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INTRODUCCIÓ
La memòria del Servei de Cultura del 2015 coincideix amb l’inici d’un nou mandat municipal on les
polítiques culturals són estratègiques en la definició de la ciutat del futur. El nostre objectiu és facilitar a la ciutadania l’accés a la cultura amb una programació estable, diversa i popular, pensada
per a tots els públics on es valora, per sobre de tot, la qualitat.
Paral·lelament s’ha donat suport a les iniciatives artístiques sorgides del projecte del Districte
Cultural i s’ha aprofundit en el diàleg i la col·laboració amb les entitats, els agents culturals i la
iniciativa privada. Fruit d’aquesta col·laboració ha estat la presència, per primera vegada, en el
Barcelona Gallery Weekend, un esdeveniment en què participen galeries, museus i centres d’art.
Hem mantingut un intens calendari d’activitats culturals que afavoreixen la participació i la cohesió social, desenvolupades a través d’una xarxa d’equipaments distribuïts al territori. A tall d’exemple: 77 exposicions, 153 espectacles d’arts escèniques, 238 concerts, més de 80.000 persones
participant activament a les Festes de Primavera. A més, ha augmentat l’atractiu de L’Hospitalet
com a plató de cinema; el 2015 va acollir 220 rodatges.
Hem iniciat el mandat amb l’elaboració d’un pla estratègic per al Museu que defineix l’actuació i
els espais de l’equipament a mitjà i llarg termini, alhora s’ha produït un canvi organitzatiu, l’Arxiu
Municipal passa a dependre de Gerència. Mentrestant, per les sales de l’Harmonia i Casa Espanya
han passat exposicions de rellevància: s’ha celebrat l’Any de la llum amb mostres dedicades a Carles Buïgas, l’enginyer que va destacar en la creació de fonts lluminoses com les de les places del
Mestre Clavé i de l’església de Santa Eulàlia de Provençana. Vam recordar l’hospitalenc Antonio Bernal, considerat referència del còmic del segle XX.
Exposicions de rellevància també al Centre d’Art Tecla Sala amb l’antològica dedicada a Gervasio
Sánchez, un dels millors fotoperiodistes del moment, que va comptar amb la participació activa del
fotògraf en les visites organitzades per als instituts a través del Servei Educatiu. Tecla Sala va comissariar l’exposició d’un altre hospitalenc il·lustre, Llorenç Jiménez Balaguer, exposada al Museu
de Montserrat, l’última que l’artista va poder veure en vida. Destaca la feina que el Servei Educatiu
desenvolupa amb les escoles i instituts de la ciutat amb l’objectiu d’estimular la creativitat, amb
projectes nous com Què vol dir mirar un quadre, conjuntament amb Tallers Bellvitge. Una nova manera de visitar i explicar les exposicions. Per la seva banda, la Fundació Arranz-Bravo segueix en la
línia de donar suport a joves artistes i en l’exhibició de les obres d’Arranz-Bravo, amb una mostra
dedicada a les produccions de gran format.
Les Biblioteques de L’Hospitalet continuen treballant en el foment de la lectura i l’accés a la informació i al coneixement; en paral·lel, i en el canvi de model que aquests equipaments han introduït en els darrers anys, han augmentat l’oferta d’activitats que organitzen i que atorguen a les
biblioteques un valor afegit. També augmenta el treball col·laboratiu amb els agents culturals dels
barris. Un bon exemple de col·laboració l’ha donat la Biblioteca Bellvitge, amb les activitats organitzades per commemorar el 50è aniversari del barri.
2015 també ha estat un any en què hem desenvolupat projectes singulars amb l’art urbà als barris,
de la mà de l’associació Contorno Urbano, hem consolidat projectes com les càpsules de teatre o la
radiografia dels hospitalencs a través de Facebook amb Humans LH i el suport del grup de Robòtica
del Centre Cultural la Bòbila.
Tot ha estat possible gràcies a l’equip humà, professional i amb experiència que s’ocupa de preparar l’oferta i fer-la arribar a la ciutadania, i també gràcies als usuaris i al públic en general. Un
compromís per oferir uns serveis culturals de qualitat pensats per a la ciutadania que els fa seus i
els gaudeix.

Jaume Graells
Regidor de Cultura
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QUI SOM
El Servei de Cultura treballa en la promoció d’una oferta cultural diversa i de qualitat, estable i coherent que dóna suport a la creació, la producció i la difusió de les arts i la cultura en
tots els espais de la ciutat, per fer de la cultura un instrument de proximitat, educació, reflexió i cohesió social.
En aquest sentit, es treballa en la difusió de la música, les arts visuals i escèniques; en el foment de la lectura des de l’àmbit de les biblioteques; en la conservació del patrimoni i en l’organització d’activitats de proximitat.
El suport a les entitats i col·lectius culturals de la ciutat i als artistes emergents són també
objectius prioritaris.
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DADES CLAU

Arts escèniques

Arts visuals

5 sales

77 exposicions
61.299 visitants

153 espectacles

9 projectes de

30.427 espectadors

creació

18 projectes de creació

Música

Biblioteques

4 equipaments i
sales de música

Festes

238 concerts

80.779 ciutadans

67.755 espectadors

participen a les

33.538 usuaris actius
42.448 usuaris a les
activitats

Festes de Primavera

156.777 usuaris de

i 50.000 a la

serveis

Cavalcada de Reis

142.716 préstecs

Projectes 2.0
254.609 visites a
Arxiu

pàgines web
14.637 seguidors a
Facebook
9.153 seguidors a
Twitter

Audiovisual

4.401 consultes a

132 vídeos a concurs

fons de dades de la

al CL’Hips

ciutat

220 rodatges a L’H

784 usuaris
d’activitats

Més dades a la página 43
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PROGRAMES TRANSVERSALS

Treballar en programes comuns per posar en relació
els diferents equipaments i millorar els resultats
La creació de programes transversals al Servei de Cultura es va iniciar durant el
mandat municipal 2012-2015. La missió és promoure el treball transversal en la gestió
de les polítiques culturals, incorporant programes als àmbits d’actuació comuns als
diferents equipaments i serveis per posar-los en relació i millorar-ne els resultats.
Els programes transversals s’han creat en dos àmbits d’actuació:
a)

comunicació cultural

b)

abast educatiu dels projectes culturals

Comunicació cultural
Les propostes de comunicació les presenta una comissió integrada per quatre treballadores del Servei de Cultura amb diferents perfils: biblioteconomia, periodisme, tecnologies de la informació i gestió cultural. Es reuneix quinzenalment i fa propostes per
millorar la difusió i comunicació de l’oferta cultural dels equipaments i serveis municipals, Centres Culturals de Districte i entitats culturals en conveni. Si el projecte ho
requereix, la comissió rep el suport d’altres serveis municipals com Informàtica, Comunicació i imatge i Oficina d’Atenció al Ciutadà, principalment.

Els programes
transversals
treballen en els
àmbits de la
comunicació i
l’educació

Es treballa a partir d’un document de referència, Estratègia Digital @CulturaLH,
elaborat el novembre de 2012.
Durant l’any 2015 s’han portat a terme les següents tasques:


El 19 d’octubre es va celebrar la tercera Trobada @CulturaLH: Jornada taller.
Com explicar i codificar bé els actes? Amb personal del Servei de Cultura, Centres Culturals de districte i l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts. És el
tercer any consecutiu que es realitza.



D’octubre a novembre es va fer la tercera edició Càpsules formatives
@CulturaLH. Destinades al personal del Servei de Cultura i els Centres Culturals
de Districte. Es van fer set sessions i van participar 35 persones. És el tercer any
consecutiu que es fa, sense cost econòmic directe, amb els recursos tècnics i
formadores del Servei de Cultura i la col·laboració de
Torre Barrina.



Web CulturaLH. Es fa pública la nova secció de Cultura al web municipal, amb una nova proposta i els continguts renovats. Es presenta el mes de febrer. Coordinació i gestió de continguts.

Servei de Cultura - Memòria 2015 / 6



Web BibliotequesLH. Proposta per a la creació d’un nou disseny i concepció del
web així com la renovació dels continguts. Es farà pública el 2016.



Web Museu de L’Hospitalet. Reunions preparatòries per a la renovació del web
que es continuarà treballant el 2016.



Web CulturaEduca. Redacció de la proposta de continguts per a la creació d’una nova web que agrupi l’oferta educativa que organitzen els equipaments culturals. El disseny i la publicació es preveu per al 2016.



Web de les Festes de Primavera i Web de Nadal. Coordinació i gestió de continguts i millores.



Web Any de la Llum. Creació d’un microsite per al projecte d’Any de la llum.
Coordinació i gestió de continguts.



Xarxes socials CulturaLH. Coordinació i gestió
de continguts: Facebook, Twitter, YouTube, Issuu.



Indicadors 2.0 de la xarxa @CulturaLH. Recollida i tractament de dades trimestrals dels equipaments i centres culturals.



Butlletí electrònic Música+Escena. Es crea un
nou disseny i es publica el butlletí que agrupa
l’oferta escènica de la ciutat: Auditori Barradas i
Teatre Joventut.



Google Busines View. En fase d’estudi la proposta de pressupost i continguts
per incorporar els equipaments culturals de L’Hospitalet als mapes virtuals de
Google.



Enquesta Cercles. Participació en els debats preparatoris dels Cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona per dotar de continguts la
incorporació de dades i de nous àmbits a l’estudi final.



Catàleg de serveis culturals. Definició dels serveis culturals que s’incorporen al
catàleg municipal coordinat pel Servei d’organització i projectes de millora de
l’Ajuntament.



Cens d’equipaments culturals de la Generalitat de Catalunya. Actualització
del llistat d’equipaments de L’Hospitalet al Cens de la Generalitat.
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Horiginals. La televisió cultural online de l’Hospitalet. Col·laboració i suport
al projecte elaborat pel CIFO de L’Hospitalet. Es facilita continguts i difusió en
el web i el butlletí de CulturaLH.



Memòria Servei de Cultura. Elaboració i processament de dades de la memòria
anual del Servei de Cultura.



Pla de comunicació de Cultura. Preparació i redactat del document amb la
proposta d’accions per al pla de comunicació de l’any 2016, així com la graella
de projectes estratègics proposats.



Notes de premsa. Notable creixement en l’elaboració i emissió de notes de
premsa al voltant dels actes culturals organitzats pels serveis i equipaments de
la ciutat.

Activitats culturals educatives
Apadrina el teu equipament. Una de les propostes que destaca de l’any és la generació d’un nou projecte transversal entre Educació i Cultura que posa en relació les escoles públiques i els equipaments culturals. Amb el nom Apadrina el teu equipament
s’inicien les primeres reunions de treball per impulsar apadrinaments entre el Teatre
Joventut, Centre d’Art Tecla Sala, Museu i Centre Cultural Sant Josep i escoles públiques de la ciutat. Per definir la proposta s’estableix contacte amb la Fundació Tot
Raval i la Fundació Bofill de Barcelona. Aquestes reunions preparatòries es porten a
terme durant el darrer trimestre de l’any. El projecte s’acabarà definint durant l’any
2016.
També s’han mantingut les línies de treball encetades l’any anterior:


Difusió de l’oferta educativa dels equipaments culturals. Tant en la vessant
dels serveis educatius que s’ofereixen a les escoles com la
programació trimestral de cursos i tallers per a públics
adults.



Projectes d’Aprenentatge Servei (APS). Manteniment
dels projectes d’Aprenentatge Servei fets als equipaments: Museu, Centre d’Art Tecla Sala, Biblioteques, Fundació Arranz-Bravo i Centre Cultural la Bòbila. Destaca el
projecte del Centre d’Art Què vol dir mirar un quadre,
que s’ha afermat com a proposta arriscada i innovadora i
que ha generat nous continguts i informació.



Col·laboració amb la Regidoria d’Educació. Participació
en el Pla Educatiu d’Entorn i en la Comissió Representativa Institucional. Es proposa a Educació la renovació de
continguts de les fitxes INTRO per incorporar els àmbits
de cultura i millorar la presentació de la informació. La
producció es durà a terme el 2016 com a part dels continguts de CulturaEduca, el nou web per difondre l’activitat educativa organitzada
pels serveis culturals.

Servei de Cultura - Memòria 2015 / 8

PATRIMONI CULTURAL

Redacció d’un Pla director per a l’ordenació
del Museu de L’Hospitalet

La secció de Patrimoni Cultural està integrada per dos equipaments, l’Arxiu Municipal i el Museu de L’Hospitalet. La missió de l’Arxiu és la gestió documental municipal
i la conservació, gestió i difusió del patrimoni documental de la ciutat. L’objectiu del
Museu és la gestió, conservació, exhibició, documentació, difusió i recerca del patrimoni moble i immoble de L’Hospitalet. A partir del nou mandat municipal, iniciat el
2015, l’Arxiu Municipal depèn de la Gerència Municipal.

Museu de L’Hospitalet
La fita més important assolida al llarg de 2015 ha estat la redacció d’un pla estratègic que permet definir
l’actuació i els espais de l’equipament a mitjà i llarg
termini. Aquest estudi s’emmarca en la proposta de la
creació i ordenació d’un Carrer dels Museus, a la zona
de Xipreret.
Pel que fa a les activitats públiques, s’han organitzat
dotze exposicions, de les quals nou han estat de producció pròpia. Destaquen les relacionades amb l’Any
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Internacional de la Llum: Ecos de Carles Buïgas, de l’artista Tom Carr, i Estels de
l’artista Mario Pasqualotto, exhibides a l’Harmonia.
L’Harmonia va acollir l’exposició d’un hospitalenc il·lustre. El fabricant de somnis
recollia una selecció de les
il·lustracions més representatives
d’Antonio Bernal, considerat una
referència del còmic del segle XX.
A Casa Espanya es van programar
Candel, l’altre català i Can Buxeres: una joia noucentista.
La resposta dels usuaris a les activitats organitzades pel Museu ha
estat molt positives, al llarg de
l’any es va assolir la xifra de
33.396 participants, amb un increment d’un 2,53% respecte l’any
2014.
L’any 2015 destaca també pel
gran ús que s’ha fet dels edificis
del Museu amb constants cessions per a actes culturals a diverses associacions de la
ciutat; així com la consolidació dels espais virtuals del Museu a través del web o les
xarxes socials: Facebook, Twitter, YouTube...
La comunitat educativa ha fet un ús important dels serveis educatius del Museu, el
programa de tallers pedagògics i les Rutes Urbanes, que permeten conèixer el patrimoni arquitectònic i urbà de la ciutat.
Des del punt de vista de la recerca, el Museu ha continuat amb el programa de Beques L’Hospitalet que, en aquesta edició, va estudiar el transport
en època franquista a L’Hospitalet
i l’Arxiu parroquial de Provençana. Es van programar sengles conferències sobre els resultats de les
investigacions de l’any anterior:
L’Hospital medieval Provençana i
La gastronomia i els productes
alimentaris tradicionals a L’H.
Continuació de la gestió del patrimoni arquitectònic amb la preparació d’informes i inspeccions
sobre les intervencions en edificis
protegits pel Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic. En aquest apartat, s’han elaborat 47 informes.
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Arxiu Municipal
L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet continua amb la tasca de definició del paper que
ha de jugar en l’organització municipal. En aquest sentit, ha participat en la definició
del Sistema de Gestió Documental Municipal i en la mateixa tasca de classificació de
la documentació custodiada. Així mateix s’ha continuat amb la tasca de documentació
i catalogació dels fons de l’arxiu per tal de posar-los a l’abast de la ciutadania. El
nombre d’usuaris de l’arxiu també han augmentat en més d’un 9%, arribant als 1.153.

Quadre de l’evolució de les visites al Museu des
de l’any 2004
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BIBLIOTEQUES

Els equipaments treballen de manera col·laborativa
amb la resta d’agents culturals dels barris

Biblioteques de L’Hospitalet és la xarxa de biblioteques públiques que dóna servei
a la ciutat, és de titularitat municipal i es gestiona amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Està formada per la Biblioteca Central Tecla Sala i set biblioteques
de proximitat: Can Sumarro, Josep Janés, Santa Eulàlia, la Florida, la Bòbila, Bellvitge i Plaça d’Europa. La seva missió és facilitar l’accés a la informació, al coneixement i a la cultura de la ciutadania.
Els resultats del 2015 són molt similars als de l’any anterior, amb una pujada important de les visites web i una lleugera davallada de les visites presencials i dels usos
d’Internet i Wi-Fi, que l’any anterior havien pujat considerablement.
Pel que fa a les activitats, segueix la tònica creixent, tant en el nombre d’activitats
organitzades com pel nombre de participants. Cada vegada es treballa de forma més
col·laborativa amb la resta d’agents culturals dels barris i les biblioteques són més
requerides per formar part de programes municipals i de participació ciutadana.

Les biblioteques
faciliten l’accés a
la informació, al
coneixement i a
la cultura

La difusió dels serveis i les activitats s’ha treballat de forma important durant
aquest any, destacant la creació d’un compte Twitter de la xarxa i el disseny d’una
nova pàgina web, posada en marxa durant el primer trimestre de 2016.
El 2015 ha estat any d’eleccions municipals i de canvi de mandat i ha comportat
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l’elaboració del nou Pla d’Acció 2016-2019 amb les línies estratègiques per als pròxims
quatre anys.

Accés a la informació
L’any 2015 s’han ofert 286 dies de servei, amb un total de 13.954 hores en el
conjunt de la xarxa, i s’han rebut 849.885 visites. Hi ha 116.583 ciutadans amb carnet de biblioteques, un 45,35% de la població, dels quals 33.538 són usuaris actius, és
a dir, que han utilitzat la biblioteca en l’últim any.
Pel que fa a l’accessibilitat virtual, s’ofereixen 104 punts de connexió a Internet
amb 123.603 sessions, a les quals s’han de sumar les 111.354 sessions a través de WiFi. Les visites a la pàgina web de biblioteques han estat 107.882.
En totes aquestes dades s’observa una lleugera davallada de les xifres, tendència
generalitzada en el conjunt de biblioteques de la província, excepte en les visites a la
web, que s’han incrementat un 38 %.

El 2015 s’ha
engegat una
experiència pilot
de préstec de
tauletes tàctils

El programa ACTIC, d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i
la comunicació, s’ha ampliat i s’ofereix quasi a totes les biblioteques de la xarxa.
A finals d’any, s’ha ampliat el servei de préstec de portàtils a les biblioteques La
Bòbila i Tecla Sala, s’ha renovat el maquinari d’aquest servei a la Biblioteca Bellvitge,
i s’ha posat en marxa l’experiència pilot del préstec de tauletes tàctics a la Biblioteca
Bellvitge. La intenció és que aquest servei s'estengui a totes les biblioteques, per facilitar l’accés a la xarxa a la majoria de la població amb tots els dispositius que sigui
possible.

Promoció de la lectura i difusió cultural
Més que llibres és el projecte d’activitats de foment de la lectura i difusió cultural que ofereixen les Biblioteques de L’Hospitalet, inclou un
ampli ventall d’activitats: conferències, exposicions, cinema, tallers, trobades literàries.. i per a
tot tipus d’usuaris: infants, joves, adults, gent gran i usuaris amb diversitat funcional.
L’any 2015 s’han fet 1.916 activitats, de les quals, 1.010 són activitats de foment de
la lectura.

Activitats literàries
 Concursos literaris: Premi L’H confidencial: s’han presentat 76 originals i
el premi ha recaigut en la novel·la Los crímenes del opio, de Daniel Santiño.
 Microrelats negres a la Bòbila i microrelats històrics a la Plaça d’Europa.
Per Sant Jordi concursos literaris infantils a les biblioteques Bellvitge, Josep
Janés i la Florida.
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 Continuació de la programació estable d’activitats literàries: les hores del
conte –amb especial èmfasi en les hores del conte per a nadons-, d’idiomes o
per a infants; els clubs de lectura -generals i temàtics- i la commemoració dels
10 anys del club de lectura en veu alta de la Biblioteca Tecla sala. També s’ha
assessorat i prestat lots de llibres a diversos clubs de lectura externs: escoles,
ampas i entitats.
 Commemoració del Dia del Llibre Infantil i juvenil (2 d’abril) a totes les biblioteques.
 Sopars literaris de l’Espai de lletres amb Víctor del Árbol, Jordi Galceran i
Care Santos.
 Edició del recull dels llibres editats pels autors i autores de la ciutat Ciutat plural, llibres singulars 2013-14 i trobada dels autors a la Biblioteca Central Tecla Sala durant les Festes de Primavera.
 Celebració de la I Jornada Còmic i Biblioteca a la Biblioteca Tecla Sala, organitzada conjuntament amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i la Diputació.
 Consolidació de la relació amb l’entitat l’Hescarràs amb activitats a l’entorn
de l’Scrabble a la majoria de biblioteques.
 Recitals poètics periòdics a la Biblioteca Bellvitge, amb el primer recital de
poesia social i amb les diverses activitats del Festival Acròbates a les biblioteques Can Sumarro, Santa Eulàlia i Tecla Sala.
 Dinamització del fons de novel·la negra per part de la Biblioteca la Bòbila amb
la celebració de diverses activitats especials: Jornada de novel·la negra, cloenda del Congrés Internacional Manuel Vázquez Montalbán i participació a la BCNegra.
 Commemoració de diversos dies internacionals a la Biblioteca Josep Janés relacionats amb els fons especialitzats i els centres d’interès (teatre, dansa, persones amb discapacitat).

Suport a l’aprenentatge
Serveis a les escoles
S’inclouen les visites escolars, La Lliga dels llibres, el cicle Cinema i Educació, les
xerrades per a instituts, els assessoraments a les biblioteques escolars, la cessió de
lots de llibres a les escoles, i altres activitats de suport.
Algunes activitats destacades:


Les biblioteques han rebut 390 grups escolars, amb un total de 8.971 alumnes, per a les sessions de formació d’usuaris (visites escolars).



Coordinació amb la Regidoria de Joventut del servei de sales d’estudi que
ofereixen les biblioteques la Bòbila i Josep Janés.
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Participació de 32 grups-classe, 760 alumnes de 5è de primària, a la 18a edició
de La Lliga dels llibres.



Les sales multimèdia de les biblioteques Plaça d’Europa i Bellvitge han
mantingut la programació de cursos
d’iniciació a la informàtica amb 368
cursos impartits a 1.707 persones.
La Biblioteca Josep Janés també ha
ofert sessions d’iniciació informàtica o
de cerca de feina per Internet, en
col·laboració amb Torre Barrina.



Ampliació del servei de préstec de
portàtils a les biblioteques Tecla Sala i la Bòbila, renovació del maquinari
de Bellvitge i incorporació del préstec
de tauletes tàctils. A Bellvitge es van
renovar 10 portàtils i 8 tauletes. A la Bòbila es va ampliar el servei de portàtils
en 5 màquines i a la Tecla Sala, 10 portàtils més.



Les biblioteques Plaça d’Europa i Bellvitge han iniciat de manera estable cursos d’iniciació a la informàtica adreçada als més petits, els Clics júnior i els
Tecnokids, respectivament.



ACTIC: S’han incorporat les biblioteques Can Sumarro, la Bòbila, Josep Janés i
Tecla Sala com a nous centres col·laboradors. El 2015 es van inscriure 70 persones.



Participació en els programes educatius de ciutat: les biblioteques Josep Janés, Bellvitge, la Bòbila i la Florida han participat en el cicle Cinema i educació. Les biblioteques Josep Janés, Tecla Sala i Bellvitge han participat en programes d’Aprenentatge i Serveis i en les xarxes de petita infància.

Programes d’integració i cohesió social
La biblioteca és cada cop més un espai acollidor on desenvolupar diversos programes
d’integració. Ho demostra el fet que la Biblioteca Josep Janés ha resultat finalista
del Premi Biblioteca Pública i Compromís Social 2015.

La biblioteca és
un espai acollidor
per desenvolupar
programes
d’integració

En aquest apartat, a les biblioteques s’han fet:


Projectes d’APS amb Tallers Bellvitge (Jo també vaig a la biblioteca i Jardiners).



L’hora del conte amb el grup Indi de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.



Club de lectura de notícies amb usuaris del servei de rehabilitació del centre
Benito Menni.
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Hores del conte de l’Associació Grup Imagina del Centre Benito Menni.



Activitats amb els residents de la residència de discapacitats de Bellvitge.



Participació a les tasques bibliotecàries d’alumnes del Centre Estel-Can Bori.



Programes de coneixement intercultural i lingüístic: clubs de lectura fàcil,
grups de conversa.



Programa per a infants amb discapacitats de la Josep Janés: contes inclusius i
el fons documental adaptat.



Participació de la Biblioteca la Florida en les activitats del Centre Municipal



La Florida Ana Díaz Rico.



Col·laboració amb el Departament de Justícia acollint ciutadans de Mesures
Penitenciàries Alternatives.



Participació a la setmana solidària amb l’intercanvi de llibres per menjar.

Biblioteca Central Tecla Sala
És la biblioteca central de la xarxa i assumeix tasques tècniques centralitzades,
amb un fons amb major equilibri temàtic
que dóna suport al fons de les biblioteques de proximitat. És el nòdul central del
préstec interbibliotecari que durant 2015 ha tingut un moviment total de 64.323
documents.
Les dades de resultats anuals han seguit baixant, encara que de forma més lleu que
en anys anteriors, a excepció dels documents prestats que han tingut una pujada significativa.
Pel que fa a l’equip humà, s’ha creat la figura del sotsdirector, que s’incorpora a
primers de gener. Aquest fet s’aprofitarà per fer una reorganització de les tasques
internes i crear nous circuits de treball.
S’ha reorientat la tasca de la secció de Blues i Música negra i s’ha començat a
publicar un nou butlletí temàtic, el fons s’ha incrementat notablement i tot això s’ha
reflectit en un augment important del préstec d’aquest fons.
Per Sant Jordi es va fer la trobada bianual d’autors locals, moment àlgid del suport
que la biblioteca dóna a aquest col·lectiu amb l’edició de la guia que recull en torn a
les 300 obres.

Biblioteca Can Sumarro
Pel que fa a les xifres, les visites han augmentat considerablement i el préstec també ha augmentat de forma més moderada.
Segueix creixent el préstec de la Secció Infantil en relació a la col·lecció disponible,
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aquesta ràtio en infantil és de 1,8 préstecs per document, mentre que el total de la
biblioteca no arriba a un préstec per document.
La resta de xifres segueixen baixant, com en la resta de biblioteques, les més significatives són les del serveis de Wi-Fi i Internet i + i, malgrat aquest any s’han millorat
les connexions.
Les activitats i la inserció en la dinàmica cultural i social del barri segueixen sent
un punt fort de la biblioteca, i la disponibilitat dels jardins són un punt d’atracció
per als usuaris. En aquest sentit la programació d’Estiu als Jardins de Can Sumarro és
un element important de promoció de la biblioteca.

Biblioteca Bellvitge
El 2015 la biblioteca ha estat el centre
neuràlgic i un motor important en les
celebracions del 50è aniversari de la
creació del barri. Aquest ha estat un dels motius de l’increment de l’oferta d’activitats i de participants. També ha estat l’any de la creació del Centre de Documentació sobre Bellvitge, demanat per les entitats del barri.
Pel que fa a la resta de xifres se segueix la tònica general de baixada de visitants,
usuaris actius i usuaris d’Internet i Wi-Fi. La baixada de préstecs continua però de forma més moderada que en anys anteriors. S’observa l’augment de préstecs en suport
paper respecte als audiovisuals.
El préstec de portàtils ha disminuït de forma significativa, però amb el canvi de maquinari i la incorporació del préstec de tauletes que s’implementa a primers de 2016,
s’espera que es torni a revitalitzar el servei.
Les visites escolars s’han incrementat de forma important, corregint la situació de
l’any anterior.

Biblioteca la Bòbila
Se segueix la tendència general de baixada
de xifres, però preocupen especialment
les d’usuaris actius, nous carnets, usos
d’Internet i Wi-Fi. També el préstec ha baixat, però de forma més .
El préstec interbibliotecari està estancat, tenint en compte la potent especialització
de la biblioteca en gènere negre, es podria esperar que les xifres de document prestats fossin molt més altes.
Per contra, han augmentat considerablement les activitats de foment de la lectura i els participants. L’eix vertebrador de les activitats segueix sent el gènere negre,
però s’han consolidat altres propostes com el club de lectura T-10 i el grup de conversa en anglès Hello Bòbila! També s’ha incrementat de forma important el nombre
de les visites escolars i dels participants.
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Biblioteca la Florida
La biblioteca presenta una davallada respecte als usos dels serveis quantificables,
préstec, Internet i + i Wi-Fi. Les visites
s’han mantingut, però en canvi han baixat els usuaris actius de forma destacable.
Les activitats s’han incrementat considerablement, tot i això, cal destacar que tenen molta més acceptació les activitats familiars que les destinades a públic adult,
en les quals no s’acaba de detectar les necessitats del públic.
Aquest any s’ha fet una remodelació important dels espais de la biblioteca infantil
que pretén donar un nou impuls a aquest espai, potenciant la creativitat dels infants. En aquesta línea s’han doblat les visites escolars realitzades respecte l’any anterior.
Pel que fa a la cooperació territorial destaquen els programes conjunts amb el Centre Municipal la Florida Ana Diaz Rico amb l’activitat de Cinema al barri.

Biblioteca Josep Janés
Per segon any consecutiu pugen les visites
i els nous carnets però baixen de forma
significativa els usuaris actius. S’observa
que les franges d’edat que segueixen pujant són petits lectors, joves i adults entre
40 i 64 anys.
Es detecta que els joves fan més ús del servei Wi-Fi; els infantils, Internet, i el servei de préstec, els infants i els adults entre 25 i 39 anys.
Pel que fa a les dades de préstec, baixen de forma general però s’observa que puja
el préstec de llibres i de DVD.
Pugen els participants a les activitats de forma considerable. S’ha ampliat l’oferta
de cursos TIC, que es fan a les instal·lacions de Torre Barrina. S’ha continuat amb la
programació Cinema i Educació, que s’ofereix a les escoles del barri i s’ha incrementat l’assistència a l’Hora del Conte. També han pujat de forma rellevant les visites
escolars.

Biblioteca Santa Eulàlia
És la biblioteca més petita de la xarxa i
amb un equip humà molt reduït, però malgrat això té uns resultats considerables
respecte la resta.
També ha estat afectada per la tendència generalitzada a la baixa en quasi totes les
xifres, però destaca l’increment de nous usuaris i de les activitats que s’han ofert.
Destaquen la presentació de llibres infantils i un taller quinzenal d’escacs, ja que
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són activitats poc programades des de les biblioteques.
S’ha posat en marxa un nou bloc El So de la paraula per dinamitzar l’activitat que
du el mateix nom.
Pel que fa a la cooperació territorial, la biblioteca participa en els principals esdeveniments culturals del barri, com la Festa Major, i col·labora activament amb el
Centre cultural i les entitats més actives de Santa Eulàlia.
La Biblioteca Santa Eulàlia ha estat una biblioteca molt activa a Twitter.

Biblioteca Plaça d’Europa
Aquest 2015 les xifres de la biblioteca es
mantenen de forma força estable, només
baixen de forma moderada els usos Internet i + i Wi-Fi.
Les activitats entorn les TIC tenen un paper destacat en aquesta biblioteca, que
disposa d’una aula multimèdia. Com a novetat s’han programat activitats de TIC familiars, on els pares aprenen a jugar amb els seus fills de 2-3 anys amb apps per a
tauletes tàctils. Igualment s‘ofereixen per a infants entre 7 i 12 anys activitats per
aprendre a fer videojocs.
Les activitats més destacades han estat el cinefòrum de tema històric i la II edició
del Concurs de microrelats històrics, en col·laboració amb l’entitat Rvbicon.
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CENTRE CULTURAL TECLA SALA

La centralitat d’un equipament al servei de l’art,
les lletres, l’educació i la cultura

El Centre Cultural Tecla Sala hostatja en l’edifici principal el Centre d'Art Tecla
Sala, que forma part dels vuit centres territorials de la Xarxa d'Arts Visuals de Catalunya i treballa per la difusió i l'educació de les arts visuals, i la Biblioteca Central
de L'Hospitalet, que promou el foment de la lectura i l'aprenentatge en general, conformant un potent eix de centralitat cultural a la ciutat.
La col·laboració amb la Fundació Arranz-Bravo, el Centre d'Estudis de L'Hospitalet,
el TPK, Art i Pensament Contemporani, i el veïnatge amb espais d'art i cultura propers
el converteixen en un dinàmic punt de trobada de manifestacions culturals diferents.
Entitats com Tro. Entitat de foc, l'Agrupament Escolta Lola Anglada, entre d'altres,
enriqueixen el Centre Cultural Tecla Sala en un ecosistema singular atent també a
l'associacionisme de la ciutat, a l'oci i al lleure.
Per la seva potencialitat i situació geogràfica, Tecla Sala desenvolupa, cada vegada
més, la centralitat cultural i artística que li atorga el projecte L'H ON i el Districte
Cultural, a partir d'un programa singular envers les arts visuals, l'educació i l'atracció
de nous públics de l'àrea metropolitana.
Caldrà atendre la necessària adequació dels recursos econòmics i personals per superar la fragilitat en què subsisteix la cultura, els seus agents i les seves infraestructures, a fi de complementar les dosis de creativitat i compromís que s'hi dediquen.

Imatge de
l’exposició Alcover.
El moll de l’os

El Centre
Cultural Tecla
Sala és un
dinàmic punt de
trobada de
manifestacions
culturals
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Es fa del tot necessari donar més suport a l'àmbit de les arts, implementar un potent
programa d'activitats complementàries que incorpori registres i sensibilitats diverses
amb cicles, debats, conferències, música, cinema, oferta infantil de cap de setmana i
dotar el Servei Educatiu de les eines necessàries per fer realitat les enormes possibilitats d'aquest equipament, sempre sota paràmetres de propostes plurals, compartides i
d'excel·lència. La posada en marxa d'un servei de cafeteria ha de permetre, també,
dinamitzar un nou espai de trobada i intercanvi.
La consolidació dels acords i el reconeixement de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona durant 2015, han estat essencials. Caldrà, però, explorar les
possibilitats d'acords de suport econòmic en l'àmbit de les arts i la cultura amb empreses de la ciutat que entenguin el valor afegit que significa apostar per la cultura.

El Centre
Cultural Tecla
Sala manté un
bon veïnatge
amb espais d’art
i cultura propers

Centre d’Art Tecla Sala
El Centre d'Art Tecla Sala, que forma part de la Xarxa de Centres d'Arts Visuals de Catalunya, es defineix com un espai promotor, difusor i educador de les arts visuals, a
partir d'una programació contemporània i un clar compromís amb el territori.
A partir de projectes de producció pròpia, programes d'intercanvi o itinerància i
acords de col·laboració amb altres institucions públiques i privades manté una programació estable i de qualitat que aspira a interessar un públic divers a partir de la qualitat, d'incorporar cossos explicatius en les exposicions i d'atendre les expectatives educatives que pot generar.

Projectes expositius de producció pròpia
Joaquim Chancho. Dibuixa una línia i segueix-la
Durant la primera setmana de gener es va exhibir
aquest projecte inaugurat el 2014 i pensat per a Tecla
Sala amb un llenguatge que oscil·lava entre el signe i
la geometria, un territori que des de l'àmbit educatiu
ens ha permès acollir més de 3.000 nens i joves per
treballar amb èxit els valors de la plàstica a partir de
conceptes com la seqüència, el color, el ritme, el valor del suport, entre d'altres.

Qui té por del roig? Activisme i crítica social en
la col·lecció Martínez Guerricabeitia
Inaugurada el 2014, aquest projecte ha estat una oportunitat per presentar molts dels
artistes espanyols amb escassa presència a Catalunya. La temàtica de crítica sociopolítica de molts d'aquests autors ha fet possible la visita de públics diversos i atraure
els col·lectius educatius de secundària i batxillerats. D'altra banda, la col·laboració
entre institucions com la Universitat de València ha estat una bona manera d'establir
ponts de diàleg, remoure la consciència i l'esperit crític.
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Alcover. El moll de l'os
Aquest escultor mallorquí va portar al Tecla Sala una obra representativa de la seva
experiència vital. El formigó, el guix, el ferro, les cordes o els draps són la matèria
primera per construir el que ell denomina escultura d'acció i que mostra un cert component perfòrmic. A partir d'una vivència interior proposa una obra carregada d'emoció i autenticitat que permet veure i entendre d'una forma nítida els processos de
construcció dels objectes.

Arranz-Bravo. Magnus
A partir del veïnatge amb la Fundació Arranz-Bravo, l'artista presentà el conjunt d'obres dels seus darrers treballs pictòrics de gran format.

Un dels eixos de
treball del
Centre d’Art és
la col·laboració
amb altres espais
i institucions

Gervasio Sánchez. Antologia
A través de 148 fotografies l’exposició és un extens recorregut per la dilatada trajectòria fotoperiodística de Gervasio Sánchez, Premi Nacional de Fotografia 2009, que
repassa una llarga trajectòria per més de 25 anys d'obstinat treball pels nombrosos
escenaris bèl·lics i postbèl·lics d'Amèrica Llatina, Europa, Àsia i Àfrica; llocs que revelen la cruesa del nostre temps i en els quals llangueixen, injustament oblidades, les

víctimes de la barbàrie.

Acords de cessió i projectes de col·laboració amb altres institucions
Un dels eixos de treball del Centre d'Art es basa a propiciar les col·laboracions i els
intercanvis amb altres espais i institucions. Aquest 2015 ha estat una etapa dinàmica
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que s'ha concretat amb la col·laboració amb la Facultat de Belles Arts de Barcelona
acollint el Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty, que amb una selecció de
quaranta obres de 233 artistes d'arreu del món, va tenir lloc en la seva darrera edició.
L'exposició Ferran Freixa. Fotografia 1973-2013, produïda pel Centre d'Art Tecla Sala
el 2014, va itinerar a la ciutat de Tarragona al Tinglado 1 del Port de Tarragona.
El Centre d'Art Tecla Sala va comissariar l'exposició Allò sagrat de JiménezBalaguer, que va tenir lloc al Museu de Montserrat i que va ser la darrera mostra en
vida d'aquest artista hospitalenc que va morir a París.
En el marc de l'acord amb el Ministerio de Cultura, vàrem exhibir l'exposició Antologia. Gervasio Sánchez i organitzar un conjunt de xerrades, visites comentades amb
l'artista, taula rodona i un wokshop per a professionals.
L'exposició anual del TPK, Solstici 2015. Estat d'emergència va presentar els treballs dels alumnes, artistes i col·lectius residents als espais de creació, amb llenguatges que transiten per la pintura, l'escultura,
la instal·lació, la fotografia i els mitjans audiovisuals.
El Centre d'Art Tecla Sala va col·laborar amb la Universitat de Vic en l’organització de l’exposició Escombros, de l’artista El Roto, que va tenir lloc del 20 de
novembre al 27 de desembre al temple romà de Vic.

Activitats vinculades a les exposicions
En el marc de l'exposició Dibuixa una línia i segueixla, de Joaquim Chancho, va tenir lloc un concert de
cloenda a càrrec del grup de música contemporània
Frames Percussion, amb una proposta interactiva que proposava un diàleg de seqüències i ritmes amb l'obra de l'artista pels diferents àmbits expositius.
Al voltant del projecte Gervasio Sánchez. Antologia va tenir lloc un cicle de trobades
amb el fotògraf adreçades als col·lectius educatius a partir de secundària,
un workshop per a estudiants de fotografia periodisme i professionals i una taula rodona que, amb el títol El fotoperiodisme de guerra, va comptar amb el fotoperiodista i
la comissària Sandra Balsells.

Educació
L'educació és un dels principals eixos de treball del Centre d'Art Tecla Sala amb l'objectiu de possibilitar l'accés i la comprensió dels llenguatges artístics contemporanis a
través de la sensibilització, la reflexió i el gaudi. Complementant els programes educatius i d'acompanyament als projectes expositius, hem implementat programes per
tal d'arribar a sectors cada vegada més amplis i heterogenis amb noves propostes com
A vista d'ocell, APS aprenentatge i servei, i la participació en el programa Agenda
21, entre altres actuacions.

El centre d’art
aprofundeix en
facilitar l’accés i
la comprensió
dels llenguatges
artístics
contemporanis
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Publicacions
El Centre d'Art Tecla Sala manté una línia editorial pròpia vinculada als projectes
expositius. Amb la voluntat de proveir les iniciatives expositives d'un cos teòric i didàctic elaborat per especialistes, les edicions tenen una clara vocació divulgadora.
Les publicacions del Centre d'Art Tecla Sala són indissociables de l’activitat expositiva i una eina per difondre i comprendre millor l'art contemporani. S'han editat els catàlegs:
- Qui té por del roig? Activisme i crítica social en la col·lecció Martínez Guerricabeitia
- Alcover. El moll de l'os.
- Per a l'exposició Antologia, de Gervasio Sánchez, vàrem adquirir un nombre de
catàlegs produïts pel Ministerio d'Educació.

El Centre d’Art
Tecla Sala manté
una línia
editorial pròpia
vinculada als
projectes
expositius

- El catàleg del Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty va estar produït per
la fundació que porta el mateix nom.

Estudiants en pràctiques
Fruit del conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, un estudiant del
Màster ProdArt de la Facultat de Belles Arts de Barcelona va fer les pràctiques curriculars al nostre centre.

Fundació Arranz-Bravo
Dues exposicions individuals, una dedicada a Arranz-Bravo i una de col·lectiva han
estat els projectes que han ocupat la Fundació Arranz-Bravo el 2015. Una programació per donar continuïtat a la filosofia de la Fundació: donar
suport a joves artistes i donar a conèixer l’obra d’Arranz-Bravo.

Obra de David
Lorente

S’ha treballat en la promoció de joves artistes per introduir-los
en noves metodologies de treball i de diàleg amb altres disciplines artístiques com la música i el teatre, s’ha fomentat el treball cooperatiu i la producció.
Fernando Romero i David Lorente han estat els protagonistes
de les exposicions individuals, Magnus ha mostrat l’obra de gran
format d’Arranz-Bravo i la col·lectiva oposava tres artistes a les
obres d’Arranz-Bravo que conformen el fons de la Fundació.
Partículas elementales era la primera exposició individual de
Fernando Romero (Còrdova, 1978). La mostra aterrava a la Fundació el mes de gener comissariada per Albert Mercadé i amb la
col·laboració del crític d’art Jaume Vidal Oliveras. En aquest
projecte es volia estimular a l’artista a fer ús de noves disciplines artístiques no freqüentades amb anterioritat.
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De vocació pintor, a Partículas elementales Romero treballava amb les disciplines de
la fotografia, el vídeo, la intervenció espacial en cinta, amb l’objectiu de seguir aprofundint en una de les principals obsessions artístiques de l’autor: l’exploració de la
complexitat visual de les formes i fenòmens que s’amaguen rere la realitat circumdant. Amb l’objectiu d’obrir també les arts al territori de L’Hospitalet, Fernando M.
Romero ha fet una intervenció escultòrica a Sculpture’s Corner de la plaça d’Europa.
La segona exposició del projecte (març-maig 2015) s’ha dedicat a Eduard ArranzBravo. Un cop a l’any des de la fundació s’esperona a
l’artista a fer una gran exposició dedicada a algunes
de les diferents arts amb les quals ha treballat. El
2015 s’ha dedicat a la pintura de grans dimensions,
atès que es tracta de la principal dedicació artística
d’Arranz-Bravo des que es va instal·lar al nou estudi
de Vallvidrera. 60 grans obres pictòriques realitzades
entre 2005 i 2015 es van veure simultàniament al
Centre d’Art Tecla Sala i a la fundació Arranz-Bravo
en l’exposició Magnus.
El guanyador del Premi d’Arts Visuals Eduard Arranz
-Bravo ha estat la tercera exposició de la temporada
(juny-setembre). El premi es va atorgar a un jove
artista de la facultat de Belles Arts de Barcelona: David Lorente (Arenys de mar,
1989). Per a l’ocasió es va signar un conveni amb l’assignatura Crítica d’Art de Pilar
Bonet (Universitat de Barcelona), per tal que un dels seus millors estudiants de master
(en aquest cas David Martrat) fes el primer projecte de comissariat. El projecte, sota
la tutoria i coordinació d’Albert Mercadé, va comptar amb l’edició d’un catàleg sota
el de títol de David Lorente. IT. L’artista i els comissaris reflexionaven sobre la identificació entre consum i materialista que es produeix en la cultura contemporània. A la
inauguració va intervenir un DJ interpretant les obres de David Lorente.

La pintura de grans
dimensions
d’Arranz-Bravo

Finalment, la quarta exposició de la temporada (octubre-desembre) ha estat
col·lectiva amb la finalitat de posar en relació tres joves artistes provinents de tres
escoles d’art del país i un crític d’art de sòlida experiència curatorial amb l’obra
d’Arranz-Bravo que constitueix el fons de la Fundació. Els artistes Lluc Baños (Barcelona, 1985, escola
Eina i Taller Badalona), Gerard Ballester (Sabadell,
1990; Universitat de belles arts de Barcelona) i Natàlia Giné (Barcelona, 1989; Universitat Belles Arts
de Barcelona) i la comissaria Aina Mercader. Natàlia
Giner, dialogava amb obres de la primera època
abstracta d’Arranz-Bravo, deconstruint les formes i
colors dominants. Lluc Baños proposava una interpretació audiovisual d’alguns dels
quadres de la darrera època d’Arranz-Bravo, com Amour-Dialeg-Passió (2008). I Gerard Ballester interpretava l’espai de la fundació, les seves cantonades i l’estructura
expositiva dominant. Contra Arranz-Bravo era el títol i l’exposició es va presentar durant el Gallery Weekend.
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La Fundació Arranz-Bravo continua apostant per l’art emergent, tant de comissaris com d’artistes. L’any 2015 ha fet un pas endavant en la professionalització de les
exposicions i projectes del centre. S’ha millorat la qualitat de les exposicions, s’ha
obert a altres disciplines, s’ha lligat amb el territori, s’ha avançat en la difusió mediàtica -especialment en l’efervescència de les xarxes socials- i s’ha incrementat el públic.
Una bona part de l’èxit es producte del compromís dels artistes i els agents culturals de la fundació; a institucions com l’OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura), sense la qual l’activitat de la Fundació s’hagués vist retallada a la meitat, i a les
aportacions privades, que s’han mantingut durant 2015.

La Fundació
Arranz-Bravo
aposta per l’art
emergent, ha
millorat la
qualitat de les
exposicions i s’ha
obert a d’altres
disciplines
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PROMOCIÓ CULTURAL

Programació professional de qualitat i suport a la
creació i la difusió de la cultura popular

Teatre Joventut
Un dels objectius que ens hem marcat és mantenir el volum d’activitat dels darrers anys sense baixar el llistó de la qualitat de les propostes escèniques, alhora
que consolidar una xifra d’usuaris (assistents a la totalitat d’actes) en la línia dels darrers anys (al voltant dels 30.000).
Cal dir que s’han aconseguit aquestes xifres. Al llarg de 2015 pel Teatre Joventut
han passat 30.949 usuaris que han gaudit del conjunt d’activitats que s’han fet. Han
estat 111 actes adreçats a públics diversos distribuïts de la següent manera:
· 47 funcions d’espectacles de la temporada professional
(teatre, música, dansa i altres arts escèniques)
· 15 espectacles de la mostra L’H fa teatre
· 14 funcions adreçades a centres escolars
· 35 activitats del calendari cultural de la ciutat
Aquesta és la part més visible i pública del teatre, però
l’equipament ha tingut altres usos fins a arribar a un
total de 225: representacions de les funcions, assajos de
companyies residents, visites guiades, dies de muntatge
tècnic, assajos previs a les representacions... Això repre-
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senta un volum d’activitat permanent que sovint queda relegada a un segon terme
perquè no té una projecció pública, però és molt important i necessària.
La programació professional es fonamenta en un criteri que s’ha mantingut invariable en els darrers anys. Treballem sobre propostes amb elements que puguin ser
fàcilment reconeguts pel públic, una condició necessària ja que quan
es programen funcions úniques, no hi ha marge suficient perquè funcioni el mecanisme del boca-orella. És una única opció i el públic necessita elements que li siguin familiars per tal d’atraure’l: un actor conegut, una obra de la qual ha sentit a parlar, un èxit reconegut de la cartellera de Barcelona...
Un dels trets característics de la programació musical del Teatre
Joventut és la vinculació amb festivals com el BarnaSants, que li
atorga a l’equipament una projecció més enllà de la ciutat difícil d’aconseguir per altres mitjans.
Sens dubte, el Festival BarnaSants (cançó d’autor) i el Festival Acròbates (música i poesia) han contribuït i continuen contribuint a posicionar el Teatre Joventut en la primera línia de les programacions musicals del país.
Pel que fa al futur, els objectius se situen en mantenir una temporada professional atractiva, d’ampli reconeixement popular i on la música tingui un paper important, alhora que contribuir a cobrir els actes que formen part del calendari cultural de
la ciutat. Consolidar els més de 30.000 usuaris com una xifra correcta, tot i que encara hi ha marge per superar-la.
La bona valoració de l’activitat del 2015, no és obstacle perquè calgui posar en relleu alguns dels problemes intrínsecs de l’equipament i que són de difícil solució.
No ens podem abstreure de l’ubicació del teatre, en un entorn poc amable i lluny de
la centralitat que per a qualsevol equipament d’aquestes característiques seria desitjable. Aquest factor dificulta enormement fidelitzar el públic, en una ciutat on els
teatres de Barcelona estan a 20 minuts, com a màxim, en transport públic
No deixa de ser un etern dilema si apostar per una programació eclèctica que pugui
acontentar públics diversos i heterogenis com fins ara, o apostar per una especificitat
determinada i intentar arribar a un determinat sector de públic més especialitzat i
alhora més fidel. La qüestió, en part, se situa en què és l’únic espai de la ciutat que
reuneix unes determinades condicions, tant d’aforament com de dotació i requeriments tècnics, que permet cobrir multitud d’actes del calendari cultural de la ciutat.

Programa Apropa Cultura

BarnaSants i
Acròbates
contribueixen a
posicionar el
Teatre Joventut
en la primera
línia de les
programacions
musicals del país.

El Servei de Cultura s’ha adherit al programa Apropa Cultura. Un
projecte liderat des de l’Auditori de Barcelona amb la voluntat de
facilitat l’accés a les programacions artístiques a col·lectius i entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social i/o sense
recursos.
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El teatre Joventut i l’Auditori Barradas són els equipaments municipals que s’han
integrat en aquest projecte i del qual s’han beneficiat 271 persones.

Auditori Barradas

Durant aquest any l’objectiu principal era consolidar el públic de la temporada
estable, especialment amb les noves propostes d’espectacles familiars. La promoció dels canals de comunicació i l’augment de seguidors a les xarxes socials també han
estat objectius centrals de la feina de 2015.
El sistema de venda d’entrades, posat en funcionament durant el darrer trimestre de
2014, ha esdevingut un èxit –segons han manifestat els usuaris del centre– per la facilitat d’ús i la renovada imatge de l’equipament, que consideren més fresca i àgil.
Al llarg de 2015, per l’Auditori han passat més de 50.000 usuaris, xifra similar a
les dates d’anys anteriors. L’Aula d’Estudi ha ampliat l’horari d’obertura, ara de dilluns a diumenge, i s’ha consolidat com a servei per a les persones que estudien o fan
treball i necessiten un ambient tranquil.
Malgrat la situació econòmica, sumada a l’austeritat pressupostària, els efectes de
l’increment de l’IVA i la crisi de llarga durada, considerem que s’han assolit els objectius de públics.
Aquestes són algunes de les xifres:

El nou sistema
d’entrades ha
estat un èxit per
la facilitat d’ús,
segons han
manifestat els
usuaris

 43 concerts de música, amb 4.683 espectadors
 194 cessions d’ús
 9 exposicions
 8.978 usuaris de l’Aula d’Estudi
En l’àmbit comunicatiu, s’han mantingut les estratègies de difusió i promoció de les
activitats a través de diferents canals, digitals i en paper. L’increment lent però
constant d’usuaris que es subscriuen als diferents mitjans -xarxes socials, butlletí,
correu postal- demostra que l’interès per la programació es manté i s’ha aconseguit arribar a nous públics.
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Respecte a la programació d’esdeveniments diferents de la música, s’ha començat a
fidelitzar un públic fins ara poc habitual a l’oferta audiovisual, de conferències, de
teatre amateur o d’espectacles familiars, que durant aquest any ja han esdevingut
part de la programació estable. En aquest sentit, destaca l’increment de la
col·laboració de l’Auditori Barradas amb el cicle Pessics de Ciència, programant més
conferències i projeccions d’audiovisuals.

Programació estable de música
En la temporada estable de música, l’equipament s’ha mantingut en la mitjana pel
que fa a nombre de concerts programats, amb un total de 43 concerts (3 més que el
2014). El nombre d’assistents als concerts està
al voltant dels 4.700 usuaris, una dada sensiblement més alta que la registrada en anys
anteriors, possiblement determinada per una
ampliació de l’oferta.
La programació de música és l’activitat
principal i el tret característic del Barradas,
amb una oferta molt ben valorada pel públic.
Sens dubte influeix la vinculació amb festivals
de caràcter extraterritorial, com ara BarnaSants o Acròbates, que posiciona l’equipament
més enllà de les fronteres de la ciutat.
Amb la consolidació del nou sistema de ticketing, que permet la venda d’entrades per Internet, sense comissions, i a taquilla de
manera intuïtiva i àgil, s’ha aconseguit una millora en l’atenció al públic i en la personalització de les necessitats dels usuaris i s’ha notat un increment important en la
venda d’entrades anticipades.

Cessions d’ús de les sales
Una de les línies d’actuació de l’Auditori Barradas és la cessió d’ús o lloguer de les
sales:
Sala d’estudis. La sala d’estudis se cedeix gratuïtament per a actes i esdeveniments
de petit i mitjà format. Aquest any s’ha cedit en 39 ocasions, majoritàriament a entitats o associacions. Altres usos han estat per a conferències o xerrades d’interès públic i també per a l’ús intern de les altres àrees de l’Ajuntament, com ara proves de
selecció de personal, assemblees o debats. Per a aquests usos s’ha registrat una assistència de prop de 1.560 persones.

Una de les línies
d’actuació de
l’Auditori
Barradas és la
cessió d’ús o
lloguer de les
sales

Auditori. L’auditori se cedeix amb cost en concepte d’ús privatiu amb cost o sense,
segons allò que estableix l’ordenança, quan l’activitat es pot considerar d’interès públic i té una finalitat divulgativa o cultural sense ànim de lucre.
De cessions amb cost se n’han fet 55, amb un públic total d’11.969 persones. Aquest
tipus de cessions corresponen principalment a:
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 Empreses de teatre escolar que fan representacions teatrals de caràcter educatiu.
 Escoles i instituts que fan els actes de fi de curs o altres actes marcats pel calendari festiu.
 Entitats (associacions, partits polítics, etc.) que organitzen actes relacionats amb
la seva activitat.
 Empreses i productores que programen espectacles infantils.
Durant el 2015 s’han fet 98 cessions sense cost de l’auditori, amb una assistència de
19.900 persones:
 Activitat organitzades i/o subvencionades per l’Ajuntament o per algun dels departaments municipals.
 Activitats organitzades i/o subvenciones per altres administracions.

El 2015,
l’Auditori
Barradas va fer
98 cessions sense
cost amb una
assistència de
19.900 persones

 Jornades i activitats d’associacions amb un marcat interès públic o finalitat solidària.
 Assajos de companyies i escoles.
 Altres activitats de particulars o grups amb un interès per a la programació cultural
i/o de l’equipament:
 Espectacles musicals o teatrals de companyies amateurs.
 Projecció de documentals o altres formats audiovisuals
 Activitats vinculades a exposicions del centre.
La cessió d’ús de l’auditori representa, per número, l’activitat principal d’aquest
equipament pel que fa al gruix d’organització, tot l’equip tècnic i material es posa a
disposició del bon funcionament de les activitats.

Exposicions
L’Auditori Barradas acull exposicions, amb una mitjana de programació d’una exposició al mes. Durant l’any 2015 es van programar 9 exposicions,
amb organitzadors diversos: serveis municipals (com el Centre
Cultural Sant Josep, o el Servei de Joventut), artistes professionals, col·lectius artístics, etc.
Habitualment es fan servir dos espais: el vestíbul (sala A) i el
passadís (sala B). Sovint els expositors fan servir les dues sales
alhora i, de vegades, hi ha dues exposicions en paral·lel a cadascun dels espais.
La mitjana d’assistència durant el mes que dura cada exposició
és de 300 o 400 persones.

L’Aula d’Estudi
Cal remarcar la funció que l’Auditori Barradas porta a terme com a Aula d’Estudi.
Actualment s’obre de dilluns a diumenge en horari de l’equipament (10 a 14 h i 16 a
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20 h), oferint aquest espai a estudiants que durant tot l’any necessiten un lloc on estudiar sense distraccions.
Des de la Regidoria de Joventut es posen els mitjans personals i tècnics per poder
obrir aquesta aula durant els tres períodes principals d’exàmens, on l’horari de l’aula
s’amplia de 10 del matí a 12 de la nit ininterrompudament.
Sens dubte, el moment de més afluència d’estudiants és el període d’estiu, especialment a partir de finals de maig fins a la tercera setmana de juny, on les xifres augmenten molt significativament respecte a altres moments, amb una assistència de 60
a 120 usuaris diaris.
El servei de Wi-Fi obert facilita l’estudi de molts usuaris que assisteixen al llarg de
tot l’any a la sala d’estudi i que agraeixen tenir un espai de qualitat per estudiar fora
dels períodes d’exàmens.

El període
d’exàmens és el
moment de més
afluència a l’Aula
d’Estudis de
l’Auditori
Barradas

Centre Cultural la Bòbila
Formació i relació amb les entitats
El Centre Cultural la Bòbila és un equipament amb projecció de ciutat i, alhora,
amb una clara vocació de cobrir les necessitats del barri que l’acull i amb la voluntat d’oferir als ciutadans un espai de trobada i d’activitat social i cultural. A les
nostres instal·lacions oferim, en col·laboració amb diferents entitats, des de Ioga i
gimnàstica de manteniment passant per activitats organitzades per l’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet, Afemhos, Casal Avis Florida i Somnis Associació de Teatre. També
participem activament a la Festa Major de Pubilla Cases y la Florida.
Gràcies a la situació geogràfica del centre i a les característiques de les instal·lacions, diferents entitats culturals i companyies artístiques d’Esplugues i Barcelona sol·liciten la utilització dels espais.
Les activitats que acull el Centre Cultural la Bòbila
abasten des dels Festivals de primavera, Sant Jordi,
Nadal i final de curs i representacions teatrals de set
escoles del districte fins a activitats de cultura popular i tradicional i nova ciutadania, pregones rocieros, classes i ballades de sardanes, festivals de final
de curs dels tallers de dansa, assemblees, jornades
formatives i informatives i trobades prioritàriament
de les entitats del districte.
La Bòbila serveix d’escenari per a les manifestacions artístiques de diferents disciplines i nivells
artístics. Des de les representacions amateurs com
les del Grup de Teatre La Unión de la Unión Extremenya de L’Hospitalet o el Grup de Dansa 4 hores fins a manifestacions més professionals com el cicle de concerts de Bestiar Universal (de grups i músics emergents que
assagen a la ciutat), els tallers formatius de moviment autèntic i dansa contemporània de Bipol·Art o els entrenaments d’Standard Latino per preparar la participació en

Servei de Cultura - Memòria 2015 / 32

concursos de balls de saló d’arreu.
Respecte a les arts audiovisuals, i en col·laboració amb la Biblioteca la Bòbila, el
Centre Cultural participa en l’organització de cine fòrums, Cicles de Cinema Negre i el
projecte Cinema i Educació.
Més enllà de les col·laboracions puntuals, el Centre Cultural la Bòbila recolza de manera estable a Somnis, Associació de Teatre de L’Hospitalet oferint-los espai per fer
tallers en un munt de disciplines artístiques com teatre per a totes les edats i diferents disciplines de dansa com hip-hop, balls de saló, salsa, bachata... que acullen un
nombrós grup d’usuaris de totes les edats.
En col·laboració amb l’Associació Mediterrània mantenim formació en altres àrees
del coneixement que abasten idiomes (català, castellà i àrab) i reforç escolar, Però no
és l’única associació amb la qual col·laborem. Cada dissabte, l’Associació Al-Zahara de
dones pakistaneses imparteix classes d’alfabetització per a dones i d’urdu per a nens i
nenes. En col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística també acollim cursos de català de diversos nivells i adreçats a diferents perfils d’usuaris (provinents del
SOC, aturats, nova ciutadania, etc).

El Centre
Cultural la Bòbila
col·labora amb la
biblioteca en
l’organització de
diferents
esdeveniments

En la vessant purament artística, la Bòbila acull l’Associació Boliviana Yachay Folk,
guanyadora de concursos de danses folklòriques, i l’Associació de Dansa l’Estudi, especialitzada en dansa contemporània i moderna, que ens ha ofert diferents mostres de
bona feina amb el musical West Side Story cantat en directe. Però no ens limitem a
acollir a associacions residents sinó que donem cabuda a presentacions i mostres d’escoles de dansa del barri, com Orobroy o l’Escola d’Eva Garó que han trobat al Centre
Cultural un espai on donar a conèixer la tasca formativa que porten a terme.
Per segon any consecutiu ens hem sumat a la celebració del Dia Internacional de
la Dansa oferint a companyies, escoles o grups de la ciutat la possibilitat d’ocupar
l’espai públic (la plaça de la Bòbila) per tal de visibilitzar de cara a tot el barri els
seus projectes i les seves ganes de ballar.
A les instal·lacions de la Bòbila s’ubica el TTE (Taller
de Tècnics de l’Espectacle) que ofereix una formació
reglada relacionada amb el so, la il·luminació i la regidoria d’espectacles de tota mena a persones en situació d’atur, amb un alt nivell de resposta i de
col·locació a diferents sales i teatres d’arreu, com El
Molino, Mercat de les Flors, Romea o la preparació
tècnica dels premis Gaudí.
Respecte a les habilitats manuals, aquest 2015 hem
dut a terme un taller de restauració de mobles i pintura decorativa impartit per Glòria González, del Taller De Gloria en Gloria radicat a l’Edifici Freixas de
L’Hospitalet. Un taller de papiroflèxia per a públic
familiar enllaçat amb l’Exposició La metamorfosi del
paper de Márcio Acácio Felipe.
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Arts escèniques
Companyies en residència
Durant el 2015 han passat per les nostres sales d’assaig i pel nostre escenari nombroses companyies artístiques professionals i emergents que han tingut després una
gran projecció i que han estat programades i premiades en diferents teatres, festivals
i certàmens.
Hem pogut gaudir d’una versió musical de Don Juan Tenorio ideada per la Companyia Frotalámparas (que han girat l’espectacle per Itàlia durant tres mesos), la peça
El Mago de Oz de la Companyia Believe en una versió multidisciplinar amb dansa,
projeccions, actors i música en directe representada al Teatre Joventut, com el muntatge Psicosi a les 4.48 interpretada per Anna Alarcón i dirigida per Moisès Maicas.
També ha passat per les instal·lacions de la Bòbila el ballarí Cesc Gelabert amb dos
dels seus muntatges Foot-Ball i Novarina Diu (previst per l’estrena en el Grec 2016).
Han realitzat assajos puntuals la Companyia Los Vivancos, per als seus espectacles
presentats al Teatre Victòria de Barcelona. El Projecte Vaca va sortir per primera vegada del seu itinerari de la Ciutat Comtal per a venir a L’Hospitalet a presentar part
del seu Novembre Vaca amb tres intervencions: l’Instanteatre (una jornada intensiva
de creació teatral sobre la figura de Remedios Varo amb una representació final). La
conferència El teatre de M. Aurèlia Capmany i el muntatge i assaig de l’obra Cartes
Impertinents.

Companyies
professionals i
emergents han
assajat al Centre
Cultural la Bòbila

Vam acollir la representació de Candel. L’altre Català del Grup Alpha 86 i el Centre d’Estudis de L’Hospitalet, per retre homenatge a la figura de l’hospitalenc Paco
Candel. Hem acollit les representacions dels muntatges Otra extraña pareja i La
otra Frida, de la companyia Teatr3s; Danny i Roberta, de la companyia La Casona;
Animals enverinats, un western Neo-Rural interpretat com a treball de final de
carrera d’alumnes de l’Institut de Teatre; el tercer Fem L’Humor, de Raúl Alcaraz i
Alberte Montes, o el concert de Sandra Rehder, cantant internacional de tangos.
En el terreny de l’experimentació teatral, i per segon any consecutiu, hem dut a
terme el Laboratori de creació Escènica de la mà d’Isaac Forteza, amb una gran
assistència d’alumnes i amb resultats realment sorprenents.

Càpsules de L’Hospitalet
L’any 2015, tercer any de celebració de les Càpsules de L’Hospitalet l’oferta s’ha
vist ampliada respecte d’altres edicions. Al llarg de sis dies de
representació han passat per diferents barris de la ciutat 15 companyies diferents, tant de la ciutat com d’altres poblacions, abastant
pràcticament totes les disciplines artístiques: teatre de text, teatre
experimental, clown, dansa, flamenc, música...
Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració de les companyies Plàudite
Teatre i Laboratori Teatral Patates amb Suc, que posen una gran part de la logística i
el personal necessari per a la posada en escena de cada edició.
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Exposicions artístiques
A banda de la col·laboració de cada any amb la Llotja de Barcelona i el Departament
d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, que exposen
els treballs dels seus millors alumnes, han exposat artistes de reconegut prestigi com l’escultor mallorquí Antoni Miquel Morro, amb un
seguit d’escultures Amb nom de dona, amb motiu del dia de la dona. La
ceramista Teresa Sánchez ens va portar escultures aèries Barro, Barro Impromptus, que es mostrava per primera vegada a l’Estat espanyol i
Tucho Bergeret ens va fer somniar amb els Vaixells a la mar construïts
en fusta.
Si parlem d’il·lustració ho hem de fer amb nom de dona. Berta Artigal
ens va oferir Miss Garabatos, dibuixos fets amb diferents tècniques i
d’una sensibilitat espectacular, tanta com la que tenen les il·lustracions
de La Pera Limonera, que ens va convidar a fer un tomb pel seu propi
univers a l’exposició Viaje al centro de La Pera: Beyond.
També Hernán Cieza ens va presentar De bones i males bèsties amb
una barreja de foto collage i escultura difícil d’oblidar que ara recorre
diferents sales d’exposicions d’arreu. Els Flash! Me ens van ensenyar amb les seves
fotografies com són les dones tamil que recullen El té a Sri Lanka.

Art urbà i codis QR
La necessitat d’informació i coneixement és present cada vegada més a la societat i
els mòbils són un element imprescindible per a l'obtenció d'aquesta informació. Per
aportar informació s’instal·len codis QR en cadascuna de les accions d'Art Urbà de la
ciutat.
Amb motiu de l’Open Walls Conference, en col·laboració amb l’associació Contorno
Urbano, s’han pintat al carrer Montseny dos grans murals dels artistes Mina Hamada i Zosen reivindicant la construcció de l’Escola
Ernest Lluch. També s’ha engegat el projecte
12+1 a la Torrassa en el qual 12 artistes diferents
pinten un mural que es manté durant 1 mes. El
projecte acabarà amb una exposició col·lectiva a
la Tecla Sala com a cloenda d’aquest ambiciós
projecte.
Però l’Art Urbà també ha entrat dins del Centre
Cultural i seguim decorant les columnes del hall.
Aquest any, Garby Kawaii ens ha deixat una mostra del seu treball híbrid entre moltes disciplines
dispars i uns dibuixos optimistes i acolorits.
Aquestes accions van acompanyades de la creació de codis QR que remeten a un
apartat de la pàgina web de la Bòbila (http://labobila.com) en la qual es poden llegir
les particularitats de cada una de les creacions.
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Xarxes socials i noves tecnologies
Les noves tecnologies i les xarxes socials són imprescindibles per connectar amb els
joves i tenir presència a la vida quotidiana dels ciutadans. Impulsem nous projectes
però i mantenim d’altres que s’ha demostrat un èxit, com la sisena edició del Concurs de Microrelats Negres per a Facebook i Twitter, en col·laboració amb la Biblioteca de la Bòbila. Aquest concurs ens va donar a conèixer arreu del món i el 2015 ha
tingut una participació de 460 usuaris.
El 2015 ha estat el segon any del projecte Humans of L’H. A través d’una pàgina
de Facebook volem construir un mapa en imatges dels habitants de la ciutat, de les
peculiaritats i de l’estètica que presenten i que, alhora, permeti conèixer una part
de la seva vida. Per a assolir aquest objectiu hem comptat amb l’ajut de diferents
fotògrafs professionals de la ciutat i alguns d’anònims que ens han fet arribar a més
de 100 retrats de ciutadans i ciutadanes que ens han ofert la seva vivència. El projecte segueix en funcionament i s’expandeix cap a la col·laboració amb entitats d’esplai i
associacions fotogràfiques que aportaran una altra visió d’aquest paisatge humà.
El Club de Robòtica CortoCircuito de L'H, que participa cada any en la First Lego
League, s’ha pogut col·locar per segon any consecutiu entre els deu millors equips en
la Competició de Robots FLL WorldClass– Barcelona.
El Centre Cultural la Bòbila col·labora en l’estudi d’interació Robot
guia d’exhibició desenvolupat pels estudiants de doctorat Dennys
Paillacho, Cecilio Angulo i Marta Díaz, de la UPF. L’estudi ha consistit
en l’ús de la plataforma robòtica MASHI (Multipurpose Assistance Robot for social Human-Robot Interaction) que ha fet de guia en algunes exposicions. Més enllà de la curiositat que ha despertat entre els
usuaris habituals del Centre, aquesta experiència ens ha permès
acostar-nos a un dels punts estratègics proposats per la Direcció General en Xarxes de Comunicació, continguts i tecnologia de la Comissió Europea a través de la integració de les tecnologies en entorns intel·ligents.

Festes de Primavera
La identificació dels hospitalencs amb les Festes de Primavera continua creixent, la ciutadania ja no viu d'esquena a les Festes i ara és una
celebració identificada com les Festes de L'Hospitalet (la Festa Grossa).
És un model definit on la rambla de Just Oliveras actua d'eix central i
urbà aglutinador a partir del qual s'organitzen un munt d'activitats de
caràcter festiu i popular.
Gegants, Fabulari, correfocs, castellers, trabucaires, puntaires, artesans... són els exemples de la cultura popular i tradicional del país que
tenen la millor representació a les Festes de Primavera en aquest espai
urbà de trobada i d'exhibició. La música, amb els grans concerts a La
Farga i a la Remunta, ocupen la part més important del programa.
Precisament, l'organització creu compatible la celebració dels concerts de pagament
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a La Farga amb un programa musical gratuït i a l'aire lliure, com s'ha fet en les darreres edicions. L’any 2015 s'han mantingut els concerts al Parc de la Remunta que s'ha
demostrat com un excel·lent espai amb bones condicions.
Un altre aspecte a desenvolupar i consolidar és l'ocupació
de la rambla de la Marina arribant cada cop més a la zona
de Bellvitge, i atorgant a aquest espai la centralitat que mereix com a zona de passeig i de nexe d'unió de dos barris. La
fira de la cervesa, la fira de la ceràmica, les activitats de seguretat i civisme i l'ampliació de la fira d'artesans ocupant
també part de la rambla de la Marina, i els bons resultats pel
que fa a l'afluència de públic fan pensar que aquest espai ja
és un dels eixos centrals de les Festes.
El parc de Bellvitge es consolida com un espai immillorable, amb moltes més possibilitats que el Parc de Can Buxeres, per acollir l'activitat El Parc de les Meravelles i
permet allargar l'eix d'activitat al llarg de tota la rambla de Just Oliveras i la rambla de la Marina unint els dos barris, Centre i Bellvitge. Aquest acte aporta continuïtat i connexió entre els dos barris i considerem positiu el canvi de model i de contingut, que es va iniciar el 2013. Un model que pretenem mantenir i millorar per a futures edicions que dota la festa d'un caire més familiar, on el
públic és més espectador de les diverses propostes artístiques.
En els darrers anys, el programa de les Festes acull el cicle Festival de
l'humor que pretén aglutinar un seguit d'activitats per a tots els públics
amb l'humor com a nexe d'unió. En aquest sentit, les programacions artístiques del Teatre Joventut i de l'Auditori Barradas estan pensades amb
aquest perfil. Com a objectiu de futur ens plantegem que diversos establiments de l'entorn urbà on se succeeixen els grans esdeveniments s'apuntin a programar activitats amb un perfil humorístic i en conseqüència siguin un
punt d'atracció per al públic. Aquest any s'hi han sumat els locals Oncle
jack, Depósito legal i Viejo Piano.
De fet, les Festes de Primavera s'ubiquen en un entorn urbà d'absoluta centralitat
amb dos eixos prou definits. Un eix vertical (rambla de Just Oliveras i rambla de la
Marina fins a Bellvitge), i un eix transversal que va des de La Farga fins al parc de la
Remunta i que uneix espais cèntrics d'activitat (La Farga, la rambla, plaça de l'Ajuntament, Museu, Can Sumarro, parc de la Remunta).
De cara al futur, cal plantejar la implantació de noves activitats en
un nou espai encara poc definit, però que es preveu tingui un desenvolupament urbà important. Es tracta de l'anomenat Districte Cultural, ubicat al voltant del carrer de Cobalt. Serà una bona oportunitat
per ampliar l'entorn urbà en el qual es concentren els grans esdeveniments de les Festes de Primavera.
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Pessics de Ciència
Pessics de Ciència és un espai de divulgació estable de ciència i tècnica a la ciutat, des del convenciment que fer difusió del coneixement
científic i tècnic és un objectiu cultural i perfectament assumible des
d'un equipament cultural, encara que sigui de proximitat. El Centre
Cultural Sant Josep es manté com l'epicentre del projecte i és l'equipament on s'han fet la major part de les activitats. Biblioteques de
L'Hospitalet ha mantingut el seu paper distribuïdor en el territori i l'Auditori Barradas ha anat guanyant importància com a seu d'algunes de les activitats.
En els més de deu anys de treball ininterromput, Pessics de Ciència ha rebut l'ampli reconeixement en el sector de la divulgació i els feedbacks que arriben de científics i docents universitaris que hi participen són altament positius. Els objectius que es
va marcar el projecte en els seus inicis: Fomentar l'interès per la ciència, apropar-la a
la ciutadania de manera atractiva i entenedora, i estimular el coneixement científic a
tot tipus de públic, es mantenen totalment vigents.

Pessics de
Ciència compta
amb el
reconeixement
de la comunitat
científica i de
docents
universitaris

Alhora, s'ha mantingut la tònica de buscar els professionals més qualificats per a les
accions que s'han portat a terme. A més de la programació ordinària dels dimecres,
s'han fet dues programacions especials, una per la Setmana Mundial del Cervell i l'altra per la Setmana de la Ciència.

Setmana Mundial del Cervell
Del 14 al 20 de març es va celebrar la Setmana Mundial del Cervell (BAW) que organitza la Fundació DANA amb l'objectiu d'augmentar la consciència pública sobre el progrés i els beneficis de la investigació del cervell. Des del projecte Pessics de Ciència
es van organitzar quatre conferències, Neurociències i Comunicació: el cercle de foc;
El cervell lector; Quan aprendre a llegir és un repte: les
bases neuronals de la dislèxia, i Neuromàrqueting. Comprem el que volem? Es van fer tres projeccions de
pel·lícules: Y tu quien eres?, Una mente maravillosa i
Memento.

Setmana de la Ciència
Es va celebrar la 20a edició entre els dies 13 i 22 de
novembre. El tema central va ser la Llum i les Tecnologies basades en la Llum. Es van programar set activitats
específiques, tres conferències: El nou món de la informació quàntica; Tesla: el geni que va ajudar a crear el nostre món, i Mengem pels
ulls: el color dels aliments. Es va fer una projecció de viodeomapping Cycles of light a
càrrec dels alumnes del curs Videomapping narratiu del CIFO de L’Hospitalet, i del
documental Sorolla, el triunfo de la luz.
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La Setmana de la Ciència va acollir dues exposicions: #anyllumlh, fruit de la convocatòria a Instagram, i Investigadoras en la luz y en las tecnologias de la luz, organitzada per la Sociedad Española de Óptica i
el Grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física. El teatre també va
tenir cabuda amb Compare llop comare truja, una
representació de teatre d'ombres.
Al llarg de l'any 2015 s'ha mantingut una estreta i
continuada col·laboració amb l'Institut d'Investigació
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) així com altres de
puntuals amb institucions com el CRG (Centre de
Regulació Genòmica), el CREAMAT (Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques),
el CRAG (Centre de Recerca en AgriGenòmica),
o MMACA (Museu de Matemàtiques de Catalunya), entre d'altres. El projecte es finança
amb el pressupost ordinari del Centre Cultural Sant Josep, l'Auditori Barradas i les Biblioteques de L'Hospitalet.

Festival CL'Hips
El festival el continua organitzat la Regidoria de Cultura i la Regidoria
del Districte I. L'edició 2015 és fruit també de la col·laboració amb la
Casa de la Música, la plataforma Dailymotion, Click for Festivals, el
Centre Municipal de Creació Multimèdia de L'Hospitalet Torre Barrina, i el suport de la Diputació de Barcelona.
Superada la fita simbòlica de les 10 edicions, el festival ha
arribat a l'11a edició amb una bona acollida en el sector. Ha mantingut l'estructura i ha desenvolupat diferents projectes i activitats. A banda del
Concurs de Videoclips, també s'han organitzat el Fòrum i el projecte Cançó
busca videoclip.
El divendres, 8 de maig de 2015, l'Auditori Barradas va acollir la cloenda
del CL'HIPS 2015 amb la projecció dels deu treballs que optaven al premi
metropolità (realitzadors i realitzadores amb residència en alguna de les
poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona), la votació del públic assistent i el lliurament de premis. L'acte el va presentar Dani Orviz.

Concurs de videoclips
El concurs continua sent la part central del festival, i així ha estat des de la primera edició. En l'edició de 2015 es van rebre 132 videoclips, 10 de L'Hospitalet, 33
de l'àrea metropolitana, 18 de la resta de Catalunya, 39 de la resta de l'Estat Espanyol i 32 de la resta del món. En la concessió del premi del públic en línia es van
emetre 2.114 vots a través de la plataforma Dailymotion.
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Fòrum
Organitzat conjuntament amb el Centre de Creació Multimèdia Torre Barrina, portava per títol Els límits de la creativitat en el videoclip i van participar Marta Puig,
'Lyona', directora de videoclips i il·lustradora; Fitzcarraldo Films, productora audiovisual; el grup musical Rosa Luxemburg, i Fausto Fernández, crític de cinema i columnista de Fotogrames, entre altres publicacions. El va moderar Òscar Gómez, de l'associació CooLHtura.

Cançó busca videoclip
Aquest projecte de foment de la creació està compartit amb la Casa de la Música i
Torre Barrina. Aquest any el project girava entorn del grup Wolf Saxon, format per
Jon Golds (cancant, contrabaix), Ricardo Zamanillo ( guitarra), Xavi Molinero (bateria,
cors), Andrés Cruz Morcillo (violí), Sara Wafflepie (piano, clarinet, melòdica, ukelele)
i Fran Elguero (cantant, percussió). van competir set treballs a partir del tema musical
Mr. Scrathc.

Programa d'ajuts a entitats culturals
La Regidoria de Cultura té el convenciment que les entitats de cultura fan una important feina de dinamització cultural i de cohesió social així com de projecció de
la ciutat cap a l'exterior, ja sigui a través de les activitats que ofereixen als socis, com
per les moltes activitats que ofereixen a la ciutadania. L'ajuntament, i en concret el
Servei de Cultura, ha de continuar treballant per donar suport als projectes que porten a terme les entitats de la ciutat, a través de la signatura de convenis, la convocatòria anual de subvencions, la cessió de locals o facilitant infraestructures.
L'Hospitalet és una ciutat on conviuen persones de totes les procedències, el fruit és
un teixit associatiu ric i variat, les entitats que pertanyen a la Regidoria de Cultura
en són una mostra. La difusió i promoció de la cultura popular i el paper desenvolupat
en el foment de la participació de la ciutadania són eixos del programa. Destaquen les
manifestacions lligades als espectacles de foc i de cercavila de bèsties imaginàries i
mitològiques. Com també la celebració del Dia d'Andalusia, el Fòrum de les Cultures,
o el suport a l'ensenyament de sardanes.
En l'àmbit de les arts visuals cal destacar la signatura d'un conveni amb l'Associació
Art Barcelona - Associació de Galeries, entitat vinculada a la difusió de l'art contemporani, per celebrar el Barcelona Gallery Weekend. La signatura d'aquest conveni ens ha ajudat a projectar i potenciar la imatge de ciutat vinculada a la cultura, l'art
contemporani i la creació en general. És també important remarcar que es continua
donant suport al foment de les arts visuals, a la difusió i conservació del patrimoni, a
la normalització i difusió de la música i al foment de les arts escèniques.
I, per últim, esmentar que s'han fomentat les activitats dels esplais i agrupaments
escoltes de la ciutat, ja que no es pot oblidar el paper que juguen com espais oberts
al territori on treballar el sentiment de pertinença i de transmissors dels valors demo-
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cràtics. Aquest suport s'ha materialitzat a través de la convocatòria de subvencions
municipals, tant en les activitats diàries com en les de cap de setmana o les d'estiu
(casals, campaments, intercanvis, rutes i camps de treball), cessió de locals, difusió
de les activitats i proposta de programa cultural per a les activitats d'estiu.
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INDICADORS CULTURALS DE L’HOSPITALET
DADES GLOBALS CULTURA L’H 2015

ARTS VISUALS, MUSEU I SALES D’EXPOSICIÓ1
Equipaments

6

Nombre exposicions

77

Visites a exposicions

61.299

Usuaris/es d’activitats i serveis

19.558

Nombre projectes creació2
TOTAL USUARIS/ES

9
80.857

ARXIU3
Equipaments

2

Consultes

4.401

Usos préstec

1.153

Usuaris activitats

784

Nombre projectes creació

1

TOTAL USUARIS/ES CONSULTES

5.185

BIBLIOTEQUES L’HOSPITALET
Equipaments

8

Usuaris/es d’activitats

42.488

Usuaris/es serveis

156.777

Usos préstec

142.716

Nombre projectes creació4
TOTAL VISITES

1
849.885

Les dades provenen del Centre d’Art Tecla Sala, Museu de l’Hospitalet, TPK i Fundació Arranz-Bravo. També s’han incorporat les visites a les exposicions de l’Auditori
Barradas i del CC La Bòbila, com a sales no especialitzades.
Artistes del TPK.
3
Arxiu de L’Hospitalet i Centre d’Estudis
4
Autors locals Biblioteca Tecla Sala
1

2
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ARTS ESCÈNIQUES5
Sales

5

Nombre espectacles

153

Total espectadors/es

30.427

Nombre projectes creació
Cessions d’espai escènic (Teatre Joventut)

18
12.065

Nombre festivals

1

Altres programes

4.292

TOTAL USUARIS/ES

46.784

MÚSICA6
Equipaments i sales musicals

4

Nombre concerts

238

Nombre festivals

4

Nombre projectes creació

12

Total espectadors/es
Usuaris/es [activitats i cessions]
TOTAL USUARIS/ES

67.755
4.367
72.122

AUDIOVISUAL I CINEMA7
Equipaments i sala circuit privat

12

Pel·lícules i audiovisuals exhibits

234

Nombre festivals

1

Nombre Vídeo clips presentats

132

Nombre produccions de rodatges a L’H

220

TOTAL ESPECTADORS/ES

10.100

ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS8
Equipaments
TOTAL USUARIS/ES (ACTIVITATS, SERVEIS, CESSIONS)

5
61.140

5
El gruix de les dades corresponen al Teatre Joventut. Les altres provenen de l’Auditori Barradas, el CC La Bòbila i les funcions del programa de “Teatre per a tota la
família” que es fan al Centre Catòlic i l’ Auditori La Torrassa. També s’han sumat “ Altres programes” i “Festival d’Arts Escèniques” de Plaudite Teatre (en conveni). Al
2015 no s’inclou el Grup de teatre independent Gornal.
6
Les dades provenen del Teatre Joventut, l’Auditori Barradas i les dues sales de Casa de la Música (en conveni amb l’Ajuntament)
7
Les dades provenen de: Auditori Barradas, CC La Bòbila i Biblioteques L’H (projeccions d’audiovisuals); Espai VO als Cinemes FILMAX GRANVIA (projecció de
pel·lícules); i Centre Cultural Sant Josep (Festival CL’HIPS)
8
Activitats organitzades per Auditori Barradas, CC La Bòbila, CC Tecla Sala i CC Sant Josep: Pessics de Ciència. Inclou aules d’estudi i cessions d’ús.
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FESTES I TRADICIONS
Festes de Primavera
Actes més significatius. Assistents (dades estimades)

80.779

Concerts La Farga

6.836

Concerts Primavera in Black

3.200

Concerts Parc de la Remunta

6.500

Concerts Auditori Barradas

240

Portes obertes Ajuntament

700

Nit de foc i correfoc infantil

6.000

Parc de les meravelles

3.000

Festival de L’Humor

1.803

Fira de Sant Jordi

40.000

Fabulari

3.000

Pregó i Toc d’inici

6.000

Trobada gegants i jornada castellera

3.500

45

Cavalcada de Reis
Assistents (dades estimades)
TOTAL

50.000
130.779

COMUNITAT DIGITAL A XARXA @CULTURALH
Nombre equipaments i serveis xarxa @CulturaLH

20

Visites webs:
CulturaLH (Servei de Cultura i Festes)

27.200

Escena, arts, patrimoni

80.445

CC Polivalents

18.840

Biblioteques

128.124

Seguidors/es Facebook:
CulturaLH (Servei de Cultura i Festes)

1.120

Escena, arts, patrimoni

7.744

CC Polivalents

3.740

Biblioteques

2.033

Seguidors/es Twitter:
CulturaLH (Servei de Cultura i Festes)

2.730

Escena, arts, patrimoni

3.763

CC Polivalents
Biblioteques

973
1.687
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Subscripcions butlletins:
CulturaLH (Servei de Cultura i Festes)

5.263

Escena, arts, patrimoni

4.365

Biblioteques

8.507

TOTALS 2015 CULTURA L’H
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ACTES, EQUIPAMENTS I SERVEIS
Nombre projectes creació

41

Nombre festivals

7

Visites a exposicions

61.299

Visites a biblioteques

849.885

Nombre d’espectadors/es [Escena,música, audiovisual]

108.282

Usuaris [activitats, serveis i cessions d’ús]

305.872

Assistents a festes (dada estimada i parcial)

130.779

COMUNITAT DIGITAL A XARXA @CULTURALH
Nombre equipaments i serveis xarxa @CulturaLH

20

Visites webs

254.609

Seguidors/es Facebook

14.637

Seguidors/es Twitter

9.153

Subscripcions butlletins

18.135
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RECURSOS HUMANS REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA
Regidor/a

1

Secretaria del Regidor

1

Assessor/a

1

47
SERVEI DE CULTURA
Cap de Servei de Cultura
Secretaria Cap de Servei de Cultura
Funcions administratives

1
1
1 (contracte 5 mesos)

PROGRAMES TRANSVERSALS - COMUNICACIÓ
Tècnic/a superior de gestió cultural

1

Auxiliar tècnic/a de gestió cultural

1

Periodista

1 (La Farga SA)

SECCIÓ PROMOCIÓ CULTURAL
Cap de negociat de recursos culturals

1

Tècnic/a de gestió

1

Cap de negociat de relacions amb entitats i esplais

1

Funcions administratives

2

TEATRE JOVENTUT
Responsable tècnic Teatre Joventut

1

Auxiliar tècnic/a de gestió cultural

1

Ordenança

1

CC AUDITORI BARRADAS
Tècnic/a de gestió cultural - Responsable d’equipament

1

Tècnic/a auxiliar de gestió

1

Tècnic/a auxiliar d’infraestructures

1

Ordenança de biblioteques

1

Ajudant d’obres i serveis

1

CC LA BÒBILA
Tècnic/a de gestió cultural – Responsable d’equipament

1

Tècnic/a auxiliar d’infraestructures

1

Auxiliar tècnic de gestió cultural

1
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SECCIÓ DE BIBLIOTEQUES
EQUIP BÀSIC
Cap de secció de biblioteques

1

Cap de negociat de recursos bibliotecaris

1

Auxiliar tècnic de gestió cultural

1

Funcions administratives

1

BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
Direcció Xarxa de Biblioteques

1 (Diputació)

Bibliotecaris/àries

4 (Diputació)

Tècnics/ques auxiliars de biblioteques

12

Ordenances de biblioteques

1
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BIBLIOTECA CAN SUMARRO
Direcció biblioteca

1

Bibliotecari/a

2

Tècnics/ques auxiliars biblioteques

5

Ordenances de biblioteques

-

BIBLIOTECA JOSEP JANÉS
Direcció biblioteca

1 (Diputació)

Bibliotecari/ària

1 (Diputació)

Tècnics/ques auxiliars biblioteques

5

Ordenances de biblioteques

1

BIBLIOTECA LA FLORIDA
Direcció biblioteca

1 (Diputació)

Tècnics/ques auxiliars biblioteques

5

Ordenances de biblioteques

-

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Direcció biblioteca

1 (Diputació)

Bibliotecari/ària

1 (Diputació)

Tècnics/ques auxiliars biblioteques

4

Ordenances de biblioteques

2

BIBLIOTECA BELLVITGE
Direcció biblioteca

1 (Diputació)

Bibliotecari/ària

1 (Diputació)

Tècnics/ques auxiliars biblioteques

6

Ordenances de biblioteques

1

BIBLIOTECA PLAÇA EUROPA
Direcció biblioteca
Tècnics/ques auxiliars biblioteques

1 (Diputació)
5

BIBLIOTECA STA. EULÀLIA
Direcció biblioteca
Tècnics/ques auxiliars biblioteques

1 (Diputació)
2
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SECCIÓ DE PATRIMONI CULTURAL
EQUIP BÀSIC
Cap de Secció i Direcció del Museu

1

Funcions administratives

1

MUSEU DE L’HOSPITALET
Tècnic/a superior de patrimoni cultural

1

Tècnic/a assessor/a

1

Tècnic/a de gestió

1

Oficial d’infraestructures de cultura

1

Funcions administratives

1

Ordenança

1
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ARXIU
Arxiver/a

1

Auxiliars tècnics/ques de gestió

3

Funcions administratives

1

CAN RIERA
Auxiliar tècnic/a de gestió
Auxiliar tècnic/a de biblioteques

1
1 (jornada reduïda i 6 mesos baixa mèdica)

L’HARMONIA
Sense adscripció de personal

CENTRE CULTURAL TECLA SALA
Tècnic/a de gestió cultural – responsable
d’equipament

1

Direcció artística

1

Tècnic/a assessor/a

1

Tècnic/a auxiliar d’infraestructures

1

Funcions administratives
FUNDACIO ARRANZ-BRAVO
Funcions administratives

1
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PERSONAL NO MUNICIPAL

PLANS D’OCUPACIÓ (6 mesos)

Lloc

Funcions Administratives

2

Servei de Cultura

Funcions Administratives

1

CC Barradas

Tècnics aux. Biblioteques

2

Biblioteques

Conserges

4

Biblioteques

Conserges

2

Museu d’Història

Conserge (4 mesos)

1

CC la Bòbila

Conserge (9 mesos)

1

CC Tecla Sala

Conserge (8 mesos)

1

Biblioteques

Conserge (5 mesos)

1

Museu d’Història

PLANS D’OCUPACIÓ (especials)

Lloc

Estudiants en pràctiques

Lloc

Institut Vilumara

1

Unitat expedients

Institut Vilumara

1

CC Tecla Sala

Institut Vilumara

4

Biblioteques

Institut Severo Ochoa

1

CC la Bòbila

So i comunicació

1

CC Auditori Barradas

Belles Arts

1

CC Tecla Sala

Filologia

4

Biblioteques

Història de l’Art

1

Museu d’Història

Master Gestió Patrimoni Cultural

1

Museu d’Història

Beques Master Arxivístic

2

Arxiu

Altres

Lloc

Projecte LINK

3

Biblioteques

Treballs benefici a la comunitat

4

Biblioteques

Centre Estel – Can Bori

1

Biblioteques

Col·laboració Tallers Bellvitge

5

Biblioteques
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RESUM DESPESES SERVEI DE CULTURA

CAPÍTOL I

APORTACIÓ
MUNICIPAL

ALTRES
ADMINISTRACIONS

IMPORT TOTAL

Administració General

355.543,16

0

355.543,16

Promoció Cultural

687.442,61

0

687.442,61

2.130.193,59

883.449,23

3.013.642,82

957.468,61

0

957.468,61

4.130.647,97

883.449,23

5.014.097,20

CAPÍTOL II

APORTACIÓ
MUNICIPAL

ALTRES
ADMINISTRACIONS

IMPORT TOTAL

Administració General

255.211,95

0

255.211,95

Promoció Cultural

1.355.341,54

146.110,00

1.501.451,54

Biblioteques i Foment de la lectura

1.095.250,60

617.724,91

1.095.250,60

763.437,54

27.669,41

791.106,95

3.469.241,63

791.504,30

4.260.745,93

APORTACIÓ
MUNICIPAL

ALTRES
ADMINISTRACIONS

IMPORT TOTAL

0

0

0

Promoció Cultural

978.588

0

978.588

Biblioteques i Foment de la lectura

12.000

0

12.000

Patrimoni Cultural

64.000

0

64.000

TOTAL

1.054.588

0

1.054.588

CAPÍTOL VI

APORTACIÓ
MUNICIPAL

ALTRES
ADMINISTRACIONS

IMPORT TOTAL

Biblioteques i Foment de la lectura

2.685,53

0

2.685,53

Promoció Cultural

5.728,12

0

5.718,12

TOTAL

8.413,65

0

8.413,65

Biblioteques i Foment de la lectura
Patrimoni Cultural
TOTAL

Patrimoni Cultural
TOTAL

CAPÍTOL IV
Administració General
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Despeses globals de Cultura
8.413,65

(per capítols)
5.014.097,20

1.054.588,00

52
Capítol I
Capítol II
Capítol IV
Capítol VI

4.260.745,93

Despeses globals de Cultura
(per font d'ingressos)
1.691.077,52

Aportació Municipal
Altres Administracions

8.189.112,09
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DADES GLOBALS
PROMOCIÓ CULTURAL

CAPÍTOL I

IMPORT

Promoció Cultural

687.442,61

TOTAL

687.442,61

CAPÍTOL II
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IMPORT

Festes de Primavera

264.925,99

Cavalcada de Reis

124.934,99

Suport infraestructura cultura popular

131.859,81

Teatre Joventut

406.253,21

Auditori Barradas

100.711,27

Centre Cultural la Bòbila

10.028,23

Centre Cultural Metropolità Tecla Sala

157.673,55

Festival CL’HIPS

7.274,19

Pessics de Ciència

12.643,90

Manteniment, neteja i altres

236.297,97

TOTAL

1.452.603,11

APORTACIONS
DIPUTACIÓ

APORTACIONS
GENERALITAT

TOTAL

Desenvolupament cultural local

36.110,00

0

36.110,00

Suports a Festivals

1.000,00

0

1.000,00

Arts escèniques i música

45.000,00

65.000,00

110.000,00

0

75.000,00

75.000,00

82.110,00

140.000,00

222.110,00

CAPÍTOL II

Programació professional en l’àmbit de les arts visuals
TOTAL

Servei de Cultura · Memòria 2015

CAPÍTOL IV

IMPORT

Suport a entitats del lleure

622.900,00

Suport a la formació i difusió de les arts visuals

60.800,00

Suport a la difusió a les arts escèniques i a la música

118.000,00

Suport a la cultura popular i tradicional

145.753,00

Suport a la difusió i conservació del patrimoni cultural

37.400,00

Premis Festival CL’HIPS

3.150,00

Fundació Arranz-Bravo

55.000,00

TOTAL

1.043.003,00

3.183.048,72

TOTAL DESPESA PROMOCIÓ CULTURAL

Despesa global Promoció Cultural
(per ingressos)
82.110,00
140.000,00

Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Aportació Municipal

2.960.938,72
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SECCIÓ DE BIBLIOTEQUES
CAPÍTOL I

AJUNTAMENT

Secció de Biblioteques

196.159,35

Biblioteca Bellvitge

240.865,19

99.090,80

Biblioteca Can Sumarro

317.419,02

1.799,68

Biblioteca Josep Janés

209.475,45

152.441,37

361.916,82

Biblioteca La Bòbila

230.472,07

104.268,23

334.740,30

Biblioteca La Florida

170.911,90

53.954,48

224.866,38

Biblioteca Pl. Europa

209.939,60

45.815,40

255.755,00

Biblioteca Santa Eulàlia

73.008,03

53.980,77

126.988,80

Biblioteca Central Tecla Sala

481.942,98

302.915,00

784.857,98

2.130.193,59

814.265,73

69.183,50

3.013.642,82

CAPÍTOL II

AJUNTAMENT

DIPUTACIÓ (*)

GENERALITAT

IMPORT TOTAL

FUNCIONAMENT I ACTIVITATS

232.146,79

274.763,46

26.030,00

532.940,25

Fons documental

84.848,38

196.784,61

26.030,00

307.662,99

Funcionament

41.497,90

0

0

41.497,90

Transport

0

0

0

Activitats

105.800,51

15.553,56

0

121.354,07

62.425,29

0

62.425,29

8.858,82

0

0

8.858,82

740.743,73

226.779,45

0

967.523,18

Manteniment

77.298,59

226.779,45

0

304.078,04

Neteja i companyies de serveis

663.445,14

0

0

663.445,14

TOTAL CAPÍTOL II

981.749,34

501.542,91

26.030,00

1.509.322,25

CAPÍTOL IV

AJUNTAMENT

DIPUTACIÓ

GENERALITAT

IMPORT TOTAL

TOTAL CAPÍTOL II

12.000,00

0

0

12.000,00

CAPÍTOL VI

AJUNTAMENT

DIPUTACIÓ

GENERALITAT

IMPORT TOTAL

Inversions

3.124.553,08

1.315.808,64

95.213,50

4.535.575,22

TOTAL CAPÍTOL VI

3.124.553,08

1.315.808,64

95.213,50

4.535.575,22

TOTALS CAPÍTOLS

6.248.496,01

2.631.617,28

190.427,00

9.071.540,29

TOTAL CAPÍTOL I

Altres despeses
COMUNICACIÓ – AJUNTAMENT
MANTENIMENT, NETEJA I COMPANYIES DE SERVEI

DIPUTACIÓ (*)

GENERALITAT

IMPORT TOTAL
196.159,35
339.955,99

69.183,50

388.402,20

Premi L’H Confidencial

(*) Les aportacions de la Diputació de Barcelona són dades 2013
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PATRIMONI CULTURAL
CAPÍTOL I

IMPORT

Museu d’Història

665.717,37

Arxiu Municipal

291.751,24

TOTAL

957.468,61

APORTACIÓ
MUNICIAPAL

APORTACIÓ
DIPUTACIÓ/GENERALITAT

IMPORT

Activitats Museu

699.330,21

14.669,00

713.999,21

Funcionament arxiu

64.107,33

13.000,41

77.107,74

Neteja

116.103,68

0

116.103,68

7.885,75

0

7.885,75

887.426,97

27.669,41

915.096,38

CAPÍTOL II

Manteniment i serveis
TOTAL

CAPÍTOL IV

IMPORT

Beques Museu

6.000,00

TOTAL

6.000,00

Despeses de Patrimoni Cultural
(per capítols)
6.000,00

957.468,61
Capítol I
Capítol II
Capítol IV

942.765,79

Despeses de Patrimoni Cultural
(per font d'ingressos)
27.669,41

Aportació Municipal
Altres Administracions

1.878.564,99
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ANNEX INDICADORS
PROGRAMES TRANSVERSALS
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
PROGRAMA
TEMES TRACTATS

DOCUMENT

Web CulturaLH

EDITAT
PUBLICAT

REUNIONS

ESTAT

SI

Tècnica de Cultura

FINALITZAT

Web Nadal

SI

SI

Web Festes Primavera

SI

SI

Web CulturaEduca

SI

NO

Web Teatre Joventut (retocs)
NO

FINALITZAT
Foment, Festes,
Informàtica
Serveis educatius,
Comunicació, Informàtica

FINALITZAT
INICIAT

Informàtica

FINALITZAT

Museu

INICIAT

Web Museu

SI

Web Biblioteques

SI

Google Busines

NO

NO

3ª Trobada Cultura (19 oct)

SI

SI

Càpsules formatives 3ª edició (nov)

SI

SI

Campanya difusió butlletí CulturaLH

NO

NO

Pla de Comunicació 2016-2019

SI

SI

Tècnica de Cultura

FINALITZAT

Perfil facebook T. Joventut

NO

NO

R. Muga

FINALITZAT

Prioritats Informàtica

SI

NO

Informàtica

FINALITZAT

Seguiments Informàtica

NO

NO

Informàtica

FINALITZAT
FINALITZAT

Biblioteques,
Comunicació, Informàtica
Enrique Solana, Tècnica
Cultura
J. Graells, R. Muga, equip
Servei Cultura i CC
districtes. Assistents: 40
R. Muga, Tècnica Cultura,
equip Servei Cultura i CC
districtes

INICIAT
ATURAT
FINALITZAT
FINALITZAT
ATURAT

Indicadors 2.0

SI

SI

Equip Servei Cultura i CC
districtes

Horiginals.cat

NO

SI

CEFO, R. Muga

FINALITZAT

Visor audiències Gaia

NO

NO

Informàtica, Tècnica
Cultura

FINALITZAT

Baners CulturaLH (mides)

NO

NO

Comunicació

FINALITZAT

1er aniversari butlletí CulturaLH

NO

NO

Movie Maker i Gimp

NO

NO

Base dades Servei Cultura

NO

NO

Serveis educatius CulturaLH 2014-2015. HTML

SI

SI

Cursos i Tallers 2015. PDF/trimestres

SI

SI

ATURAT
Cau, assistents Càpsules
R. Muga, Alcaldia Bussines
Project
Equipaments culturals,
Educació-INTRO
Equipaments culturals i
CC districtes

FINALITZAT
INICIAT
FINALITZAT
FINALITZAT
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RESUM
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ
Nombre de reunions realitzades

15

Nombre de temes tractats

24

Nombre materials editats/publicats
online

10

Nombre integrants equip de la Comissió

4

Data creació comissió

Juny 2012

58
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PRODUCTES WEB SOCIAL CULTURALH
WEBS
Auditori Barradas: http://auditoribarradas.cat
Teatre Joventut: http://teatrejoventut.cat
Centre d’art Tecla Sala: http://www.teclasala.net/
Museu de L’Hospitalet: http://www.museul-h.cat/
Arxiu Municipal: http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal
Biblioteques: http://l-h.cat/biblioteques
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Biblioteca Tecla Sala: http://www.l-h.cat/biblioteques/teclasala.aspx
Biblioteca Can Sumarro: http://www.l-h.cat/biblioteques/cansumarro.aspx
Biblioteca Josep Janés: http://www.l-h.cat/biblioteques/josepjanes.aspx
Biblioteca Santa Eulàlia: http://www.l-h.cat/biblioteques/santaeulalia.aspx
Biblioteca la Florida: http://www.l-h.cat/biblioteques/laflorida.aspx
Biblioteca la Bòbila: http://www.l-h.cat/biblioteques/labobila.aspx
Biblioteca Bellvitge: http://www.l-h.cat/biblioteques/bellvitge.aspx
Biblioteca Plaça Europa: http://www.l-h.cat/biblioteques/europa.aspx
Fundació Arranz Bravo: http://www.fundacioarranzbravo.cat/inici.aspx
Centre Cultural la Bòbila: http://labobila.cat
Centre Cultural Sant Josep: http://www.ccsantjosep.cat i http://clhips.cat
Centre Cultural Collblanc - la Torrassa: http://www.ccct.cat
CulturaLH: http://www.culturalh.cat
Càpsules de L’Hospìtalet: http://capsuleslh.cat

BUTLLETINS ELECTRÒNICS
Auditori Barradas i Teatre Joventut: Música + Escena. Setmanal amb tota la programació professional.
Teatre Joventut: Setmanal amb tota la programació (teatre, música, dansa, ...)
Biblioteques de L’H: Setmanal amb tota la programació. http://www.l-h.cat/biblioteques/butlleti/setmanal.aspx
Biblioteca Central Tecla Sala: Comic-Tecla: http://www.l-h.cat/biblioteques/comictecla.aspx
Biblioteca la Bòbila: Fanzine L'H Confidencial: http://www.l-h.cat/biblioteques/lhconfidencial.aspx
Museu de L’Hospitalet: Mensual amb tota la programació. http://www.museul-h.cat/butlleti.aspx
Centre d’Art Tecla Sala: Mensual amb la programació del Centre. http://www.teclasala.net/mailing/butlleti.aspx
Fundació Arranz-Bravo: Mensual amb tota la programació i noticies
CulturaLH: Setmanal. El butlletí cultural de la ciutat de l’Hospitalet. http://www.l-h.cat/cultura/butlleti.aspx
Biblioteca Bellvitge (adults). Amb llista de subscripció
Biblioteca Bellvitge (infantil). Amb llista de subscripció
Infobòbila. Butlletí mensual de la biblioteca La Bòbila. Llista de subscripció
Biblioteca Santa Eulàlia. Butlletí mensual per llista de subscripció
Biblioteca La Florida. Butlletí mensual per llista de subscripció
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BLOGS
BLOGS DELS CLUBS DE LECTURA

Grup de lectura en veu alta (Biblioteca Central Tecla Sala) http://grupdelecturaenveualta.blogspot.com.es/
Club de Lectura de Novel·la Negra (Biblioteca la Bòbila) http://clubdelectura-nn.blogspot.com.es/
Club de Lectura de Novel·la Històrica (Biblioteca Bellvitge) http://llibreforumbellvitge.blogspot.com.es/
Club de Lectura T10 (Biblioteca la Bòbila) http://clubdelecturat10.blogspot.com.es/

BLOGS ESPECIALITZATS
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L'H Escriu (Autors locals) (Biblioteca Tecla Sala): https://sites.google.com/site/autorslh/
El Blog de la Bòbila: http://bobila.blogspot.com/
Cartellera Noir (Biblioteca la Bòbila): http://cartelleranoir.blogspot.com/
Generenegre.net (Biblioteca la Bòbila): http://generenegre.blogspot.com/
Francisco González Ledesma: dossier de premsa (Biblioteca la Bòbila):http://gonzalezledesma.blogspot.com/
La cua de palla (Biblioteca la Bòbila): http://cuadepalla.blogspot.com/
Pepe Carvalho i els llibres (Biblioteca la Bòbila): http://pepecarvalhoielsllibres.blogspot.com/
Pèssics de ciència (Centre Cultural Sant Josep): http://www.pessicsdciencia.blogspot.com.es/
Districte cinema (Biblioteca Can sumarro): http://districtecinema.blogspot.com.es/
Fundació Arranz-Bravo: http://fundacioarranzbravo.wordpress.com

BLOGS FORMATIUS

Clica i aprèn. Recursos per l' auto aprenentatge (Biblioteca Bellvitge) http://bbclicaiapren.blogspot.com.es/
Armat de recursos per l’aprenentatge d’idiomes (Biblioteca la Bòbila) http://bobila-idiomes.blogspot.com.es/

XARXES SOCIALS
ACEBOOK
FACEBOOK

Cultura: http://www.facebook.com/culturaLH
Auditori Barradas: http://www.facebook.com/auditoribarradas
Teatre Joventut: http://www.facebook.com/teatrejoventut
Museu de L’Hospitalet: https://www.facebook.com/MuseuLH
Centre Cultural Tecla Sala: https://www.facebook.com/CCTeclaSala
Fundació Arranz Bravo: https://www.facebook.com/fundacioarranzbravo
Centre Cultural la Bòbila: http://www.facebook.com/cclabobila
Centre Cultural La Bòbila: http:// www.facebook.com/humansoflh
Centre Cultural Collblanc-Torrassa: http://www.facebook.com/pages/Centre-Cultural-Collblanc-La-Torrassa
Centre Cultural Bellvitge: http://www.facebook.com/ccbellvitgegornal
CL’HIPS: http:// www.facebook.com/clhips
Biblioteca Tecla Sala: http://es-es.facebook.com/pages/Biblioteca-Tecla-Sala/280142142015295
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Biblioteca Tecla Sala (còmic) http://www.facebook.com/groups/62539287104/
Biblioteca Plaça Europa: http://www.facebook.com/bpehospitalet
Pessics de Ciència: http://www.facebook.com/pessics.deciencia
Biblioteca Bellvitge: https://www.facebook.com/bibbellvitge
Biblioteca Santa eulàlia: https://www.facebook.com/bibliotecasantaeulalia
Humans of L’Hospitalet: https://www.facebook.com/humansoflh

MICROBLOGGING
ACEBOOK
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TWITTER

Cultura: http://www.twitter.com/CulturaLH
Auditori Barradas: http://www.twitter.com/elBarradas
Teatre Joventut: http://www.twitter.com/TJoventut
Museu de L’Hospitalet: https://twitter.com/MuseuLH
Fundació Arranz Bravo: https://twitter.com/FArranzBravo
Centre Cultural la Bòbila: http://www.twitter.com/cclabobila
CL’HIPS: http://www.twitter.com/clhips
Biblioteca Tecla Sala (ludoteca): http://twitter.com/#!/ludotecla
Biblioteca Tecla Sala (còmic): https://twitter.com/ComicTS
Biblioteca Santa Eulàlia: https://twitter.com/escriuweb
Pessics de Ciència: http://twitter.com/pessics
Biblioteques de L’Hospitalet: https://twitter.com/BibliotequesLH

FOTOS I VÍDEOS
Centre Cultural la Bòbila (Flickr): http://www.flickr.com/photos/cclabobila
Centre Cultural la Bòbila (Youtube): http://www.youtube.com/user/cclabobila/videos
Biblioteca Tecla Sala (Picasa): http://picasaweb.google.es/ludotecla/
Biblioteca Can Sumarro (Flickr): http://www.flickr.com/photos/bibcansumarro/
Biblioteca Can Sumarro (Youtube): http://www.youtube.com/user/BcaCanSumarro
Biblioteca la Bòbila (Youtube): http://www.youtube.com/user/elelluk
Biblioteca Plaça Europa (Youtube): http://www.youtube.com/user/bpehospitalet
Pessics de Ciència: https://www.youtube.com/user/pessicsdeciencia
Museu de L’Hospitalet (Youtube): https://www.youtube.com/user/MuseuLHospitalet
Fundació Arranz-Bravo: https://www.flickr.com/photos/arranzbravofundacio
CulturaLH: https://www.youtube.com/user/CulturaLH

DOCUMENTS I PRESENTACIONS
Presentacions de Cultura LH (slideshare): http://es.slideshare.net/CulturaLH
Documents de Cultura LH (issuu): http://www.issuu.com/culturalh/docs
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Biblioteca Bellvitge (scribd): http://www.scribd.com/Biblioteca%20Bellvitge
Biblioteca la Bòbila (scribd): http://www.scribd.com/bobila
Biblioteca Plaça Europa (slideshare): http://www.slideshare.net/bhospitaletpe
Biblioteca Tecla Sala (issuu): http://issuu.com/bibteclasala
Museu de L’Hospitalet- Investigacions i estudis al Repositori documental:
http://ow.ly/Zfv94
http://www.museul-h.cat/detallNoticia.aspx?1cYaAwd1ULYa5Ei3EKxnoKj40aMCWzyxSkqCnrTZI0GcqazB
Museu de l’Hospitalet. Ruta de la transició democràtica: http://ow.ly/Zfvwc
Fundació Arranz-Bravo (issuu): http://issuu.com/fundacioarranzbravo
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GOOGLE MAPS
Mons Negres (Biblioteca la Bòbila):
http://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=103613443708074868336.000453e022b86d6965960&ie=UTF8&ll=11.130725,94.991254&spn=90,-120.154154&t=h&source=embed
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala:
https://www.google.es/maps/place/Biblioteca+Tecla+Sala/@41.3652404,2.1153385,16z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x12a498e
8b0d1d577:0x3739231d0f19fa90
Fundació Arranz-Bravo:
https://www.google.es/maps/place/Fundaci%C3%B3+ArranzBravo/@41.366574,2.115827,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a498e609801431
Museu de L’Hospitalet:
https://www.google.es/maps/place/MUSEU+D'HIST%C3%92RIA+DE+L'HOSPITALET/@41.3609991,2.0951415,17z/data=!3m1!4
b1!4m2!3m1!1s0x12a499227489f49f:0xed39a363597eac88
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ACTIVITATS CULTURALS EDUCATIVES- PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI (APS)
RESUM
NOMBRE D’APS

TOTAL

APS Equipaments culturals

8

APS Centres d’esplai

39

TOTAL

47

63

RESUM APS EQUIPAMENTS CULTURALS
EQUIPAMENTS CULTURALS

TÍTOL PROJECTE

Centre d’Art Tecla Sala

Què vol dir mirar un quadre?

Museu de L’Hospitalet

Un museu també per als infants

Fundació Arranz-Bravo

Art als murs

Biblioteques de l’Hospitalet
Centre Cultural la Bòbila
TOTAL

Jardineria
Jo també vaig a la biblioteca (2)
Contesplai
Reivindicant la construcció de la nova escola
Ernest Lluch
8

RESUM APS CENTRES D’ESPLAI
CENTRES D’ESPLAI

Esplai La Florida

C.E.Xixell

C.E. Esclat
A.E. Itaca

CIJ Sanfeliu

Club Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Esplai Can Serra
C.E. Bellvitge
Club infantil Nou Quitxalles

TÍTOL PROJECTE
Joves pel barri
Xarxa Jove
Joves lectors
Campanya de donació de sang d’entitats
Infants pel civisme
Joves fem l’estiu
Compartim drets
Joves pel barri
Campanya de donació de sang d’entitats
Camp de treball urbà de l’estel de colors
Joves pel barri
Jocs i oficis
Els oficis amb Tallers de Bellvitge
Solidaritat i valors
Joves pel barri
Campanya de donació de sang d’entitats
L’hort urbà
Tutoria entre iguals
Joves pel barri
Hora del conte
Campanya de donació de sang d’entitats
Joves pel barri
Donació d’aliments
Connecta Jove
Tómbola Boreal
Adopta i omple la claki
Connecta mòbil
Contesplai
Teixint generacions
Ho fem en bici? Rebicicleta
Joves pel barri
El barri camina
Joves pel barri
Connecta jove
Campanya de donació de sang d’entitats
Solidaritat i valors
Joves pel barri

Servei de Cultura · Memòria 2015

Esplai Xerinola

Joves pel barri

Fundació La Vinya

Joves pel barri

TOTAL

39

FITXES RESUM- APS EQUIPAMENTS CULTURALS
CENTRE D’ART TECLA SALA
TITOL PROJECTE:

Resum

Qui impulsa

QUÈ VOL DIR MIRAR UN QUADRE?
A partir de l’exposició Alcover. El moll de l’os i durant el curs 2014-2015, el
Servei Educatiu del Centre d’Art Tecla Sala proposa als usuaris de Tallers
Bellvitge conduir puntualment alguna visita a les exposicions del Centre d’Art.
Es tracta que sentin com a seu el Centre d’Art i que puguin treure profit de les
possibilitats que ofereix el món de l’art com a mitjà d’expressió. Interessa
reforçar i donar a conèixer la seva visió i aproximació singular, rica, pròpia i
inesperada a les exposicions, i donar veu a les seves impressions sobre l’art. El
fet d’assumir el rol de guia pot ser una oportunitat d’ empoderament,
autoafirmació, superació i reconeixement cara els usuaris, molt positiva per
ells.
Servei Educatiu Centre d’Art Tecla Sala

Centre promotor

Tallers Bellvitge

Qui col·labora

Apropa Cultura

MUSEU DE L’HOSPITALET
TITOL PROJECTE:

Resum

Qui impulsa
Centre promotor
Qui col·labora

UN MUSEU TAMBÉ PER ALS INFANTS
El Consell de Nois i Noies proposa que els nens i nenes dels cursos de 5è i 6è
que en formaran part el curs 2013-2014 coneguin i analitzin la nova proposta
museística per al segle XX inaugurada al Museu d’Història i que plantegin als
seus responsables de quina manera aquesta proposta podria esdevenir també
interessant i adaptada per al públic infantil de la ciutat.
Introduir en la part de l’exposició permanent del museu dedicada al segle XX
alguns elements expositius i/o discursius adreçats al públic infantil (6-12 anys)
i familiar que el pugui visitar de forma individual (no guiada ni en el context
escolar). Dates realització: curs 2013-2014, curs 2014-2015
Museu de l’Hospitalet
Consell Nois i Noies Primària
El Fil d’Ariadna

FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO
TITOL PROJECTE:

Resum

Qui impulsa
Centre promotor
Qui col·labora

ART ALS MURS
Amb el projecte “Art als murs ”els alumnes de l’escola d’adults de Can Serra
poden fer l’aprenentatge necessari per realitzar un mural artístic a les
instal·lacions de l’escola. El projecte compta amb la participació del pintor
Pere Llobera i l’arranjament i preparació del mur dels alumnes del PFI de
pintura de l’Institut Eduard Fontseré. El lema del mur és “Aspiracions més
altes”. El projecte es dur a terme durant el curs 2014-2015.
Servei educatiu Fundació Arranz-Bravo
CEA Can Serra
PFI Eduard Fontseré
Pere Llobera
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BIBLIOTEQUES L’HOSPITALET
TITOL PROJECTE:

Resum

Qui impulsa
Centre promotor
Qui col·labora

JARDINERIA
Quatre grups de 4 persones cadascun, d’usuaris del Centre Ocupacional de
Tallers Bellvitge van un dia a la setmana a condicionar i mantenir les
jardineres de la terrassa de la biblioteca de Bellvitge.
El projecte pretén fomentar que les persones amb discapacitat intel·lectual es
beneficiïn del treball terapèutic de la jardineria i l’horticultura, i que ho facin
sent agents actius i puguin oferir serveis a la comunitat, per fomentar la
integració de la persona amb discapacitat, augmentar la seva presència en
entorns normalitzats, i estimular la interrelació amb la comunitat.
Biblioteques L’Hospitalet
Tallers Bellvitge

65

Biblioteca Bellvitge

BIBLIOTEQUES L’HOSPITALET
TITOL PROJECTE:

Resum

Qui impulsa
Centre promotor
Qui col·labora

JO TAMBÉ VAIG A LA BIBLIOTECA
Unes 10 persones adultes dels Tallers Bellvitge col·laboren dos dies a la
setmana amb el personal de la biblioteca realitzant tasques bàsiques: segellat,
folrat de documents, punts de llibre...
El projecte pretén acabar amb la situació d’exclusió del col·lectiu de les
persones amb discapacitat intel·lectual en la vida en societat, en la
comunitat.
Actualment les persones amb disminució psíquica no va a les biblioteques ni
gaudeix en dels seus serveis.
Biblioteques l’Hospitalet
Tallers Bellvitge
Biblioteca Bellvitge
Biblioteca Tecla Sala

BIBLIOTEQUES L’HOSPITALET
TITOL PROJECTE:
Resum
Qui impulsa
Centre promotor
Qui col·labora

CONTESPLAI
El nois i noies del grup Indi del Club d’esplai Pubilla Casas-Can Vidalet explica
un conte als nens i nenes de la secció infantil de la Biblioteca La Bòbila
Participació dels nois i noies amb discapacitat intel·lectual en la dinàmica de
la biblioteca.
Biblioteques l’Hospitalet
Club d’esplai Pubilla Cases- Can Vidalet
Biblioteca La Bòbila

CENTRE CULTURAL LA BÒBILA
TITOL PROJECTE:

Resum

Qui impulsa

Reivindicant la construcció de la nova Escola Ernest Lluch
Reivindicant la construcció de la nova Escola Ernest Lluch, diferents agents de
la ciutat participen en un projecte de pintura mural al solar on es situarà la
futura escola(c/ Montseny 131). Dins del marc d’aquest projecte , es va
realitzar tres murals: El primer pels artistes internacionals Zozen i Mina
Hamada dintre del Festival Open Walls , que van treballar el disseny i el tema
de la seva obra amb els nens de l’escola, així com amb l’AMPA e Ítaca. El segon
el va realitza l’ artista Oiterone i el tercer el van realitzar els nens i nenes de
l’escola; és un mural comunitari supervisat pels muralistes Kwets i Boa Mistura.
AMPA Ernest Lluch ,Centre Cultural La Bobila , Centre Cultural Collblanc- La
Torrassa , Districte Collblanc- Torrassa , Regidoria d’Educació i Cultura , Àrea
de Urbanisme-Espai Urbà.

Centre promotor

Contorno Urbano i AMPA Ernest Lluch

Qui col·labora

OPEN WALLS , ITACA , Montana colors , Hune plataformas.
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PATRIMONI CULTURAL
MUSEU DE L’HOSPITALET

RESUM

USUARIS

Visitants exposicions

20.650

Usuaris activitats escolars

5.254

Usuaris activitats adults

7.492

66

Activitats externes
TOTAL

VISITANTS

33.396

EXPOSICIONS

USUARIS

L’Harmonia

8.523

Casa Espanya

9.136

Can Riera

2.991

TOTAL

ACTIVITATS ESCOLARS

20.650

USUARIS

Tallers

2.084

Rutes

3.170

TOTAL

5.254

ACTIVITATS ADULTS

USUARIS

Activitats pròpies

2-768

Activitats externes

4.724

TOTAL

7.492

INTERVENCIONS ARQUITECTÒNIQUES
INTERVENCIÓ

USUARIS

Informes positius

40

Informes negatius

7

Informes emesos

47

TOTAL

47
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VISITANTS A L’HARMONIA
Exposició permanent

IND

GR AD

GR ES

TOTAL VIS

2.624

269

42

2.935

Exposicions temporals

IND

GR AD

GR ES

TOTAL VIS

XXII mostra pessebrista

64

20

84

COLOR, FORMA I VOLUMEN… Retaules de l'església de l'Hospitalet

Josep Maria Pahissa

504

132

La indústria tèxtil en mans de les dones

332

93

34

459

636
12

843

Antonio Bernal: Fabricant de somnis

767

64

Tom Carr: Ecos de Carlos Bohigas

540

42

582

Pasqualotto: G8/750 estels la volta celeste

484

47

531

El Canal de la Infanta: Un patrimoni en perill

699

46

745

Ceci n’est pas un Sant Roc

267

37

304

XXIII mostra pessebrista

578

233

593

1.404

Total

4.235

694

659

5.588

TOTAL VISITANTS L'HARMONIA ANY 2015:

6.859

963

701

8.523

IND

GR AD

GR ES

TOTAL VIS

3.624

723

1.448

5.795

Exposicions temporals

IND

GR AD

GR ES

TOTAL VIS

Candel: L’altre català

553

70

Conveni de l’Hospitalet 1713

933

146

545

1.624

Can Buxeres: Una joia noucentista

920

174

Total

2.406

390

545

3.341

TOTAL VISITANTS CASA ESPANYA

6.030

1.113

1.993

9.136

IND

GR AD

GR ES

TOTAL VIS

VISITANTS CASA ESPANYA
Exposició permanent
L’HOSPITALET: Un indret, una història

623
1.094

VISITANTS CAN RIERA
Exposició permanent
L’HOSPITALET: Espai de la memòria

793

28

2.170

2.991

Total

793

28

2.170

2.991

13.682

2.104

4.864

20.650

TOTAL VISITANTS ESPAIS MUSEÍSTICS ANY 2015:
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USUARIS ESCOLARS
TALLERS

GRUPS

USUARIS

Els primers humans

18

431

Fem d’arqueòlegs

6

147

Som romans

13

335

Medievalia

10

242

Jugar al carrer com els avis

1

23

Pantalons de pana, mitja de lycra, minifaldilla

0

0

Segle XVIII: Temps de comerç i indústria

1

23

D’escriptura

8

197

Atelier de l’artista: El gravat

5

124

Atelier de l’artista: El vitrall

12

304

Atelier de l’artista: El trencadís

6

154

Vapors i bòbiles: La indústria de l’Hospitalet

0

0

Històries de retaules a l’Harmonia

0

0

Addicte i residents al franquisme a l’Hospitalet: 1939-1975.

0

0

La guerra civil a l’Hospitalet

0

0

Conveni de l’Hospitalet: Un poble dins d’un conflicte bèlic.

0

0

Conveni de l’Hospitalet: Com vivien els nens fa 300 anys.

4

104

Conveni de l’Hospitalet: Guerra i vida quotidiana a l’Hospitalet

0

0

Franquisme i antifranquisme a l’Hospitalet

0

0

La revolució a l’Hospitalet: 2a. República.

0

0

84

2.084

GRUPS

USUARIS

Vila vella

79

1.964

Coneixes l’Ajuntament?

22

540

Descobreix la fàbrica Tecla Sala

1

20

L’Hospitalet industrial

5

137

TOTAL

RUTES URBANES

L’Hospitalet de Puig i Gairalt a Collblanc-Torrassa.

9

243

Ciutadanes. Ruta de les dones de l’Hospitalet

5

103

Quico Sabaté

7

163

L’Hospitalet antifranquista. Collblanc-Torrassa

0

0

L’Hospitalet antifranquista. Centre i Sant Josep

0

0

Transició democràtica a L’Hospitalet

0

0

TOTAL

128

3.170

TOTAL ESCOLARS

212

5.254
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USUARIS ADULTS
ACTIVITATS
Acte propi

2.788

Acte extern

4.724

TOTAL

7.492

PER ESPAI
L'Harmonia

2.466

Casa Espanya

2.074

Can Riera

2.952

TOTAL

7.492

RESUM
Visites exposicions

20.650

Activitats escolars. Rutes urbanes

2.084

Activitats escolars. Tallers didàctics

3.170

Usuaris activitats difusió museu i SPC
TOTAL

7.492
33.396
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ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET
CONSULTES
Any

2009

2010

2011

Usuaris

1.125

1.196

1.161

857

777

907

784

Consultes

1.690

1.196

1.839

1.385

1.562

1.833

1.975

1.088

1.779

1.367

1.541

1.823

1.958

108

60

18

21

10

17

3.829

4.100

1.609

1.261

1.058

1.153

Consultes a la sala
Consultes e-mail
Consultes al web
Préstec

7.001

6.011

2.038

2.367

1.733

2012

2013

2014

2015

TIPOLOGIA USUARIS %
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Llicenciats i altres titulacions superiors

9,7

3,79

6

14,94

12

6,62

9,82

Estudiants no universitaris

5,5

2,72

3

5,49

5,4

2,43

2,3

Erudits locals i foranis

8,6

1,77

3

1,87

0,2

1,33

0,25

Estudiants universitaris

5,4

1,26

5

6,77

5,5

9,59

5,48

Consultes des de l'Administració

12,21

75,52

17

15,17

19,6

12,01

17,1

Altres (Empreses, ciutadans i entitats)

58,59

17,94

66

55,76

57,3

68,02

65,05
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BIBLIOTEQUES 2015
DADES BÀSIQUES
ACCESSIBILITAT
Dies de servei

286

Hores de servei

13.954

Visites biblioteca

849.885

Visites pàgines web biblioteca

107.882

Nous carnets
Total usuaris inscrits

5.837
116.583

% població inscrita

45,35

Usuaris actius

33.538

SERVEIS
FONS DOCUMENTAL I SERVEI DE PRÉSTEC
Fons documental

433.374

Documents prestats

505.843

Préstec interbibliotecari

64.323

Usuaris actius préstec

25.674

Usos préstec

142.716

SERVEI D’INFORMACIÓ
Sessions internet i ofimàtica

123.603

Sessions wi-fi

111.354

Informació bibliogràfica telefònica (medició a través de cates)

47.666

Usuaris actius Internet

8.318

Usuaris actius wi-fi

8.380

Usos Internet i Wifi

156.777

SERVEIS EDUCATIUS
Visites escolars – nombre grups

390

Visites escolars - assistents

8971

Lliga dels llibres – escoles participants

23

Lliga dels llibres – grups/classe

32

Lliga dels llibres – alumnes

760
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SERVEIS FORMATIUS
Cursos TIC

538

Hores Formació TIC

690

Assistents TIC

1.854

ACTIVITATS FOMENT DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL

Activitats adults
Activitats infantils
TOTAL

SESSIONS

ASSISTENTS

1.135

17.364

826

25.124

1.961

42.488
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54.878
65.084
7.625
121.464
6.696
764
15.186
4.479
101
3.729
327
4.729
34
984
227
302
856
428
8.458

145.084
130.611
16.186
181.200
73.287
1.061
29.062
8.234
139
3.211
81
2.243
44
1.208
6
12
6
220
5.454

Fons documental

Préstecs (documents prestats)

Préstec interbibliotecari

Visites biblioteca (usuaris biblioteca)

Visites pàgines web biblioteca

Altes usuaris

Usuaris inscrits

Usuaris actius

Activitats infantils - sessions

Activitats infantils - assistents

Activitats adults - sessions

Activitats adults - assistents

Cursos TIC

Cursos TIC - hores

Cursos TIC - assistents

Total activitats

Total assistents activitats

Serveis educatius - assistents

Serveis educatius

BELLVITGE

TECLA
SALA

DADES BIBLIOTEQUES 2015

6.306

160

891

33

2.910

88

3.396

72

3.181

8.560

591

8.270

106.373

8.788

75.872

53.241

CAN
SUMARRO

6.320

357

237

109

104

1.399

79

2.823

236

3.497

121

3.846

14.853

912

4.794

115.775

8.141

62.614

51.734

JOSEP
JANÉS

3.853

171

0

0

0

1.141

53

1.782

96

2.071

75

5.632

21.153

839

6.299

132.785

7.435

59.225

59.207

LA BÒBILA

5.144

321

130

130

130

1.044

40

1.647

192

3.497

129

3.191

12.999

752

2.676

77.156

4.625

38.968

21.321

LA
FLORIDA

4.428

205

620

132

66

2.238

104

694

70

3.734

135

1.554

3.737

428

3.392

54.725

6.565

40.543

28.342

PL.
EUROPA
TOTAL
433.374
505.843
64.323
849.885
107.882
5.837
116.583
33.538
826
25.124
1.135
17.364
390
8.971
538
690
1.854
1.961
42.488

SANTA
EULÀLIA
19.567
32.926
4.958
60.407
2.468
490
11.033
3.421
54
1.989
45
536
3
66
5
5
5
99
2.525

QUADRE RESUM PER BIBLIOTECA
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CENTRE CULTURAL TECLA SALA
CENTRE D’ART TECLA SALA

EXPOSICIONS CENTRE D’ART

PÚBLIC

PÚBLIC

DATA

GRUPS

SERVEI
EDUCATIU

Del 2 a l’11 de gener de 2015
(Exposició Iniciada el 2014)

_

_

Del 25 de setembre de 2014 al 8 de
març de 2015

39

820

2.319

Del 22 de febrer al 31 de desembre
de 2015

128

2.957

4.653

ARRANZ-BRAVO. Magnus

Del 26 de març al 31 de maig de 2015

_

_

885

SOLSTICI 2015. Estat d’emergència.

Del 18 de juny al 15 de juliol de 2015

_

_

1.125

PREMI DE PINTURA INTERNACIONAL
GUASCH CORANTY

Del 25 de juny al 26 de juliol de 2015

_

_

383

De l’1 d’octubre al 31 de desembre
de 2015

43

903

4.794

210

4.680

14.306

JOAQUIM CHANCHO.
Dibuixa una línia i segueix-la
QUI TÉ POR DEL ROIG?
Activisme i crítica social en la
col·lecció Martínez Guerricabeitia
JOSEP MARIA ALCOVER. El moll de l’os

GERVASIO SÁNCHEZ. Antologia.
TOTAL

ITINERÀNCIES I ACORDS DE COL·LABORACIÓ
FERRAN FREIXA. Fotografia 1976-2013

INSTITUCIÓ
Tinglado 1. Port de Tarragona

OPS/EL ROTO/RÁBAGO.
Un viatge de mil dimonis i un parell d’àngels
Barcelona Gallery Weekend

Temple Romà de Vic / Universitat de Vic
Art Barcelona+institucions públiques

ALLÒ SAGRAT DE JIMÉNEZ- BALAGUER

Museu de Montserrat

PRODUCCIÓ X-VILLE, de Jordi Colomer

Projecte de vídeo creació de la Xarxa Arts
Visuals de Catalunya

TOTAL
147

DATES
Del 10 de setembre a
l’11 d’octubre de 2015
Del 20 de novembre al
27 de desembre de 2015
De l’1 al 4 d’octubre de
2105
Del 13 març al 5 de
juliol de 2015
Maig 2015

FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO
SUBTÍ (
EXPOSICIONS FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO

DATA

PÚBLIC

Del 06 de novembre de 2014 a l’1 de
febrer de 2015

ESCENARIS DE REALITAT (RE)FICCIONADA
FERNANDO ROMERO. Partículas elementales

Del 05 de febrer al 23 de març de 2015

ARRANZ-BRAVO. Magnus

Del 26 de març al 31 de maig de 2015

DAVID LORENTE. It

Del 04 de juny al 28 de setembre 2015

CONTRA ARRANZ-BRAVO
LOS EXTREMEÑOS. Arrant-Talo

De l’1 d’octubre al 06 de desembre 2015
Del 17 de desembre de 2015 al 14 de febrer
de 2016

FONS DE LA COL·LECCIÓ
TOTAL PÚBLIC EXPOSICIONS

Permanent
PÚBLIC EXPOSICIONS: 3.712
PÚBLIC SERVEI EDUCATIU: 1.350
Nº DE GRUPS: 55

5.062
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CENTRE CULTURAL TECLA SALA

ACTIVITATS

DIES

PÚBLIC

Música

1

119

Arts Visuals

7

1.037

Teatre

4

385

Foment de la lectura

38

1.590

Els Juliols de la UB

10

180

Activitats de difusió (jardins)

8

522

Cessions d’espai diverses

59

3.420

127

7.253

TOTAL

ACORDS DE CESSIÓ PERMANENT A GRUPS I ENTITATS DE L’HOSPITALET
Tro
Geganters
Teatre del Repartidor
Delta Aeromodelisme
Agrupament Escolta “Lola Anglada”
Centre d’Estudis de L’Hospitalet

DIRECTORI DE SERVEIS
Centre d’Art (2 espais expositius)
Biblioteca Central
Fundació Arranz-Bravo
TPK Art i pensament contemporani
Agrupament Escolta “Lola Anglada”
Espai polivalent
Caseta modernista
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PROMOCIÓ CULTURAL
TEATRE JOVENTUT
RESUM

FUNCIONS

PÚBLIC

Temporada professional

47

12.688

L’H fa Teatre

15

1.967

Programa Educatiu

14

4.229

Cessions d’espai escènic

35

12.065

111

30.949

TOTAL

76

TEMPORADA PROFESSIONAL AL TEATRE JOVENTUT
ESPECTACLE

COMPANYIA

DATA

FUNCIONS

ASSISTÈNCIA

LA PLAZA DEL DIAMANTE

Lolita Flores

24/01/2015

1

480

NEW ORDER

Flyhard produccions

31/01/2015

1

43

LA POLS

Flyhard produccions

01/02/2015

1

51

Titzina Teatre

15/02/2015

1

141

La Zaranda

28/02/2015

1

235

THE GAGFATHER

Yllana

14/03/2015

1

140

A FOC I FERRO...

Plàudite teatre

21/03/2015

1

181

10/04/2015

1

32

Òpera còmica de Bcn

17-1819/04/2015

3

276

Teatro de Barrio

18/04/2015

1

147

Yllana & Ara Malikian

25/04/2015

1

545

Focus

26/04/2015

1

481

J M Pou

10/05/2015

1

249

17/05/2015

1

453

Concha Velasco

10/10/2015

1

335

Jove Cia Platò de cinema

23/10/2015

1

121

Ramon Madaula

25/10/2015

1

349

Bito

14/11/2015

1

432

AL VOSTRE GUST-PARKING SHAKESPEARE

Parking Shakespeare

29/11/2015

1

239

TORTUGUES, LA DESACCELERACIÓ DE LES
PARTÍCULES

Flyhard produccions

29/11/2015

1

107

Believe teatro

3/4/12/2015

2

635

ADRIA PUNTI

30/01/2015

1

307

JOAN DAUSA

14/02/2015

1

339

ISMAEL SERRANO

20/02/2015

1

512

DISTANCIA SIETE MINUTOS
EL GRITO EN EL CIELO

LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS
EL CESADO CASADO
RUZ-BARCENAS
PAGAGNINI
LA EXTRAÑA PAREJA
PRENDRE PARTIT
EL CREDIT
OLIVIA Y EUGENIO
FUERA, DELANTE DE LA PUERTA
IDIOTA
TERRA BAIXA & LLUIS HOMAR

MAGO DE OZ, EL MUSICAL
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MEMORIAL MAIRENA

21/02/2015

1

480

PERLA BATALLA

13/03/2015

1

228

NIT SABINERA

22/03/2015

1

327

SISA, PORTET, OLIVER

27/03/2015

1

230

ANNA ROIG I L'OMBRE DE TON CHIEN

10/04/2015

1

143

HOMENATGE GIL DE BIEDMA

29/10/2015

1

136

CERTAMEN GUITARRA FLAMENCA

07/11/2015

1

520

ALBERT PLA, FERMIN MUGURUZA &
REFREE

12/11/2015

1

309

JOAN MIQUEL OLIVER

15/11/2015

1

107

HOMENATGE A PACO DE LUCIA

20/11/2015

1

90

ANGELO DEBARRE GIPSY UNITY

21/11/2015

1

286

CHUCHO VALDES

22/11/2015

1

523

CONCERTO A TEMPO D'UMORE

18/12/2015

1

419

Kulbic dance company

08/05/2015

1

142

EL TRENCANOUS

Centre dansa Catalunya

12/12/2015

1

466

EL TRENCANOUS

Centre dansa Catalunya

13/12/2015

1

394

AAART !!!

Ateneu Popular 9 barris

08/02/2015

1

129

Monti & Cia

28/11/2015

1

254

Mago Pop

29/03/2015

1

516

loulogio

16/10/2015

1

159

47

12.688

CAMINS

RHUM
LA GRAN ILUSION
LOULOGIO, "ACHUCHAO"
Totals

L’H FA TEATRE - MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT
ESPECTACLE

COMPANYIA

DATA

FUNCIONS

ASSISTÈNCIA

LA BOMBETA

La casa de Bernarda Alba

05/06/2015

1

114

GORNAL TEATRE

El candidato

05/06/2015

1

52

BELLGRUP

Los Palomos

06/06/2015

1

230

BANYES

Batecs

07/06/2015

1

81

PLATEA

La Orestiada

07/06/2015

1

73

Façanes

12/06/2015

1

28

Mondiale Peluqueria

13/06/2015

1

375

El Judici

13/06/2015

1

94

Moulin Rouge

14/06/2016

1

182

Helena

14/06/2015

1

48

Bojos pel bisturí

06/06/2015

1

68

2 Tias, 3 hermanos, 12 cadáveres

05/06/2015

1

87

V DE B

Vamos de boda ?

13/06/2015

2

367

SOMNIS

Revolution, el musical

14/06/2015

1

168

CIA JAVIER VILLENA
CHAMPAGNE
LAB PATATES AMB SUC
TEATRE OBERT
ELA
Q.E. SANT ISIDRE
J23
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Totals

15

1.967

PROGRAMA EDUCATIU – SESSIONS PER A LES ESCOLES
COMPANYIA

DATES

FUNCIONS

ASSISTÈNCIA

MUMUSIC CIRCUS

Petits Princeps (Teatre)

10/02/2015

2

415

LISISTRATA (Ins.Albeniz de Badalona)

Fest. Teatre Grecolaltí

10/03/2015

1

510

Fest. Teatre Grecollatí

10/03/2015

1

516

Fest. Teatre grecollatí

11/03/2015

1

366

Fest. Teatre Grecollatí

11/03/2015

1

522

A FOC I FERRO

Plaudite Teatre

20/03/2015

1

400

JAN TOTLIFAN

Estaquirot Teatre (Teatre)

28/10/2015

2

250

Psicodrama

25/11/2015

1

148

MARABUNTA

Companyia Guillem Albà

02/12/2015

2

402

EL TRENCANOUS

Companyia de Dansa de
Catalunya

10-11/12/2015

2

700

14

4.229

ESPECTACLE

CASINA ( Grup Kronos Ins Districte
maritim de Valencia)
TROYANAS ( Grup Kronos Ins Districte
maritim de Valencia)
CASINA ( Grup Kronos Ins Districte
maritim de Valencia)

XARNEGOS

Totals

CESSIÓ D’ESPAI ESCÈNIC (ACTIVITATS DE TERCERS)
DATA

SESSIONS

ASSISTÈNCIA

MOSTRA DANSA MARATÓ TV3

11/01/2015

1

380

XI FESTIVAL DANSA SOMNIS MARATÓ TV3

18/01/2015

1

520

24/02/2015

2

300

26/02/2015

1

520

Cia Javier Villena

28/02/2015

1

55

Menú del dia.
Cia Sala Trono

05/03/2015

1

450

ACTIVITAT

IES VILUMARA

OBSERVACIONS

teatre en anglès

FUENTEOVEJUNA
FAÇANES
DIA DE LA DONA
PREGÒ COFRADIA 15+1

07/03/2015

1

520

Àrea de Promoció
Econòmica

16/03/2015

1

350

CONCERT GOSPEL

Grup Memora

24/03/2015

1

520

MEDI AMBIENT

teatre escoles

14/04/2015

2

1.040

EMMCA

22/04/2015

2

830

21/05/2015

1

530

26/05/2015

2

556

27/05/2015

1

166

28/05/2015

2

368

29/05/2015

1

214

ACTE DE RECONEIXEMENT ALS COMERCIANTS

ORQUESTRA EMCA
CANVI DE MARXA (Guàrdia Urbana)
MUSIQUETES
MUSIQUETES
MUSIQUETES
MUSIQUETES

Casa
Casa
Casa
Casa

EMMCA
de la música
EMMCA
de la música
EMMCA
de la música
EMMCA
de la música

PLAUDITE

Tallers fi de curs

26/05/2015

1

128

PLAUDITE

Tallers fi de curs

27/05/2015

1

118

Fi de curs

19/06/2015

2

570

CENTRE DE DANSA DE CATALUNYA
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TERCERA VIA

21/09/2015

1

250

ANIVERSARI TERTULIA FLAMENCA

03/10/2015

1

520

FESTIVAL JOTES

12/10/2015

1

250

NIT DE L'ESPORT

22/10/2015

1

500

ACTE CANVI DE MARXA (Guàrdia Urbana)

18/11/2015

1

500

24/11/2015

1

520

27/11/2015

1

200

14/12/2015

1

150

CONCERT DE NADAL EMMCA

16/12/2015

1

520

FI DE CURS ESCOLA ERNEST LLUCH

17/12/2015

1

520

35

12.065

CONCERT MEMORA

Grup Memora

MOSTRA DE BALL FLAMENC (ACA)
ACTE SOLIDARI

Concert Idibell

TOTAL

ALTRES ACTIVITATS
ACTIVITAT
Col·loqui LA POLS

OBSERVACIONS

DATA

col·loqui post funció

01/02/2015

Visita CNL

26/02/2015

Visita CNL

03/03/2015

Visita Bibloteca Josep Janes

12/05/2015

Col·loqui DISTANCIA SIETE MINUTOS

Club lectura

11/02/2015

Acció Anna Roig i l'Ombre de TonChien

11/04/2015

Visita Biblioteca Josep JanesCNL

12/05/2015

Lectura EL CREDIT

Club lectura

Curd d'estiu internacional de direcció
d'orquestra (Ros Marba)

14/05/2015
13-18/07/2015

Curs TTE Maquinaria escènica

03/11/2015

Curs TTE Maquinaria escènica

10/11/2015

Visita CNL

09/11/2015

Lectura Terra baixa

Club lectura

14/11/2015

Visita IES Margarida Xirgu

18/11/2015

Visita IES Margarida Xirgu

18/11/2015

Visita IES Margarida Xirgu

20/11/2015

Visita IES Margarida Xirgu

20/11/2015

Post funció "Al vostre gust"

col·loqui post funcio

29/11/2015

Post funció "El trencanous"

col"loqui post funció

12/12/2015
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TEATRE PER A TOTA LA FAMÍLIA
ESPECTACLE
Els Pastorets en titelles

COMPANYIA

ESCENARI

DATA

FUNCIONS

ASSISTÈNCIA

La Txumeneia

Centre Catòlic

02/01/2015

1

60

Quadre Escènic Teatre
Centre Catòlic

Centre Catòlic

3,4,10 i
11/07/2015

4

550

Cantamusicos

Centre Catòlic

17/01/2015

5

1.070

Pamboliteatre

Centre Catòlic

01/02/2015

1

36

La companyia del Princep
Totilau
Escenaviva Espectaculos
Creativos

Auditori la
Torrassa

08/02/2015

1

26

Centre Catòlic

01/03/2015

1

97

Desastrosus Circus

Auditori la
Torrassa

08/03/2015

1

22

Associació Catalana
de Teatre Educatiu

Centre Catòlic

06/04/2015

1

21

La llegenda de sant Jordi

La Txumeneia

Auditori la
Torrassa

12/04/2015

1

34

Un container de cançons

Evic Produccions

Centre Catòlic

03/05/2015

1

40

Tuijo Clown Cia

Auditori la
Torrassa

10/05/2015

1

22

Buc Brothers Company

Centre Catòlic

04/10/2015

1

91

Butai Produccions

Auditori la
Torrassa

12/10/2015

1

26

Titirearte

Centre Catòlic

01/11/2015

1

58

Magatzem d'Arts

Auditori la
Torrassa

08/11/2015

1

137

Associació Catalana
de Teatre Educatiu

Centre Catòlic

08/12/2015

1

178

Cia Patawa

Auditori la
Torrassa

13/12/2015

1

19

Quadre Escènic Teatre
Centre Catòlic

Centre Catòlic

25,26 i
27/12/2015

3

540

27

3.027

Els Pastorets
Cantamusicos - El Musical
Carregats de romanços
Cavallet de cartró
La granota valenta
Aquí no hi ha ningú
Sant Jordi 2100

Veus
The rat, the cat and the
motorcycle
L'hort de Can Pitrocs
Carbassa
La sireneta
Uns pastorets de pa sucat
amb oli
Truita d'estels
Els Pastorets
Total

RESUM TEMPORADA PROFESSIONAL. TEATRE JOVENTUT - AUDITORI BARRADAS – ALTRES ESPAIS
RESUM

FUNCIONS

PUBLIC

TEATRE

28

6.217

MÚSICA

58

9.426

DANSA

4

1.241

CIRC

2

383

ALTRES GÈNERES

9

1.597

TEATRE PER A TOTA LA FAMÍLIA

27

3.027

128

21.891

TOTAL
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AUDITORI BARRADAS

RESUM

NOMBRE

DIES AULA

PÚBLIC

Concerts programació estable

43

4.683

Cessions d’espai

194

33.429

9

3.823

Exposicions
Aula d’estudi

303

8.978

TOTAL

50.913

MÚSICA
CONCERTS PROGRAMACIÓ ESTABLE
TÍTOL CONCERT

ESTIL

PROMOTOR/CICLE

DATA

ASSISTÈNCIA

Septet Leitmotiv

Clàssica

Espai de Música

25/01/2015

129

Àngel Petisme

Autor

Barnasants

29/01/2015

43

Marc Parrot

Autor

Barnasants

31/01/2015

108

Rafa Xambó

Autor

Barnasants

08/02/2015

35

Arturo Gaya & Quique Pellicer

Autor

Barnasants

12/02/2015

80

Xavier Baró

Autor

Barnasants

15/02/2015

49

Joaquín Carbonell

Autor

Barnasants

19/02/2015

104

Tomàs de los Santos

Autor

Barnasants

22/02/2015

54

Andreu Valor

Autor

Barnasants

01/03/2015

54

Rafa Mora & Moncho Otero

Jazz

06/03/2015

15

Maria José Hernández

Autor

Barnasants

08/03/2015

93

Joao Afonso

Autor

Barnasants

12/03/2015

28

Myriam Quiñones

Autor

Barnasants

19/03/2015

36

Jabier Muguruza

Autor

Barnasants

20/03/2015

102

Begoña Alberdi

Òpera

Espai de Música

22/03/2015

102

Samantha Navarro

Cançó

Barnasants

26/03/2015

52

Folk

Barnasants

11/04/2015

208

Teatre

Festes Primavera

23/04/2015

150

Late Show

Festes Primavera

24/04/2015

240

15/05/2015

125

16/05/2015

101

17/05/2015

168

22/05/2015

68

O Val das Mouras
iMe
L'Hospitalet qué simpática eres
Coral Sant Jordi

Coral

Cor Àkan

Coral

Cor de noies de l'Orfeó Català

Coral

Coral Nit de Juny

Coral

Setmana de Cant
Coral LH
Setmana de Cant
Coral LH
Setmana de Cant
Coral LH
Setmana de Cant
Coral LH
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Cor de noies Exaudio

Coral

Cor de la Nit i Som-Night

Coral

Setmana de Cant
Coral LH
Setmana de Cant
Coral LH

23/05/2015

99

24/05/2015

240

Ludmila Mercerón

Boleros

Festival de Boleros

07/06/2015

29

Duo Gerhard

Clàssica

Espai de Música

21/06/2015

54

Kike Ubieto

Cançó

09/10/2015

67

Phenomena Clave

Meteomusical

Espai de Música

18/10/2015

99

Al-hambra

Guitarra

Festival Llobet

25/10/2015

150

Adriana Moragues & Elvira Sastre

Música &
Poesia

Acròbates

30/10/2015

220

A Foc i Ferro, de la Cia

Teatre

Plàudite Teatre

07/11/2015

58

Clara Peya

Cançó

Mímulus

12/11/2015

89

Flamenc

The Impact Of

14/11/2015

239

Todo dice que sí...

19/11/2015

60

21/11/2015

114

Festival Django
L'Hospitalet

22/11/2015

119

Festival Acròbates

27/11/2015

105

Django

28/11/2015

160

Festival Acròbates

29/11/2015

72

Casa de la música

12/12/2015

240

Associació
sardanista

13/12/2015

162

20/12/2015

163

El camino del cante
Alberto San Juan & Fernando Egozcue
El meu primer festival
Mathias Guerry Swingtet
Poetry & Rock
Boogie Woogie Jubilee
El poeta Ovidi
Reggae per Xics

Música &
poesia
Audiovisualfamiliar
Jazz
Manouche
Música &
poesia
Música
Música &
poesia
Músicafamiliar

Cobla Jovenívola

Sardanes

SARSUELA DEL S.XX

Sarsuela

TOTAL

4.683

CESSIONS D’ÚS
ACTIVITAT

DIES/SESSIONS

PÚBLIC

Audiovisuals

8

606

Concerts

19

3.768

Debats i conferències

35

3.099

Fi de curs escoles

28

5.623

Sessions musicals per a escoles

12

4.163

Reunions

28

1.743

Teatre amateur

8

1.481

Teatre per a escoles

40

10.977

Altres actes

16

1969

194

33.429

TOTAL
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EXPOSICIONS
TÍTOL

ORGANITZADOR

DURADA/DIES

VISITANTS

CC Sant Josep

27

436

Joventut LH

18

640

CMR

37

578

Abstraccions i figuracions

Francesc de Diego

24

359

Fotografia de muntanya

Club Muntanyenc

14

236

UB

23

297

Joaquim Riera "Recuperart"

Joaquim Riera

21

309

15M L'inici del canvi

Manuel J. Mora

36

524

Yanieb Fabre

17

444

217

3.823

Proporció Àuria
Art en Femení
ReLHats

Mirada intermitent

Un salto entre dos mundos
TOTAL
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CENTRE CULTURAL LA BÒBILA
Nº
D’ACTIVITATS

USUARI

PÚBLIC

Exposicions

23

--

16.206

Actes Centre Cultural la Bòbila

52

--

2.314

Actes cessions d’us

217

--

26.800

Teatre aficionat

--

--

--

Conferències, xerrades, jornades i seminaris

14

--

682

Tallers i cursos organitzats pel CCLB i/o Regidoria de Cultura

26

338

--

Tallers i cursos organitzats per entitats dels Districtes IV-V i diferents
àrees de l’Ajuntament

65

1.019

--

Tallers i cursos organitzats per altres entitats

10

115

--

Cursos d’idiomes

39

702

--

Assaig d’arts escèniques i programes de creadors en residència

145

3.058

--

Reunions de grups

128

--

2.153

6

--

127

725

5.232

48.282

ACTIVITATS CENTRE CULTURAL

Capsules L’H
TOTAL

EXPOSICIONS

DATA INICI

DATA FI

ASSISTÈNCIA

Pintura "Simbolisme en la Casa de Bernarda Alba"

12/01/2015

31/01/2015

884

Il·lustració Sabelico

12/01/2015

31/01/2015

554

Il·lustració "Mis garrabatos"

02/02/2015

28/02/2015

495

Fons Bibliogràfic Negre

02/02/2015

28/02/2015

853

Il·lustració "Never look back"

02/03/2015

27/03/2015

486

Escultura "Amb nom de Dona"

02/03/2015

27/03/2015

869

Il·lustració " De buenas y Malas Bestias"

13/04/2015

30/04/2015

425

Joia " (2)"

13/04/2015

30/04/2015

792

Aquarel·les "Figuracions"

20/04/2015

30/04/2015

170

Il·lustracions " De buenas y Malas Bestias"

04/05/2015

29/05/2015

554

Escultures "Barro Barro Impromtus"

04/05/2015

29/05/2015

892

Esmalts. Llotja 240

02/06/2015

22/06/2015

1.431

Fotografia "Wanderlust"

02/06/2015

19/05/2015

588

Il·lustracions " Call Me Maybe" - Garbi KW

22/06/2015

23/07/2015

733

"Imperfeccions" Albert Cantero i Irene Cases
Alumnes Escultura UB

29/06/2015

23/07/2015

935

Body Painting "Proyecto 8" - Isabel Garre

14/09/2015

02/10/2015

369

Escultura "Vaixells a la Mar" - Tucho Bergeret

14/09/2015

02/10/2015

687

Col·lectiva Artistes Iberoamericana en Barcelona,
Ass. Iberoamericana Solidaria de L'Hospitalet

08/10/2015

30/10/2015

497
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Col·lectiva Artistes Iberoamericana en Barcelona,
Ass. Iberoamericana Solidaria de L'Hospitalet

08/10/2015

30/10/2015

843

Il·lustracions "Viatge al centre de La Pera:Beyond"

02/11/2015

27/11/2015

510

Papiroflèxia "La metamorfosi del paper"

02/11/2015

27/11/2015

945

Fotografia "El te de Sir Lanka. Les dones Tamil" Flash!

30/11/2015

22/12/2015

643

Ceràmica "En fang" - Patossa

30/11/2015

22/12/2015

1.051

TOTAL

16.206

PROGRAMACIÓ CENTRE CULTURAL LA BÒBILA
TIPUS

Cicles de cinema negre,
organitza Biblioteca i
Centre Cultural la
Bòbila

ACTE

DATA

ASSISTÈNCIA

Tres versions d’El Falcó Maltès per Roy del Ruth

13 de febre

17

Tres versions d’El Falcó Maltès per William Dierterie

20 de febre

24

Tres versions d’El Falcó Maltès per John Huston

27 de febre

25

08 de maig

25

15 de maig

12

22 de maig

19

29 de maig

19

06de novembre

13

13 de novembre

11

"Res no és el que sembla": "Bajo sospecha", Stephen Hopkins

20 de novembre

6

"Res no és el que sembla": "El perfecto anfitrión", Nick
Tomnay

27 de novembre

10

16 d’abril

100

"Lorax i la trufula perduda"

14 de maig

125

"Historia d'una gavina i del gat......"

04 de juny

137

"Historia d'una gavina i del gat......"

16 de juny

150

17 de gener

43

24 de gener

222

05 de febre

32

20 de febre

26

13 de maig

27

25 d’abril

14

7 de novembre

50

13 de novembre

52

29 d’abril

200

14 d’ocbrubre

8

31 de gener

38

4 de març

7

"La mort viatge en tren": Extraños en un Tren, Alfred
Hitchcock
"La mort viatge en tren": Deseos Humanos,
Fritz Lang
"La mort viatge en tren": El expreso de Chicago, Arthur
Miller
"La mort viatge en tren": Testigo Accidental, Arthur Miller
"Res no és el que sembla": "La huella" de Josep L.
Mankiewicz
"Res no és el que sembla": "Harry, un amigo que os quiere"
de Dominic Moll

"Els Croods"
Cinema Educació,
organitzat per l’àrea
d’Educació i l’Àrea de
Cultura

Teatre "El Retorno" NLT,
Nosotros Laboratorio de Teatro de Buenos Aires
Teatre "La casa de Bernarda Alba",
Cía Bellgrup
Teatre “Eduard II”,
Cía. Parking Shakespeare
"Una historia en Do mayor",
Cía. Maraca y Pandereta
Teatre i dansa

Mostra Laboratori de Creació, Isaac Forteza
"Animals Enverinats", Joan Rusiñol,
Cía. David Ortega
Teatre "Instanteatre". Celebrant Remedios Varo
Cía. Projecte Vacas
Teatre"El Niño de la azotea", Cía. Isaac Forteza
Dia Internacional de la Dansa, Somnis Ass. Catalana de
teatre
Classe Practica Taller dansa

Competició Micro FLl Lego La Bòbila
Altres
Repàs proves per competició Jr FLL Cortocircuito
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Tangos con Sandra Reder

13 de març

47

Visita Alumnes INS Rubió i Ors, pla educatiu d’entorn

18 de març

25

Visita Alumnes, Col·legi Sant Josep Obre

26 de març

250

Cicle Concerts de Bandes Emergents: Volans i Annalogik

18 d’abril

25

XIII Concurs de Dibuix i Literatura, Entitat Somnis

24 d’abril

250

Capsules L’H

Abril, maig i
juny

127

Concert Bestiar Universal

17 de juliol

67

Concert Bestiar Universal

16 d’octubre

17

Projecció "Vídeo Valores"

22 d’octubre

40

VI Edició Concurs Microrelats (col·laboració Biblioteca la
Bòbila, Centre Cultural la Bòbila i RBA)

Del 3 al 28 de
novembre

460

27 de novembre

7

17 i 18 de
desembre

5

Concert Bestiar Universal

18 de desembre

25

II Festival Experience First Lego Lego League - Trash Trek

19 de desembre

48

Diversos dies

96

Concert Bestiar Universal
Organització i Planificació Difusió First Lego

Muntatges/Desmuntatges
TOTAL

COMPANYIES EN RESIDENCIA

2.901

DATA

DIES

16 de gener

1

Cía. Los Vivancos

19 de gener al 27 de febre

20

Grup d’improvisació

23 de gener i 30 de gener

2

2 de febre al 24 d’abril

20

7 de febrer i 20 de febrer

2

Cía. Teatre invisible

2 de març al 5 de juny

36

Cía. Teatre

2 de març al 5 de juny

26

2 de març al 13 de març

10

3 de març

1

Dansa Estudi

9 de març al 3 de juny

22

Ass. Per la creació i la transformació Social

15 de març i 12 d’abril

2

Cía. Acorraladas

19 de maig al 30 de juny

7

Ass. Per la creació i la transformació Social

30 de maig i 13 de juny

2

Workshop Internacional Formació Artística
Steve Clorfeine

27 de juliol al 31 de juliol

5

Cía. Projecte Vaca

1 de setembre al 12 de novembre

48

Believe Teatro

7 de setembre al 30 de setembre

11

14 de setembre al 28 d’octubre

13

Encuentro d’Actors, Cía. Ruben Arroyo

Cía. David Ortega
Ass. Per la creació i la transformació Social

Cía. Isaac Corteza
Cía. Frotalampara, connecting Artists

Ass. Bol Yachay Folk
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Cía. Gelabert - Azzoparti

28 de setembre al 8 d’octubre

Cía. Frotalampara

1 d’octubre al 18 de novembre

Amics d’Alpha 63

5 d’octubre al 23 d’octubre

9

8 d’octubre al 5 de novembre

16

16 d’octubre al 18 de desembre

19

27 d’octubre al 29 d’octubre

3

4 de desembre al 18 de desembre

3

10 de desembre i del 14 de desembre al 22 de
desembre

8

Laboratori Creació Isaac Corteza
Fucking Bastards, grup dansa Break
Cia. Gelabert+ Azzopardi + Moises Maicas
Cía. Keops Guerrero
Cía. Ruben Arroyo
TOTAL

8
30

324*

*s’ha de tenir en comte que hi ha dues companyies al mateix temps.
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FESTES DE PRIMAVERA 2015
Tradició / cultura / animació
Fira de Sant Jordi
Fira d’artesans i ceramistes
Fira de la cervesa
Espai de seguretat i civisme
Tabulari
Trobada de Gegants
Trobada de puntaires
Jornada castellera
Correfoc
Correfoc infantil
Trabucaires
Nit de foc
El Parc de les Meravelles
Concurs de cocteleria
Focs d’artifici
Trobada cavallers, dracs i princeses
Prego “Antonio Orozco”
Toc Inici
Jornada de Portes Obertes
Primavera arts de carrer

Rambla Just Oliveras
Rambla Just Oliveras
Rambla Marina
Rambla marina
Pl. l’Ajuntament i recorregut urbà
Recorregut urbà i Pl. l’Ajuntament
Rambla Just Oliveras
Plaça de l’Ajuntament
Recorregut urbà
Plaça de l’Ajuntament
Recorregut urbà
Plaça de l’Ajuntament
Parc de Bellvitge
Hotel Porta Fira
Plaça de l’Ajuntament
Jardins Can Sumarro
Pl. Ajuntament
Pl. Ajuntamnet
Ajuntament i Can Buxeres
Pl. Lluis Companys

40.000
Fira Sant Jordi
Fira Sant Jordi
Fira sant Jordi
3.000
3.000
Fira Sant Jordi
500
3.000
3.000
Recorregut urbà
3.000
3.000
100
Nit de foc
500
4.000
2.000
700
400

Festival de L’Humor
PaGaGnini
La extraña pareja
iMe
L’Hospitalet, que simpatica eres
Eva Cabezas
Los Martinez
Alvaro carmona
Carlos del Pozo
David Barragan
Andreu casanova
Capsules de l’Hospitalet

Teatre Joventut
Teatre Joventut
Auditori Barradas
Auditori Barradas
Viejo piano
Deposito Legal
Deposito Legal
Oncle Jack
Oncle Jack
Viejo piano
Varis espais

545
461
150
240
60
60
60
60
60
60
47

Música
Rosario
Siniestro total & Mclan
Gemeliers
Primavera in Black
Programa divendres
Programa dissabte
Big Ensemble Centre de les arts

La Farga
La Farga
La farga
Jardins de Can Sumarro
Parc de la remonta
Parc de la remonta
Auditori Barradas

1.309
1.182
4.345
3.200
3.500
3.000
240

Lletres i llibres
Trobada d’autors i autores locals
Estand d’autors i autores de L’Hospitalet
Cine
Primavera de cine
Esports
Jornada de portes obertes
Cursa Nocturna Ciutat de L’Hospitalet
Esport participatiu
Festa de la bici
Activitats especials
Gent gran
Fira de manualitats
Desfilada de vestits de paper

Biblioteca Tecla Sala
Fira Sant Jordi

Filmax Gran Via

Poliesportius municipals
recorregut urbà
Pl. Lluís Companys
recorregut urbà
Poliesportius municipals

Rbla. Just Oliveras
Auditori Barradas

Fira Sant Jordi
240

Servei de Cultura · Memòria 2015

88

Exposicions
XI Exposició de Bonsai
Rel’Harts
Alcover, el moll de l’os
El conveni de l’H
Arranz-Bravo – Magnus
Antonio Bernal, fabricant de somnis
L’Hospitalet un indret, una història
XXVII Mostra floral

Altres
Gimcana Fotogràfica
Primavera de tapes

Jardins de Ca’n Arús
Auditori Barradas
Centre d’art Tecla Sala
Museu de l’H
Fundació Arranz-Bravo
Museu de l’H
Museu de L’H
Regidoria Centre

800

Ciutat
Establiments

89
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PESSICS DE CIÈNCIA
RESUM

NOMBRE D’ACCIONS

ASSISTENTS

Conferencies

31

682

Exposicions

2

400

Projeccions

10

200

Jornades

1

500

Representacions teatre

2

245

Sortides

2

40

48

2.067

TOTAL

RODATGES A L’HOSPITALET (FILM OFFICE)
RESUM

PRODUCCIONS

DIES DE RODATGE

Altres filmacions

6

9

Corporatiu / Institucional

2

2

Curtmetratge / Exercici Acadèmic

28

68

Entreteniment / Sèrie Tv

50

62

Espot publicitari

79

115

Fotografia

22

31

Reportatge / Documental

13

49

Videoclip

11

13

Llarg metratge (Cinema ficció)

9

11

220

360

Llarg metratge (TV-Movie / Mini sèrie)
Llarg metratge Documental
Totals
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ESPAI VO- CINEMA D’AUTOR EN VERSIÓ ORIGINAL
RESUM

PROJECCIONS

ESPECTADORS/ES

Cinemes Filmax Granvia

49

4.037

10a Primavera Fotogràfica - Festes de
Primavera

7

363

56

4.400

TOTAL

CINEMES FILMAX GRANVIA

PROJECCIONS

ESPECTADORS/ES

Vida plena

3

443

Afers exteriors

4

498

Les dones tenen la paraula

5

402

Roda el món

4

317

Raig de llum

4

177

Tendències

5

199

Happy days

4

310

Històries de Nova York

4

310

Persona

5

349

On fire

4

245

Oasi

4

616

Made in Japan

3

171

49

4.037

TOTAL

11a PRIMAVERA FOTOGRÀFICA
TOTAL

91

PROJECCIONS

ENTRADES

ABONAMENTS

ESPECTADORS/ES

7

246

117

363
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PROGRAMA D’AJUTS A ENTITATS CULTURALS
SUBVENCIONS A ENTITATS DE LLEURE
AJUTS ACTIVITATS ANUALS
Associació Educativa Itaca - Els Vents

71.378 €

Centre D’esplai Can Serra

16.901 €

Centre D'esplai Xixell

45.256 €

Centre Educatiu Esclat

64.000 €

Club Esplai Bellvitge

77.838 €

Club Esplai La Florida

105.000 €

Club Esplai Pubilla Cases

90.269 €

Club Infantil I Juvenil Sanfeliu Sant Ildefons

72.742 €

Consell Comarcal Barcelonès

1.960 €

Consell De l'Esplai

18.468 €

Fundació Escolta Josep Carol

13.118 €

Fundació La Vinya – Bocins

19.205 €

Fundació Privada La Vinya- Casal Al Vent

6.274 €

La JOC

250 €

MIJAC Santa Eulalia

250 €

AJUTS ACTIVITATS D’ESTIU
Agrupament Escolta Lola Anglada (anual)

884 €

Agrupament Escolta Lola Anglada (campaments)

3.000 €

Associació juvenil agrupament escolta Lola Anglada (casal d’estiu)

2.548 €

Fundació ASPROSEAT

1.551 €

La JOC

778 €

SUBVENCIONS A ENTITATS DE CULTURA
SUPORT A LA FORMACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS VISUALS
Taller de Pubilla Cases- TPK (entitat en conveni)

46.800 €

La Fundició

2.000 €

ART-Barcelona

12.000 €

SUPORT A LA DIFUSIÓ ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA
Associació Teatre per a tota la Família

9.000 €

Bipol.art

3.000 €

Casa de la Música (entitat en conveni)
Centre Catòlic
Centre Catòlic projecte puntual

75.000 €
3.000 €
800 €
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Coral Elisard Sala

600 €

Coral Heura

400 €

Coral Infantil els Matiners

400 €

Coral Xalesta

800 €

Plaudite teatre (entitat en conveni)

20.000 €

Setmana de Cant Coral

5.000 €

SUPORT A LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
ACA Cofradia 15+1 de L’Hospitalet

12.950 €

ACA Cofradia 15+1 de L’Hospitalet (puntual)

10.000 €

Asociación Cultural Andaluza Casa de Baena de l’Hospitalet (puntual)

1.500 €

Asociación Cultural Andaluza de l’Hospitalet

5.000 €

Asociación Cultural Andaluza Hijos de Paradas en Catalunya

1.000 €

Asociación Cultural Andaluza Marismas del Guadalquivir

800 €

Asociación de Amigos del Camino de Santiago

700 €

Associació Coral i Humorística El Drac d’Or

1.000 €

Associació de Grallers i Gralleres de Bellvitge

600 €

Associació de Grallers i Gralleres de Bellvitge (puntual)

400 €

Associació sardanista Collblanc- La Torrassa

300 €

Associació tres Tombs de L’Hospitalet (puntual)

1.000 €

Ateneu de Cultura Popular

1.000 €

Casa Galega de l’Hospitalet

4.000 €

Casa Galega de l’Hospitalet (puntual)

12.000 €

Casino del Centre (Adifolk)

2.400 €

Centre Castellano Leonés en l’Hospitalet

1.200 €

Centro Andaluz Casa de Huelva

5.000 €

Centro Aragones de l’Hospitalet

3.600 €

Centro Cultural Andaluz Blas Infante

1.400 €

Centro Cultural Andaluz Hermandad Rocieros de Carmona

3.000 €

Centro Cultural Andaluz Hermandad Rocieros de Carmona – Feria de Abril

3.000 €

Centro Extremeño en Catalunya Muñoz Torrero

2.000 €

Colla Jove de l’Hospitalet

2.000 €

Coordinadora de Entidades Andaluzas de l’Hospitalet

7.645 €

Coordinadora sardanista de L’Hospitalet

8.000 €

Dansaires de l’Hospitalet

1.000 €

Grup Sardanista la Florida

500 €

Grup Sardanista Tot Bellvitge

1.600 €

Hermandad Rociera Andaluza de l’Hospitalet

7.000 €

Hermandad Rociera Andaluza Pastorcillo Divino

3.000 €

Hermandad Rociera Andaluza Pastorcillo Divino – Feria de Abril

3.000 €
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Hermandad Rociera recreativo Cultural Pastora Almonteña

3.000 €

Hermandad Rociera recreativo Cultural Pastora Almonteña- Feria Abril

3.000 €

Òmnium Cultural

800 €

Òmnium Cultural – (premi sambori)

208 €

Peña Cultural Flamenca y Recreativa Antonio Mairena

4.500 €

Peña Taurina Angel Leria de Zarzacapilla

2.300 €

Peña Taurina Angel Leria de Zarzacapilla (puntual)

500 €

Club Scrabble

250 €

Tertúlia Flamenca de L’Hospitalet

9.000 €

Unión Extremeña de L’Hospitalet

2.600 €

Unión Extremeña de L’Hospitalet (puntual)

12.000 €

SUPORT A LA DIFUSIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
Asociación Cultural el Ateneillo de L’Hospitalet

400 €

Centre d’Estudis de L’Hospitalet

35.000 €

Centre d’Estudis de L’Hospitalet (puntual)

2.000 €

TOTAL

973.623 €
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CASA DE LA MÚSICA
FORMACIÓ

PROPOSADES

REALITZADES

ESCOLES

PARTICIPANTS

Escolar

4

3

25

1225

Musical

10

8

100

Tècnica

4

2

27

18

13

TOTAL

CREACIÓ

25

1352

PROPOSADES

REALITZADES

PARTICIPANTS

13

12

311

CONCERTS

GRUPS

PARTICIPANTS

Programació estable de música moderna

99

191

28.419

Projecte alternatiu

15

15

9.869

Concursos

3

14

550

4 Festivals

23

64

10.130

TOTAL

140

284

48.968

Viver de músiques

EXHIBICIÓ

PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ

NOMBRE

CONCERTS

GRUPS

PARTICIPANTS

Festes Populars de L’H

6

6

15

10.470

Cessions d’espais

14

11

17

3.015

Suport tècnic

22

Disconcerts

9

9

9

1.430

51

26

41

14.915

TOTAL

COMUNICACIÓ
Nombre de cartells

10.000

Nombre de flayers

22.000

Anuncis mitjans

10

Impacte Xarxes socials

25.809

Correu electrònic

13.000
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TPK ART I PENSAMENT CONTEMPORANI
FORMACIÓ
PROGRAMES

nombre

participants

Tepekutxos

1

30

Formació continua adults

8

107

Tallers d’imatge

3

30

Seminaris

1

10

Workshops de performance i so contemporani

132

Projectes educatius amb escoles- Projecte de Gravat Contemporani amb l’IES
Mercè Rodoreda

4

84

Totals

393

PROJECTES
CREACIÓ

nombre

participants

Anthropisation-Desenthropisation

1

2 artistes

Continent-Contenu

1

9 artistes

Correspondència- Konvent =

1

15 artistes

Jeu des Mots

1

15 artistes

Emergències

1

97 artistes

Continent-Contenu- 4 Barbier Nîmes

1

9 artistes

Correspondències- Konvent.0

1

15 artistes

Jeu des Mots- a Transfo de lió

1

15 artistes

Carrement a 4 Barbier de Nîmes

1

5 artistes

Totals

9

151

CREACIÓ / INTERCANVIS INTERNACIONALS

Artistes
participants

visitants

Anthropisation-Desenthropisation

7

132

Primo Gabniano - performance

32

23

Alagua

24

245

VII Jornada Internacional de performance ARTT

19

80

I Festival de Microteatre

19

45

Transfo

3

134

L’era d’Aquari- performance de francesc Oui

1

25

Les set temptacions-Presentació del llibre de Pere Norrés i
performance

1

53

Correspondències- Konvent.0

15

166

II Festival de Microteatre

17

52

Les Jeu des Mots

29

123

Presentaciñó del llibre Isanta 10 anys despres- Los Bio Lentos Poesia al
Rescate i Curtis i Krònia Ni poetes ni rapsodes

18

46

El Pricto,Diego Caicedo i Vasco trilla

3

16

Gabriel Millán i Jhony Garlic

2

17

Malaclipse

4

26

Nuno Rebelo, Alba Haro, Diana Franov i Agusti Martinez

4

22

DIFUSIÓ – ESPAI TEPEKALE

Espai Tepekalesound-investigació sonora:
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Ilona Schneider i Diego Caicedo

2

14

Constanza Brncic. Nuno Reblo, MattDavis

3

23

Freenetics

2

14

205

1.256

Totals

ESPAI DE DEBAT
Debats/xerrades
Total

nombre

participants

8

154

97

ESPAIS DE RESIDÈNCIES
ARTISTES RESIDENTS

nombre
12

Total

PLÀUDITE TEATRE- ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES
FORMACIÓ
PROGRAMES

nombre

Tallers de Teatre

4

Casals d’estiu

1

Totals

5

assistents
130(1)
520(1)
12(2)
48(2)
710

FOMENT I DIFUSIÓ DE LES ARTS
PROGRAMES
Sessions escolars lectura en veu alta des del joc dramàtic-Teatre
Disseny de l’edició de Càpsules Escèniques de L’Hospitalet edició 2015
(fora de conveni)
Disseny de l’edició de Dissabtes a Santa Eulàlia. Cultura al Barri de L’H
edició 2015 (fora de conveni)
Disseny de l’edició del 13è Festival d’Arts Escèniques de Santa Eulàlia i
Diada de Santa Eulàlia 2015 (fora de conveni)
Celebració del Dia Mundial del Teatre 2015 (fora de conveni)
Desenvolupament de projectes de Teatre Comunitari-Teatre Social a
L’H 2015 (fora de conveni)
Totals

dates
De gener a
desembre
De gener a
desembre
De gener a
desembre
Juny

nombre

assistents
550

18 companyies

127
135
900

Març

350

De gener a
desembre

1.340(3)
180(3)
3.582

(1) 130 alumnes directes 520 públic general
(2) 12 alumnes directes 48 públic general
(3) 180 participants directes 1.340 públic general
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CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
PUBLICACIONS

Tiratge

nombre

Autors/es

La gestió del medi ambient a l’Hospitalet:
Genís Pascual Vives; Marc Folch Manzanares; José Luis Casanova Acha;
Ricard Gutíerrez; Jesús A. Vila Garcia; David Prieto Cabeza

1

250

6

Totals

1

250

SERVEIS

assistents

Suport als treballs de recerca

164 usuaris/es

Conèixer L’Hospitalet

49 usuaris/es

Investiguem L’Hospitalet

68 usuaris/es

Babel’h

170 consultes a través del web

Totals

451
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTS SERVEI DE CULTURA ANY 2015
ACORDS DE JGL
Adhesions

0

Ajuts econòmics a diverses entitats Culturals

13

Ajuts econòmics a entitats Cultura Popular i Tradicional

5

Donar conformitat presentació fora de termini justificació subvenció

6

Altres acords de col·laboració i convenis

5

Acceptació de subvencions Diputació de Barcelona

6

Acceptació de subvencions Generalitat de Catalunya

2

Altres

3

Total

40

RESOLUCIONS
Ajuts econòmics a diverses entitats Culturals

29

Ajuts econòmics a entitats Cultura Popular i Tradicional

33

Acords de col·laboració i convenis

1

Sol·licituds de subvencions

10

Acceptació de subvencions

1

Acceptació de justificacions subvencions

69

Cessió d’ús

18

Altres

10

Total

171

TOTAL

211
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SERVEIS ALS EQUIPAMENTS (*)

DESPESA

MANTENIMENT CENTRALITZAT (SERVEI EDIFICIS MUNICIPALS)

Manteniment preventiu

60 intervencions

21.408,31

Manteniment correctiu

166 intervencions

62.545,67

TOTAL

226 intervencions

78.979,16

MANTENIMENT ÀREA (UNITAT DE SERVEIS ALS EQUIPAMENTS)

DESPESA

Manteniment preventiu

24 intervencions

17.176,41

Manteniment correctiu

88 intervencions

59.627,72

Compra de materials

109 intervencions

16.391,47

221 intervencions

93.195,60

TOTAL

INVERSIONS

DESPESA

Adequació Caseta Modernista CC Tecla Sala

52.640,00

TOTAL

52.640,00

(*) Compartit amb la Regidoria d’Educació.
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Elaboració Memòria 2015
Pilar Gonzalo
Purificació Loscos Solé
Xavier Thomas
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