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Els films es projectaran únicament al Teatre Joventut

El Cine Club de L’Hospitalet
inicia una nova temporada
ROSA SALGUERO

Teatro
Del 22 al 26 de enero. El circo de
las moscas. Cía El espejo negro. Del
28 de enero al 2 de febrero. Romeo
& Juliet. Cía. Opha Boom. Teatro Joventut (Joventut, 4-10). De martes
a sábado, 21h. Domingo, 19h. PVP,
1.800 pts. Fin de semana y viernes,
2.000 pts.

Cine
27 de enero, 22h. Cosas que nunca te dije. Teatro Joventut. 3 y 4 de
febrero, 22h. Hola, ¿estás sola?
Teatro Joventut y Rambla Cinemes.
Org: Cine Club.

Conferencias
22 de enero, 19h. Som el centre de
l’univers?, Josep M. Terricabres. 23
de enero, 19h. Històries de vida del
poble gitano. A cargo de la Asoc. Lacho bají calí de L’H. Sala Cirici (Riera de l’Escorxador, s/n).
30 de enero, 19h. Les condicions de
vida al segle XVIII, Sergi Falomir Ballega. Museu (Joan Pallarés, s/n).

Exposiciones
Hasta el 31 de enero. Le Roma, la
cultura gitana. Sala Cirici.

FOTO CEDIDA PEL CINE CLUB

El Cine Club de L’Hospitalet començarà el 27 de gener una nova
temporada de projeccions cinematogràfiques i activitats relacionades amb el setè art. Cosas que
nunca te dije, el primer llargmetratge de la directora Isabel Coixet,
inaugurarà les passades al Teatre
Joventut. La programació setmanal prevista per l’entitat es projectarà en sessió única els dilluns al
teatre municipal. Les habituals repeticions de les pel·lícules els dimarts a la sala 4 del Rambla Cinemes no es realitzaran aquesta
temporada. Malgrat tot, els socis
del Cine Club podrien gaudir d’una
oferta especial en el preu d’entrada per veure films en versió original que el cinema de la Rambla té
previst programar tots els dimarts.
La nova programació s’estructurarà en cicles temàtics. El primer,
està relacionat amb el cinema espanyol o són films en castellà. Després de Cosas que nunca te dije,
estan programades dins d’aquest
cicle: Hola, ¿estás sola? (el 3 de
febrer al Joventut i excepcionalment el día 4 al Rambla); La ciudad de los niños perdidos (10 de
febrer), i El callejón de los milagros
(17 de febrero). El segon cicle, sota
el títol de Viure al marge estarà dedicat a la violència social i començarà el dia 24 de febrer amb el film
Nadie hablará de nosostras cuando hayamos muerto.
Altres activitats previstes seran
els nous cursos de formació i el dia

AGENDA

El Cine Club va celebrar l’any passat el centenari del cinema
22, sis hores de cinema sobre el
tema del travestisme, amb projeccions de pel·lícules com Tootsie,
Con faldas y a lo loco o Priscila, la
reina del desierto, a l’AC Bellvitge.
El Cine Club, que enguany farà
15 anys, inicia una nova etapa amb

una junta directiva renovada. Com
a objectius s’ha marcat promoure
la participació i la relació amb el
soci, i per això editarà un full informatiu on recullirà a més de la programació, suggeriments i queixes.
L’entitat té nou telèfon: 337 94 08.

Del 31 de enero al 3 de febrero. Fepap (Papelería) y BCN Regal (regalo creativo). Fira Montjuïc 2/L’H.
Hasta el 16 de marzo. Esculturas de
Alberto Peral. Sala Molí. Centre Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).

Educación
Cursos de la Escuela Oficial de
Idiomas. Del 31 de enero al 16 de
mayo. English through the media.
Del 7 de febrero al 23 de mayo.
Approche des pratiques culturelles
en France. Vers le delf: A5 et A6.
Hasta el 22 de abril. English course for the travel and tourist industry.
C/ Oriental, 21.
Del 13 de febrero al 13 de marzo.
Curso de economía con Francecs
Villegas. Inscripción abierta. Casal
St. Jordi (Prat de la Riba, 227).
Hasta el 28 de febrero. Horario de
la Sala de lectura Barradas en época de exámenes. De 10h a 1h, de
lunes a domingo.

Sardanas
2 de febrero, 12.15h. Pl. Sta. Eulàlia
Provençana. Cobla Ressó. 9 de febrero, 12h. Pl. Josep Bordonau. Memorial Jaume Reventós. Cobla La
Pral. del Llobregat. Org: Coordinadora Sardanista.

