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CULTURA

8 d’abril del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

ET RECOMANEm	
abril
10è Concurs de literatura i
dibuix de somnis. Presentació
de treballs fins al 12 d’abril.
CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

www.canal-h.net/webs/somnis
exposició ‘mites del segle xx’
de txema berruga. Caricatures
inspirades en personatges de
la cultura popular del segle
passat. Fins al 30 d’abril.
Biblioteca Can Sumarro (c. de la Riera de
l’Escorxador, s/n)

www.l-h.cat/biblioteques
exposició dels tallers bellvitge ‘mirades de barri’. Fotografies dels usuaris sobre el barri.
Fins al 22 d’abril.
Espai Bellvitge Art. Hospital de Bellvitge
(c. de la Feixa Llarga, s/n)

Més informació: www.lhdigital.cat
llibrets de sarsuela i opereta
catalana.
Representacions
també els dies 27 i 28 d’abril.
Preu: 16€.
20h

Cloenda del 10è aniversari dels donants de sang a l’Harmonia
L’Associació de Donants de Sang
de L’Hospitalet tancarà els actes
del seu desè aniversari amb un
acte a l’Harmonia, en el qual distingirà donants, entitats i cossos
de seguretat que col·laboren activament en les seves campanyes
de donació de sang als barris. El
mateix dia, l’entitat instal·larà la
unitat mòbil per recollir donacions
entre les 17h i les 20.30h al carrer de Barcelona, cantonada amb
el carrer de la Tecla Sala. L’associació hospitalenca ha desplaçat al
llarg d’aquest any unes 70 unitats
mòbils per facilitar donacions als
barris i a esdeveniments populars,
com les festes majors, i treballa per
conscienciar la ciutadania de la necessitat de donar sang.

Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

28
ballada de sardanes de les
Montserrats. Amb la Cobla
Ciutat de Terrassa.
12h
Plaça de l’Ajuntament

trobada de colles veteranes.
Amb la Cobla Baix Llobregat.
Ateneu Cultural Catalònia. 18h
Plaça del Mercat de Collblanc

30
Punt de lectura a Can Colom.
Comentari sobre el llibre Pequeño hombre, ¿y ahora qué?,
de Hans Fallada.
18h

www.bellvitgehospital.cat

20
taller intensiu de dansa. Contact i improvisació. Fins al 21
d’abril. Preu: 40 €. Ho organitza: Bipol. art.

Centre d’Atenció i Informació a la Dona
(pl. de Can Colom, 1)

Cloenda del 10è aniversari de l’Associació de
Donants de Sang de L’H
25 d’abril, 19h
Harmonia. Espai d’Art (pl. de Josep Bordonau, 6)

www.l-h.cat/webs/pmdcaid

maig
4
teatre. ‘una jornada particular’, amb la pavana. Text d’Ettore Scola que van portar al cinema Sophia Loren i Marcello
Mastroianni. Preu: 16€. 20h

CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

www.labobila.cat

26
curs de tast de vins. Fins al 31
de maig. Preu: 30€ (+ 15€
en concepte de material). Divendres, de 19h a 21h.
CC Santa Eulàlia (c. de Santa Eulàlia, 60)

‘jazz’. Joan chamorro & Andrea
Motis & Josep traver. Els artistes revelació del jazz català.
Preu: 16€.
21h
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

www.auditoribarradas.cat
òpera còmica de barcelona. ‘renoi, quina nit de nuvis!
Obra de Joan Molas, autor de

Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

La Fira Internacional de
‘No et vesteixis per sopar
Bijuteria arriba a La Farga visita el Teatre Joventut

La Salamandra programa
Lax’n’Busto

Prop d’un centenar d’industrials europeus de bijuteria mostraran les seves
col·leccions de bijuteria, accessoris i
complements per a la temporada de
tardor i hivern 2013/2014.

Bernat convida la seva amant a passar
el cap de setmana mentre la seva dona
és fora però res no surt com ha previst.
Comèdia amb Mingo Ràfols, Àngels
Bassas i Mònica Glaenzel.

El grup del Vendrell presentarà a
L’Hospitalet el seu darrer disc, Tot és
més senzill. El preu de l’entrada anticipada és de 15 euros i a les taquilles,
de 18 euros.

Eurobijoux & Mibi. De l’11 al 13 d’abril
De 10h a 19h (dissabte, fins a les 18h)
La Farga. Centre d’Activitats (c. de Barcelona, 2)
www.mibi-eurobijoux.com

‘No et vesteixis per sopar’
5 de maig, 19h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Concert de Lax’n’Busto
4 de maig, 22h
Salamandra 1 (av. del carrilet, 235)
www.salamandra.cat

5
òpera. Sergi Giménez Carreras,
Michelle Marie Francis, Manel
Ruiz i Laura planas.
19h
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

www.auditoribarradas.cat

11
dansa. ‘cube’. Amb la Kulbik
Dance Company.
20h
Teatre Joventut (c. de Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

