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P I N Z E L L A D A

A LA CARTA
04 ‐ 07 L’H Districte Cultural
Des de fa uns tres anys, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha posat en
marxa un projecte per atreure empreses i creadors culturals a la que havia sigut la
seva zona industrial. Fem una mirada al Districte Cultural, on ja hi ha 250 artistes.
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08 ‐ 09 Athos, assetjat pel turisme i per Rússia

El Mont Athos és un dels llocs sagrats del món per a l’Església ortodoxa. Als
seus monestirs només hi poden accedir els homes, però cada cop té més turistes i, a més, està enmig de la baralla entre les Esglésies russa i ucraïnesa.
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10 ‐ 11 Junqueras: la física quàntica i la política

El líder d’Esquerra, pres polític a la presó de Lledoners, ha escrit un article en
què troba lliçons a aprendre de la física quàntica que poden orientar en el compromís polític. Divulgació científica i, alhora, també política.

“Visca el cinema català i, com que el cinema és llibertat,
avui, més que mai, visca la llibertat!”

12 ‐ 13 Imaginem que només som 100 catalans
Seguint l’exemple del projecte 100people.org hem mirat de visualitzar, a partir
de dades de diferents anys de l’Idescat, com seríem si només fóssim cent catalans. Per exemple, dels 100 habitants, 74 viurien a la província de Barcelona.

La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, l’entitat que
celebra avui la gala anual en què s’entreguen els premis Gaudí,
va acabar així el seu discurs l’any passat. Avui podria dir el
mateix perquè la situació no ha millorat gaire, ni políticament ni
en relació a la precarietat que encara viu l’audiovisual català.

17 ‐ 19 Bicicletes elèctriques: més que una moda

P R O P O S T A

Cada cop es venen més bicicletes elèctriques i, segons tots els experts, aquesta
no serà una moda passatgera sinó que cada cop sumarà més gent. Exigeix un
esforç, però és un vehicle que es pot modular i és apte per a totes les edats.

Oliver Ressler

20 Fluor
El Museo del Traje i la Col·lecció Tèxtil Antoni de Montpalau tenen vestits del
dissenyador Elio Berhanyer, mort dijous. I el maquillatge arriba als homes.

21 Ni un dia a casa
La secció sobre el bon menjar d’Ivan Díez, Adrià Albets i Carles Domènech visita aquesta setmana el restaurant La Perla de Barcelona.

23 Gràfica Radiant
Cada setmana oferim una mirada a la il·lustració i el còmic més innovador,
sempre sense paraules. Avui, el dibuixant barceloní Sergi Puyol.

Opinadors
03 Mònica Planas
Et canviarà la vida

15 Rafael Argullol
Una escriptura gairebé infinita

14 Xavier Theros
La Rambla asseguda

16 Bru Rovira
El Julen és de tots

22 Toni Vall
Rocky i l’eternitat
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Oliver Ressler, art en lluita
L’art pot ser un bon vehicle per mostrar la lluita, necessària, per combatre el canvi climàtic. Ho demostra l’artista i activista Oliver Ressler
en la primera individual que presenta a la Galeria dels Àngels de
Barcelona. Hi mostra fotografies i vídeos en què amb sensibilitat i contundència segueix les protestes dels moviments socials, com els activistes alemanys que van aconseguir impedir la tala del bosc de
Hambacher, a Alemanya. Fins al 8 de març, ‘angelsbarcelona.com’
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R E P O R T A T G E

L’EFERVESCÈNCIA
CREATIVA DE L’HOSPITALET
Espais grans a preu raonable. Amb aquesta senzilla equació, el municipi de l’àrea metropolitana s’ha
convertit en un reclam de primer ordre per a artistes i creadors d’àmbits diversos. Durant els últims dos anys
se n’hi han instal·lat un mínim de 150, molts d’ells fugint de la pressió immobiliària a Barcelona, i la xifra
no para de créixer. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ho ha potenciat sota el paraigua del Districte
Cultural, que no els aixopluga a tots però sí a una gran majoria i suma també els centres d’art històrics
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