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Debat sobre ‘El
sindicalisme, avui’

Obertes les inscripcions
del concurs Hospisona

L’H Espai de Debat organitza
una xerrada amb representants
d’UGT i CCOO de L’Hospitalet.
Primer acte de temporada de
l’entitat on s’analitzarà el paper
dels sindicats.

Les bandes emergents que hi
vulguin participar s’hi poden inscriure. Se’n seleccionaran 12 i
les quatre finalistes seran triades
per votació popular. La final tindrà lloc el 7 de desembre.

26 de setembre, 19h
C. de Josep Maria de Sagarra, 29
lhespaidebat.com

Quarta setmana de la Gent Gran
de L’Hospitalet

El món vegà torna a ocupar La
Farga els dies 5 i 6 d’octubre

Activitats amb motiu del Dia mundial de la gent
gran. Hi destaquen la tarda musical (30 de setembre) i la V Trobada de corals (4 d’octubre)
al Teatre Joventut, i l’homenatge als centenaris.

VeggieWorld Barcelona torna a la ciutat en
la seva tercera edició dedicada al veganisme,
amb conferències i fira de productes. Les entrades costen 7€ per a un dia i 11€ per a dos.

Del 30 de setembre al 6 d’octubre
Diversos emplaçaments
www.l-h.cat

Del 2 al 4 d’octubre. De 10 a 20h (diumenge fins a les 19h)
La Farga de L’Hospitalet (c. Barcelona, 2)
veggieworld.de/es/event/barcelona-es

Del 15 de setembre al 31 d’octubre
Informació i bases:
www.hospisona.cat

Concert de Terrats en
Cultura a Bellvitge

Primera edició del
Festival L’H<>XR

Visita guiada al
Cementiri Municipal

Arnold Classic
Europe a Fira Granvia

Bruno Sotos en acústic
a L’Oncle Jack

Consciència de classe és el títol
del recital que oferiran Névoa i
Vicenç Solsona, a ritme de fado
i jazz. Cal inscripció prèvia per
assistir-hi.

Torre Barrina i Garage Stories
t’ajuden a crear amb realitat
virtual projectes sobre desenvolupament sostenible.

Coneix la seva història, amb el
Museu i el Centre d’Estudis,
dins les Jornades Europees
del Patrimoni. Cal inscripció.

La novena fira multiesportiva
que patrocina Schwarzenegger preveu més de 50.000
assistents.

Inscripcions obertes fins al 30 de
setembre
Info://torrebarrina.l-h.cat

12 d’octubre, 19h
Cementiri (c. de Menéndez Pidal, 22)
www.museul-h.cat

Del 30 de setembre al 6 d’octubre
Fira Granvia (c. Botànica, 64)
arnoldclassiceurope.es

L’artista mallorquí que va participar al concurs televisiu Got
Talent va publicar al febrer el
seu darrer treball, A la sombra
de tu luz.

20 de setembre, 19.30h
Biblioteca Bellvitge (pl. de la Cultura, 1)
www.bibliotequeslh.cat

28 de setembre, 20h (Preu: 12€ taquilla)
L’Oncle Jack. (c. de les Roselles, 32)
www.onclejack.com
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