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exposició
El punt de lectura: entre l’art i la
publicitat. Repàs de la tradició històrica del punt de llibre, entès com
una expressió artística amb personalitat pròpia de la qual ja n’hi ha
testimonis des del segle XIV, quan
els pintors ja els recollien en els
seus retrats de monarques, nobles i
eclesiàstics. Fins al 20 de maig.
Biblioteca Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)

música

La Resistencia
14 de maig, 23h. C l an M atuke
( reggae funk dub ) . 15 de maig,
23h. The Slingshots ( funk ) + U pper
E gypt S eries (D js A bel , A smatic ,
Tha B eat ). 16 de maig, 23h. Top
of C lass Party. 20 de maig, 23h.
R ec t us + X hohx + I nspi re ( post
rock ). 22 de maig, 23h. L a Fa 
milia R ustika ( latin rumba ) + DJ
Sacromonte K ings ( salsorumba ). 23
de maig, 23h. I buprofeno Project
( funk hip hop drum & bass ) + DJ
Kuchy Frito & Konguito ( funk ).
Carrer de Rosalía de Castro, 92
Teatre Joventut
15 de maig , 21h. S e rg i o D a l m a .
Oferirà un recorregut pels seus 20
anys de carrera.
(c. de la Joventut, 4-10)
www.l-h.cat/teatrejoventut

salamandra
11 de maig, 20.30h. A nathema +
Leafblade i Leo . 22 de maig, 22h.
Mel. 23 de maig, 22h. Benito K a
melas .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
15 de maig, 21.30h. Kumar + Bar
rio C andela . 16 de maig, 21.30h.
A niversari U niversal ( sales d ’as 
saig ): S piffhaus + M uzak . 17 de
maig, 20h. Banc de proves : Tinglao
+ Nohison + Qarlitos Ku & L a Q
Band. 22 de maig, 22.30h. Fiesta
E lectrobastarda : E lectroputas +
oleaken . 23 de maig, 21h. B lack
Salad & NBC presenten : The C a 
brians + G ramophone A llstars +
R ebelm adiaq S ou nd + N yah bingi
Sound.
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

cinema

Cineclub
Tiro en la cabeza . Espanya, 2008.
dirigida per Jaime Rosales. Amb Ion
Arretxe, Iñigo Royo i Saione Otxoa.
12 de maig, 18, 20.30 i 22.40h.

Tropa de élite . Brasil, 2007. Dirigida
per José Padilha. Amb Wagner Moura, André Ramiro i Caio Junqueira.
19 de maig, 18, 20.30 i 22.40h
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20)

a Madrid el 1972, és un dels artistes
joves més interessants i inquiets del
panorama artístic espanyol. Fins al
31 de maig.
Centre Cultural Tecla sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)

Els documentals del mes
L o s d e m o n i o s d e l E d é n . Mè x ic
(2008). Direcció: Alejandra Islas.
La periodista Lydia Cacho dóna veu
a nens i nenes víctimes d’abusos
sexuals.
12 de maig, 19h. Centre Cultural
la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1). 14
de maig, 19h. Centre Cultural
Bellvitge (pl. de la Cultura)

L a noma es cura . Exposició fotogràfica de la Fundació Campaner que
recull el treball de la fundació que
lluita contra la malaltia que afecta
als infants. Fins al 5 de juny.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)

exposicions

L a G uerra C ivil : de la guerra als
valors de la pau . Ofereix informació
de la cronologia històrica, objectes,
documentació i el testimoni de
personatges que aporten els seus
records. Fins al 15 de maig.
Centre d’Estudis Joan XXIII (av.
de la Mare de dèu de Bellvitge,
110)
A pencar ! El món del treball als lli bres infantils i juvenils . Exposició
organitzada per ClijCAT, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Fins
al 17 de maig.
Biblioteca Josep Janés (c. del
Doctor Martí i Julià, 33)
C oincidències

insòlites .

Lluita

con 

tra el franquisme i la crisi econòmi 
ca .

Mostra una obra de la col·lecció
d’estampa popular del fons del Museu i una portada de revista referent
a la vaga de la Roca de l’any 1979.
Fins al 30 de maig.
Museu d’Història (c. de Joan
Pallarès, 38)
J ohnny R oqueta . Tanto tiempo pa
esto . Fins al 31 de maig.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
Exposició de Jaime de la Jara . Nascut

J o v e c r e ac i ó e u r o p e a . E xposició
itinerant d’art contemporani, 20072009. Fins al 7 de juny.
Centre Cultural Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)
L’H: 30 anys de democràcia muni 
ci pa l . Realitzada a proposta del
Consell de Síndics de L’H, pretén
palesar la profunda transformació
de la ciutat després de 30 anys de
democràcia municipal, coincidint
amb el trenta aniversari de les primeres eleccions municipals democràtiques de l’abril del 1979. Fins
al 15 de juny.
Museu d’Història de L’H (c. de
Joan Pallarès, 38)

I tu, de què vas ? Segona edició de la
mostra d’imatges fotogràfiques de
la celebració del Carnestoltes. Fins
al 30 de juny.
Biblioteca Can Sumarro (c. de la
Riera de l’Escorxador)

teatre
Teatre Joventut
17 de maig, 19h. S eis clases de
bailes en seis semanas . Amb Lola
Herrera i Juanjo Arteche. Dos personatges sols, aïllats, antisocials
i plens de prejudicis es troben a
través del ball.
23 de maig, 21h. Els diaris d’A dam
i Eva . Amb Míriam Alamany i Carles
Martínez. L’obra explora la manera

diferent com els homes i les dones
entenen el món, la vida i la convivència de parella.
(c. de la Joventut, 4-10)
www.l-h.cat/teatrejoventut

Teatre amateur
17 de maig, 18h. Verde esmeralda .
Grup de Teatre Picarols.
Auditori la Torrassa (c. de Santia
go Apòstol, 40)

biblioteques

Tallers
M usicoteràpia , a càrrec de Marta
Casellas. Com els sons, el soroll o
la música poden afectar a la nostra
salut? Quina efectivitat té la musico
teràpia? 13 i 20 de maig, 19h (cal
inscripció prèvia).
Biblioteca Santa Eulàlia (c. de
Pareto, 22)
Tast de cerveses , a càrrec de Steve
Hyxley. 20 de maig, 18h.
Biblioteca Can Sumarro (c. de la
Riera de l’Escorxador)
Tast de vins i formatges , a càrrec
de Kilian Vadnov. 14, 21 i 28 de
maig, 19h.
Biblioteca Bellvitge (pl. de la
Cultura)

rutes urbanes

10 de maig, 11h. Ruta P uig i Gai 
ralt. Ruta adreçada al públic familiar. Descoberta de l’obra d’aquest
arquitec te amb un itinerari pels
barris de Collblanc i la Torrassa.
Sortida des de la pl. Espanyola.
15 de maig, 22h. R uta nocturna
per la vila vella . N it dels museus .
Visita guiada pel barri antic de la ciutat, a càrrec de Josep Maria Solias,
director del Museu d’Història.
Sortida des del Museu d’Història (c. de Joan Pallarès, 38).
17 de maig, 11h. L a vila vella .
Ruta adreçada al públic familiar.
Sortida des del Museu d’Història (c. de Joan Pallarès, 38).

