversari colla Patunyetes
Associació Skamot Diabòlik de Santa
Eulàlia - celebració 25è anniversari
Asociación Cultural Andaluza Casa de
Baena de L'Hospitalet
Peña Taurina Angel Leria de Zarza
Capilla - 25è anniversari
Peña Taurina Angel Leria de Zarza
Capilla
Centro Cultural Andaluz Blas Infante
Centro Castellano Leonés en
L'Hospitalet
Asociación Cultural Andaluza Casa de
Fuenteobejuna

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
800,00
1.400,00
1.200,00
1.100,00

Dansaires de L'Hospitalet

1.000,00

Ateneu Cultural Popular

1.000,00

Asociación Cultural Andaluza Hijos de
Paradas en Catalunya
Asociación Cultural Andaluza Marismas
del Guadalquivir
Centro Cultural Andaluz Almeriense de
L'Hospitalet
Asociación Cultural Andaluza Hijos de
Bedmar en Catalunya
Asociación de Amigos del Camino de
Santiago
Associació Grallers i Gralleres de
Bellvitge
Coordinadora d'associats per la llengua
(activitat Correllengua )
Associació Sardanista Collblanc - la
Torrassa
Grup Sardanista la Florida

1.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
400,00
300,00
300,00

SUBTOTAL SUPORT A LA DIFUSIÓ I CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI
Centre d’estudis de L’Hospitalet

35.000,00
35.000,00
TOTAL

304.385,00

CAPÍTOL IV SUBVENCIONS LLEURE 2012
SUBTOTAL IMPORT SUBVENCI0NS ANUALS

596.053,00

Associació club esplai la Florida

103.475,00

Associació club esplai Pubilla Cases

100.605,00

Club infantil i Juvenil Bellvitge

88.069,00

Esplai Santfeliu Sant ildefons

76.661,00

Centre esclat Bellvitge

64.102,00

Associació educativa Itaca - Els Vents

54.690,00

Centre d'esplai Xixell

43.327,00

Consell de l'Esplai

18.474,00

Fundació privada La Vinya (intervenció Gornal)

18.276,00

Esplai Can Serra

14.674,00

Fundació Josep Carol

12.400,00

MIJAC Santa Eulàlia

700,00

Fundació Privada La Vinya (intervenció Bellvitge)

600,00

SUBTOTAL IMPORT SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS D'ESTIU

12.612,00

Fundació Privada La Vinya (intervenció Bellvitge)

4.990,00

Associació Educativa Nou Quitxalles

2.036,00

Associació juvenil agrupament escolta Lola Anglada

3.884,00

Associació promotora de serveis especials i atencions
terapèutiques

1.702,00
TOTAL

608.665,00

CAPÍTOL IV SUBVENCIONS PROJECTE URBAN - GORNAL
SUBTOTAL SUPORT PROJECTE FEDER - GORNAL

30.000,00

Fundació privada La Vinya d’Acció Social

15.000,00

Fundació privada La Vinya d’Acció Social

15.000,00

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTS SERVEI DE CULTURA ANY 2012

NOMBRE

Acords de Ple

2

Adhesió Protocols

1

Aprovació Reglaments

1

Acords de JGL

42

Encàrrecs de gestió

2

Adhesions

1

Aprovació Reglaments

1

Ajuts econòmics

15

Ajuts econòmics Cultura Popular i Tradicional

3

Ajuts econòmics Projecte Urban

2

Altres acords de col·laboració i convenis

3

Acceptació de subvencions i ajuts

8

Altres

7

1

Resolucions

60

Subvencions

31

Acords de col·laboració i convenis

5

Sol·licituds de subvenció

9

Acceptació de subvencions

2

Acceptació de justificacions

2

Cessió d’ús

2

Altres

9

TOTAL

104

EXPEDIENTS DE PLE
Acords de ple

2

Prorrogar el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, aprovat per l’Ajuntament Ple, en
sessió de data 23 de desembre de 2008
Aprovar inicialment el Reglament de l’Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat

EXPEDIENTS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
TIPUS D’EXPEDIENT

IMPORT

DATA

Encàrrecs de gestió
Aprovar l’encàrrec de gestió a La Farga per a la realització de la
Setmana Cultural Andalusa
Aprovar l’encàrrec de gestió a La Farga per realitzar diferents serveis
i subministraments per a la celebració de concerts i del concurs de
cocteleria, en el marc de les Festes de Primavera 2012

NOMBRE

2
84.000,-

24/1/2012

19.092,22

20/3/2012

Adhesions

1

Sol·licitar la integració de l’Ajuntament de L’Hospitalet al Sistema
Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM),
promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

19/6/2012

Aprovació Reglaments

1

Aprovació del projecte del Reglament de l’Arxiu

23/10/2012

Ajuts econòmics

15

Associació Educativa Itaca de L’Hospitalet

54.690,-

24/4/2012

Centre Esplai Xixell

43.327,-

24/4/2012

Fundació Catalana de l’Esplai (Intervenció Can Serra)

14.674,-

24/4/2012

Fundació Catalana de l’Esplai (Intervenció Bellvitge)

88.069,-

24/4/2012

Associació Club d’Esplai Pubilla Casas Can Vidalet

100.605,-

24/4/2012

Associació Club d’Esplai La Florida

103.475,-

24/4/2012

Club Infantil i Juvenil Sanfeliu Sant Ildefons

76.661,-

24/4/2012

Fundació Privada la Vinya

18.276,-

24/4/2012

Fundació Escolta Josep Carol

12.400,-

24/4/2012

Consell de l’Esplai de L’Hospitalet

18.474,-

24/4/2012

Centre Esclat Bellvitge

64.102,-

24/4/2012

9.000,-

29/5/2012

Taller de Pubilla Casas

49.535,-

29/5/2012

Amics de la música

12.000,-

29/5/2012

Centre d’Estudis

35.000,-

29/5/2012

Associació Teatre per a tota la família

Ajuts econòmics Cultura Popular i Tradicional

3

Associació Cultural Andaluza Cofradia 15+1

8.450,-

19/6/2012

Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

8.000,-

29/5/2012

Tertulia Flamenca de L’Hospitalet A.C.A.

9.000,-

25/9/2012

Ajuts econòmics projecte URBAN

2

Fundació privada La Vinya d’Acció Social (aprovació provisional)

30.000,-

Fundació privada La Vinya d’Acció Social (aprovació definitiva)

30.000,-

22/5/2012
10/7/2012

Altres acords de col·laboració i convenis
Conveni de col·laboració i ajut econòmic Salamandra BCN, SL “Casa
de la Música”
Comissió d’Actes Culturals i Recreatius Mare de Déu dels
Desamparats

3
81.000,-

29/5/2012

7.000,-

11/12/2012

Associació Espectacle Difusió

27/12/2012

Acceptació de subvencions Diputació de Barcelona

4

Suport al programa desenvolupament cultural local

77.000,-

29/5/2012

Suport al Programa d’activitats dels museus

16.800,-

29/5/2012

7.244,-

23/10/2012

18.953,-

4/12/2012

Promoure la Cultura Popular i Tradicional a L’H
Suport a les actuacions incloses dins les programacions professionals
estables d’iniciativa municipal per al segon semestre de 2012
Acceptació de subvencions Generalitat de Catalunya
Implantació d’un sistema de gestió documental inventari de sèrie del
fons documental

5
6.900,-

25/9/2012

10.792,-

25/9/2012

Programació estable de teatre, música i dansa

104.325,-

23/10/2012

Subvenció exclosa de concurrència pública

100.000,.

4/12/2012

Programa d’exposicions i activitats 2012

Altres acords

7

Aprovació Bases Beques L’Hospitalet 2012

10/4/2012

Acceptació donacions efectuades al Museu de L’Hospitalet

22/5/2012

Aprovació bases premi L’H Confidencial. Premi internacional de
novel·la negra

29/5/2012

Acceptació justificacions varies entitats

18/12/2012

Acceptació donacions efectuades al Museu de L’Hospitalet

18/12/2012

Acceptació de les reformulacions

27/12/2012

Acceptació de la justificació Associació Educativa Itaca

27/12/2012

TOTAL ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

2

43

RESOLUCIONS
TIPUS D’EXPEDIENT

IMPORT

DATA

Ajut econòmic a diverses entitats culturals

17

AMPA Patufet Sant Jordi

1.500,-

11/6/2012

Centre Catòlic de L’Hospitalet

3.550,-

19/6/2012

Coral Infantil Els Matiners

300,-

2/7/2012

Ateneu de Cultura Popular

1.000,-

2/7/2012

Associació Catalana de Teatre

400,-

2/7/2012

Plaudite Teatre

700,-

30/7/2012

1.300,-

30/7/2012

Coral Xalesta

800,-

30/7/2012

Associació Catalana de Teatre Educatiu

800,-

31/7/2012

Moviment Infantil d’Acció Catòlica

700,-

12/9/2012

Cor Adinoi

450,-

18/9/2012

Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana

400,-

6/11/2012

Fundació Privada La Vinya, Intervenció Barri Bellvitge

600,-

8/11/2012

Bipol·Art

Plaudite Teatre

800,-

11/12/2012

Skamot Diabòlic

1.500,-

17/12/2012

Tro Entitats de Foc

1.200,-

17/12/2012

12.612,-

17/12/2012

Asociación Cultural Andaluza

5.000,-

19/6/2012

Casa de Baena, Asociación Cultural Andaluza en Catalunya

1.500,-

19/6/2012

Centro Andaluz Casa de Huelva

5.000,-

19/6/2012

Centro Cultural Andaluz Blas Infante de L’H

1.400,-

19/6/2012

Centro Aragonés en L’Hospitalet

3.600,-

19/6/2012

Centro Castellano Leonés

1.200,-

19/6/2012

Centro Exremeño en Catalunya Muñoz Torrero

2.000,-

19/6/2012

Dansaires de L’Hospitalet

1.000,-

19/6/2012

Hermandad Rociera Andaluza en L’Hospitalet

3.000,-

19/6/2012

Peña Cultural Flamenca y Recreativa Andaluza Antonio Mairena

4.500,-

19/6/2012

Unión Extremeña de L’Hospitalet

3.300,-

19/6/2012

Ajut econòmic entitats de lleure que han presentat el projecte
d’activitats d’estiu

NOMBRE

Ajut econòmic entitats Cultura Popular i Tradicional

Associació Graellers i Graelleres

3

14

500,-

19/6/2012

Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet

3.600,-

19/6/2012

Grup Sardanista Tot Bellvitge

1.600,-

19/6/2012

Acords col·laboració i convenis

5

Conveni Bipol.Art

13/3/2012

Conveni col·laboració amb la Diputació, la Fundació Palau i Antoni Llena, per
produïr l’exposciió “Antoni Llena. SOS: Senyals de fum des d’un subsòl

2/4/2012

Conveni amb l’Agència Catalana de la Joventut, Programa Carnet Jove

22/6/2012

Conveni amb la Fundació La Caixa, per a la instal·lació de l’exposició Neolític

19/9/2012

Conveni col·laboració amb l’Associació Cultural Pirinaigua, per a la producció del
documental Borrel Invisible

5/12/2012

Sol·licitud de subvencions
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona, per al Programa desenvolupament
Cultural Local, per un import de 150.000.-€
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona, per al programa Suport a la
Difusió Artística dels Municipis, per un import de 5.000.-€
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona, per al programa Museus i
patrimoni cultural moble, per un import de 30.400.-€

9
28/2/2012
28/2/2012
28/2/2012

Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona per activitats destinades a
promoure la Cultura Popular i Tradicional per l’any 2012, per un import de
38.072,88 €
Sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la implantació del sistema
de gestió documental. Arxiu, per un import de 6.900,- €
Sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la Programació
d’Exposicions al Museu, per un import de 30.400,- €
Sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la Programació Estable de
teatre, música i dansa, per un import de 105.000,- €
Sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya, exclosa de concurrència pública,
per un import de 100.000,- €, per a la Programació d’exposicions
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona, per a la Programació Estable
d’Iniciativa Municipal del Circuit Xarxa d’Espais Escènics Municipals, per import de
60.000,-

24/4/2012

10/5/2012
14/5/2012
17/5/2012
4/7/2012
19/9/2012

Acceptació de subvencions

2

Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, per al Festival CL’HIPS, per import de
2.000,- €
Acceptació subvenció Generalitat de Catalunya, per a l’elaboració d’instruments
descriptius de fons documentals, per import de 3.963,- €

20/7/2012
19/9/2012

Acceptació justificacions 2011

2

Acceptació justificacions Peña Tauriana Angel Leria, Casa Galega i Moviment
Infantil d’Acció Catòlica
Acceptació justificació Joc Nacional de Catalunya i les Illes

17/12/2012
21/12/2012

Cessió d’ús

2

Autoritzar ús privatiu de l’Auditori Barradas a diverses entitats i empreses

18/6/2012

Autoritzar ús privatiu de l’Auditori Barradas a diverses entitats i empreses

18/6/2012

Altres

9

Aprovació Bases Concurs i Projecte del 8è Festival de Videoclips CL’HIPS 2012

2/4/2012

Constitució Comissió Redactora Reglament de Biblioteques

14/6/2012

Denegació sol·licitud fotocòpies diversos expedients administratius

18/6/2012

Aprovar concessió Premi L’H Confidencial premi internacional de novel·la negra,
edició 2012
Aprovació Bases Festival CL’HIPS 2012

28/2/2012

Incoació expedient administratiu elaboració Reglament de l’Arxiu

3/7/2012

Classificar els preus de les entrades del Teatre Joventut i de l’Auditori Barradas per
al període de setembre a desembre de 2012
Convocatòria sorteig Cavalcada

28/9/2012

Concessió Premis Festival CL’HIPS

19/11/2012

TOTAL RESOLUCIONS

2/4/2012

28/9/2012

60
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