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exposicions
Poètiques.CAM i Exposició de
Beques Cam d’Arts Plàstiques.
El Centre Cultural Tecla Sala, amb
la voluntat de donar suport a l’art
contemporani, present a aquest
projecte expositiu promogut per
Caja Mediterráneo, tot inaugurant
la temporada d’exposicions 20092010. L’exposició reuneix els artistes
Sergio Belinchon, Begoña Cisneros,
Glòria Martí, Pedro Ortuño, Laura
Torrado, Eduuardo Valderrey, Raúl
Belinchón, Gustavo Caprín, Carlos
Domingo, José Piñar, Rubén Ramos
i Belén Uriel, que amb una gran
varietat d’obres transiten pels llenguatges de la pintura, l’escultura, la
fotografia i el vídeo.
Fins al 20 de desembre.
Centre Cultural Tecla Sala
(av. de Josep Tarradellas, 44)

música

salamandra
17 de setembre, 21h. S irenia +
N iobeth . 18 de setembre, 22h.
Kutxi Romero & Ja Ta Ja . 26 de setembre, 20.30h. Tarja + A rtista
invitado . 3 d’octubre, 21h. S ubway
to Sally + N arsilion . 4 d’octubre,
20.30h. D elain + Whyzdom .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
18 de setembre, 21.30h. Fundación comparte . 19 de setembre,
22h. V it ic us + M r . P e z . 22 de
setembre , 21. 3h . B o b b y L o n g
( acústic ). 26 de setembre, 22h.
R everendo M oe + A rtista invitado .
28 de setembre, 20h. B anc de
proves : O nce week + L ady Starling
and The R avens + The A ugmentine
trio . 2 d’octubre, 22h. G atibu +
Set. 9 d’octubre, 22h. A rangu +
Teia .
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

exposicions

E xposició d’A rseni M acià . La mostra
inclou paisatges, natures mor tes
i obres de petit format matisades
subtilment al llarg dels anys. Fins al
18 de setembre.
Espai Bellvitge Ar t ( Hospital
Universitari de Bellvitge)
E xposició IX gimcana fotogr àfica
ciutat de L’H ospitalet . Coneix la
ciutat de L’Hospitalet a través dels
ulls i els objectius de les persones
participants en la gimcana. Una selecció de les fotografies més representatives d’aquesta IX edició. Fins
al 30 de setembre.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)

L’aigua al segle XXI. Mostra feta a
partir dels pòsters editats orginalment per Unescocat i l’Obra Social
de Caixa Catalunya com a material
educatiu. L’objectiu de l’exposició
és promoure la reflexió i el debat
entorn els aspectes que afavoreixen

una gestió de l’aigua eficient i sostenible. Fins al 30 de setembre.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

E ls còmics de J osep R oyo . Es va
iniciar en l’art dels pinzells ingressant com a aprenent en un taller
de pintura decorativa al 1939, amb
17 anys. Sis anys després, va fitxar
per Estudio Sintas, empresa que es
dedicava a pintar cartells cinematogràfics en tanques fixes instal·lades
al centre de Barcelona. Al 1962 va
ingressar a Estudis Fontcuber ta,
de pintura publicitària. També ha
col·laborat en editorials i publicacions humorístiques com Mortadelo,
Pulgarcito, Matarratos... Fins al 3
d’octubre.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)
L’H ospitalet, una doble visió . Coproduïda pel Museu de L’Hospitalet
i l’Escola d’Art Serra i Abella, l’exposició ens aporta una doble lectura
de la ciutat a partir de la reflexió
de les identitats hospitalenques
realitzada pels alumnes d’estudis
superiors de disseny de l’Escola.
Fins al 31 d’octubre.
Museu de L’Hospitalet. L’Harmonia (pl. de Josep Bordonau, 6)
E xposició de D ibuixos de H. F. Sabéllico. Dibuixant nascut a l’Argentina
l’any 1939. Dibuixos a ploma entorn
la figura humana. Fins al 3 de de
sembre.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)

biblioteques

Poesia en veu alta . Tercera sessió
de poesia a càrrec de Luz de luna.
L’associació, dirigida per Manuel
Gutiérrez, compta també amb una
revista per acostar la poesia i la
literatura a tots els públics. 25 de
setembre, 19h.
Sala Chill-out de la Biblioteca

Bellvitge (pl. de la Cultura)

A quí hi ha marro ... Exposició de
pintures de Gares, un artista amb
un particular ús de les pintures: culleres, gots i pinzells psicoactius són
les seves eines de treball, amb un
toc de casualitat no tan casual. Fins
al 30 de setembre.
Biblioteca de Can Sumarro (c.
de la Riera de l’Escorxador)
IV e d i c i ó P r e m i I t e r n ac i o n a l d e
N ovel · la N egra L’H C onfidencial .
Ober t el període de presentació
d’originals. Fins al 30 de setembre. El veredicte es coneixerà la
segona setmana del mes de març.
Les obres s’han d’enviar a:
Roca Editorial (av. del Marquès
de l’Argentera, 17, pral 3a)

U na anciana
de Luis Gutiérrez
Maluenda. Una bona trama, un estil
original i molt divertit, i un personatge que enganxa al lector des de
les primeres pàgines. 6 d’octubre,
19h.
Biblioteca la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1)
Presentació

del llibre

obesa y tranquila ,

P resentac ió del lli bre C erc le de
traicions , de Manel Arqués. L’any
1213, en plena creuada contra els
càtars, un conte franc al servei de
Simon de Montfor envia els seus
fills en persecució d’un noble occità
protector d’heretges. 13 d’octubre
19h.
Biblioteca la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1)

cineclub

L os limoneros . Israel/Alemanya/
França, 2007. Dirigida per Eran Riklis. Amb Hiam Abbass, Rona LipazMichael i Ali Suliman. Salma, una
vídua palestina, ha d’enfrontar-se al
seu nou veí, el ministre de Defensa
israelià, quan aquest es trasllada a
un casa situada davant d’un camp
de llimoners, en la línia fronterera

entre Israel i Cisjordània. 15 de setembre, 18, 20.30 i 22.40h.
L a teta asustada . Espanya/Perú,
2008. Dirigida per Claudia Llosa.
Amb Magaly Solier, Marino Ballón
i Susi Sánchez. Fausta pateix la
síndrome de la mamella espantada,
una malaltia que es trasmet a través
de la llet materna de les dones que
foren violades o maltractades durant la guerra del terrorisme al Perú.
La guerra ha acabat però Fausta viu
per recordar-la. 22 de setembre,
18, 20.30 i 22.40h.
C uscús . França, 2007. Dirigida per
Abdellatif Kechiche. Amb Habib
Boufares i Hafsia Herzi. El protagonista és vell, pobre i àrab i vol construir una cosa gran per recuperar la
seva dignitat i ajudar els seus a tirar
endavant. 29 de setembre, 17,
19.45 i 22.30h.
Rambla Cinemes ( rambla de
Just Oliveras, 20)

xerrades

Cuinar és química . La cuina és tradició i innovació, és una manifestació
cultural, que abraça l’esfera pública i
la privada. Des del domini del foc, la
humanitat ha anat aplicant diverses
tecnologies, però cuinar és fer química: provocar processos i transformacions químiques. De tot això ens
en parlaran, tot fent una paella en
directe. 1 d’octubre, 19.30h.
Centre cultural Sant Josep (av.
d’Isabel la Catòlica, 32)

sardanes

19 de setembre, 12h. Cobla Rambles. Plaça dels Veïns de Granvia
Sud.
20 de setembre, 12h. Trobada
a favor dels familiars de malalts
d’Alzheimer. Cobla Amics de la Música de Bellvitge. Rambla de Just
Oliveras.
24 de setembre, 12h. Festa Major
Blocs Ciutat Comtal. Cobla Baix
Llobregat. Plaça de Sant Jordi.
4 d’octubre, 12h. Cobla Premià.
Plaça del Mercat de Bellvitge

