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Més informació: www.lhdigital.cat

maig

dance festival. Campionat de
danses urbanes en diferents
categories.
12h

exposició ‘l’alegria del salt’ de
Xavier González. Fins al 9 de
juny.

CC Bellitge (pl. de la Cultura, 1)

concert de l’escola de músicacentre de les arts. Actuació
de la Big Ensemble de L’Hospitalet i de la Big Band de
l’Escola Municipal de Música
de Martorell.
12h

Fundació Arranz-Bravo (av. de J. Tarradellas, 44)

www.fundacioarranzbravo.cat
exposició ‘en el límit(E)’ del col·
lectiu d’artistes del carrer de
Miquel Romeu. Tercera edició
de l’obra plàstica dels artistes
amb visites guiades fins al 30
de maig.

Auditori Barradas (rbla. de J. Oliveras, 56)

www.centredelesartsl-h.cat

19
primer aplec al parc de la
marquesa. Amb l’actuació de
tres cobles.
Matí i tarda

CC Bellvitge (pl. de la Cultura, 1)

exposició ‘75 anys després’
sobre els bombardeigs de la
guerra civil a Catalunya. Fins a
l’1 de juny.

Parc de la Marquesa

bellvitge.escolateresiana.com

TPK (av. de Josep Tarradellas, 44)

curs d’ensenyament de sardanes. Tots els dilluns, de 18h a
19h per aprendre a comptar i
repartir.
18h

15

Auditori Barradas (rbla. de J. Oliveras, 56)

el-casalet.blogspot.com.es

18
primer

l’hospitalet

street

25
desè mercat d’intercanvi de
collblanc-la torrassa. Final a
les 14.30h amb dinar de carmanyola.
10h

Amb motiu de la Biennal Uruguai-Catalunya, l’Harmonia acull
una exposició sobre la figura
del pintor Rafael Barradas al
seu pas per L’H, entre 1926 i
1928, on va crear l’Ateneíllo
que va reunir García Lorca, Dalí
i Buñuel, entre d’altres.

Plaça Espanyola

www.xic.cat

28
club de lectura ‘el verano de
los juguetes muertos’ Amb
l’autor, Toni Hill
19h

‘Rafael Barradas. Veí de L’Hospitalet i
ciutadà del món’. Fins al 30 de maig
L’Harmonia. Espai d’art (pl. de Josep
Bordonau, 6)
www.museul-h.cat

Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

www.l-h.cat/biblioteques

30
cinema. ‘sherlok holmes’ Cicle
de cinema negre.
19h
Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

www.l-h.cat/biblioteques

juny
8

http://aelh.cat

www.tpkonline.com

xerrada sobre el programa
educatiu aprenentatge servei.
Organitzat pel Casalet, amb la
pedagoga Roser Batlle. 18h

www.ccsantjosep.cat

Associació d’Estudiants de L’H (c. de Josep Prats, 60)

20

Centre Municipal la Florida-Ana Díaz Rico
(Blocs Florida, baixos, 15)

22
conferència ‘oynos, duwo,
treyes...una petita història
dels nombres’. Cicle Pessics
de ciència dedicat a les mate-

19.30h

CC Sant Josep (av. d’I. la Catòlica, 32)

Darrer dia per inscriure’s a l’h
té talent. Per a joves d’entre
12 i 30 anys que tinguin habilitats en música, dansa, màgia,
humor i arts.

Col·legi Pare Enric d’Ossó (av. d’Amèrica, 5)

exposició ‘ombres invisibles’
del col·lectiu La Xina Art.
Obres de Benxamín Álvarez,
Xesco Mercè i Marc Villalonga. Fins al 15 de juny.

màtiques.

Barradas, veí
de L’H i ciutadà
del món

La ciutat celebra la Nit dels
Museus del 18 al 20 de maig

La Habitación roja presenta
‘Fue eléctrico’ a L’Hospitalet

Jocs d’història, una exposició sobre les joies del Museu de L’Hospitalet, l’Harmonia
i Can Riera, un activitat sobre patrimoni i
gas
tronomia. Consulteu el programa al
web del Museu.

El grup valencià actuarà el 18 de maig a la
Salamandra per presentar a L’H el seu darrer disc, Fue eléctrico, dins la gira que els
ha portat per tot Espanya. Durant el concert presentaran la formació Cut Your Hair.

La Nit dels Museus
Del 18 al 20 de maig
Museu de L’H-l’Harmonia-Can Riera
www.museul-h.cat

La Habitación Roja + Cut Your Hair
18 de maig, 22.30h
Salamandra, 2 (av. del Carrilet, 301)
www.salamandra.cat

Segon concurs d’Scrabble. Inscripcions fins al 31 de maig al
Centre de Normalització Lingüística i a les biblioteques.
Torre Barrina (parc de la Marquesa)

www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet
Festa del sol. Activitat popular
organitzada per La Saboga
per sensibilitzar la població en
favor del medi ambient.
Barri de Bellvitge

http://lasaboga.org

