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Informem

L’Ajuntament aposta per la cultura i la producció artística
La programació es recull a La Trimestral, una publicació periòdica que recull la
programació estable

El gener de 2018 va néixer La Trimestral, una publicació periòdica que recull la
programació cultural estable del municipi. Aquest mandat, l’Ajuntament continua apostant
per les polítiques culturals i la programació artística. Així, el municipi compta amb un seguit
de propostes per a tots els públics de cinema, teatre i música, dividides en trimestres.
L’objectiu, ha estat i continua sent fomentar tot tipus de produccions artístiques, diverses i
adaptades a tots els públics, de manera que l’oferta local permeti qui vulgui no haver de
desplaçar-se. A més, es garantitza l’obligació de l’adminitració d’aconseguir l’accés a la
cultura per a tota la ciutadania.

La Trimestral
La publicació es divideix d’acord a la tipologia de programació. Així, sempre contempla
teatre, que centra bona part de les propostes, ja sigui familiar o per a adults. En aquest
sentit, properament omplirà la sala Josep Brossa de La Patronal la posada en escena d’”El
Monstre de colors va a l’escola” (20 d’octubre), per als més petits, o “Les dones sàvies”,
per a un públic adult, el 30 de novembre.
També, els concerts esdevenen un dels punts forts de la programació. Aquest trimestre,
per exemple, tindrà lloc el concert de la pianista i compositora Clara Peya, o el festival
FemPop, que visibilitza la desigualtat de gènere.
Un altre dels habituals en la programació són les projeccions. La Patronal acostuma a
acollir propostes que han aconseguit grans reconeixements internacionals o que
s’identifiquen amb el compromís social. Aquest octubre podrem veure “La bicicleta verda”
o “La pedra de la paciència”, per exemple, dos films d’Arabia Saudí i Afganistan
respectivament, que expliquen les realitats d’aquests països. També, a partir del 23
d’octubre tindrà lloc la “Mostra Internacional de films de dones de Barcelona Conegudes
(també) a casa 2019”. Es tracta d’una sessió de curtmetratges dirigits per cineastes
catalanes i presentades per les directores o membres de l’equip de rodatge. Hi haurà títols
com “La inútil” o “Benidorm 2017”.
Finalment, les exposicions són també una forma de recordatori permanent o itinerant que
porten als equipaments municipals mostres compromeses, com “Defensores del cos-

territori”, centrada en la situació que viuen les dones de Guatemala i Hondures, del 29
d’octubre al 24 de novembre al centre cívic Can Feliu; o “Descartados”, una crua realitat
sobre l’abandonament que pateixen les persones grans, que es podrà veure del 2 al 30 de
novembre a la Biblioteca Municipal.
Aquesta programació es complementa amb propostes a la Biblioteca Municipal, com les
Hores del conte o els Contes solidaris, entre altres.

Convocatòries
El cap de setmana s’erigeix de nou amb una forta proposta cultural. En aquest cas la que
fa la cooperativa l’Estraperlo amb les “12 hores de cultura al carrer”. Entre les 11 del matí
i les 23 hores, les persones que s’acostin al carrer de Pintor-Vilapuig gaudiran de diverses
actuacions També s’organitzarà un dinar i un sopar populars oberts a la ciutadania.
Aquest esdeveniment de la cooperativa se suma a l’habitual programació cultural que ara,
arriba al seu tram final, donat que l’Estraperlo tancarà les seves portes el proper mes de
desembre, després de gairebé cinc anys de trajectòria. Per aquest comiat estan preparant
diverses activitats que properament difondran.
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