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L’Hospitalet se suma al projecte Terrats en Cultura amb música i
cabaret
L’Hospitalet se suma al projecte Terrats en Cultura i incrementa l’oferta cultural amb dues propostes ben
especials en espais singulars ubicats al Centre Cultural la Bòbila i a la Biblioteca Bellvitge. Aquesta és una
iniciativa que es desenvolupa a Barcelona des de fa quatre anys promoguda per l’associació Coincidències
[1].
La primera proposta arriba el 21 de juliol, a les 20 hores, al terrat del Centre Cultural la Bòbila, de la mà
de Las Glorias Cabareteras. Aquest duet, format per Marta Bernal i Glòria Martínez, es caracteritza pel seu
humor decadent i afilat, que combina el cabaret més clàssic amb un innegable aire trash.
Acomiadarem l’estiu amb un concert únic de Pau de Nut, el 29 de setembre, a les 20 hores, a la
Biblioteca Bellvitge. Pau de Nut és un artista amb una amplíssima trajectòria que, juntament amb el seu
violoncel, ens oferirà un espectacle multidisciplinari que combina el rigor amb un peculiaríssim sentit de
l’humor.
Ambdues actuacions seran d’accés lliure, però caldrà confirmar assistència a ccultural.labobila@l-h.cat
, ja que l’aforament és limitat.
El projecte Terrats en Cultura va néixer a Barcelona l’any 2013, promogut per l’associació Coincidències en
considerar que la cultura pot esdevenir-se en qualsevol espai urbà i que qualsevol espai pot ser idoni per a les
iniciatives culturals. La programació a Barcelona va del maig a l’octubre, aprofitant els mesos de bon temps per
dur la cultura a les alçades de la ciutat. Ara arriba a L’Hospitalet després de l’èxit de les anteriors edicions, on
han actuat artistes com El Niño de Elche, Juan Carlos Lérida, Pau Alabajos, Quart Primera o The New Raemon,
entre d’altres, amb propostes també de dansa, teatre o familiars.
Enguany, Terrats en Cultura ha estat guardonat com a Millor projecte innovador als Premis Time Out 2016.
Aquest fet demostra la gran acceptació que està tenint el projecte entre el públic barceloní i el seu creixent
posicionament dins del panorama cultural municipal.
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