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petit format

Teatre Joventutcc

música

sónar nit
19, 20 i 21 de juny, a partir de
les 21h. Festival de música electrò
nica. D iplo, J ustice , Yazoo ...
Fira Granvia L’H (c. de la Botànica, 62)
www.sonar.es

Centre Cultural Barradas
20 de juny, 21.30h. Virus String
Q uartet. Aquesta formació demos
tra que amb els instruments de
corda també es pot tocar un tipus
de repertori que normalment està
indicat per a instruments elèctrics o
amplificats.
22 de juny, 19h. Sandra Roset &
Francisco Poyato . Recital líric. Amb
l’objectiu de mostrar la importància
del gènere de la cançó popular al
nostre país durant la segona meitat
del segle XIX, aquest duo interpreta
compositors modernistes, noucen
tistes i de la primera avantguarda.
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

Per sisè any consectiu Depósito
Legal presenta aquest festival, un
event musical que aplega propostes
singulars i innovadores del pano
rama musical independent. Aquest
cop les actuacions seran a l’aire lliu
re. 26 de juny. First Aid Kit (21h)
i Linn Youki (22h). 27 de juny.
The Midnight Travellers (21h)
i Nagasaqui (22h). 28 de juny.
Cuchillo (22h)
Jardins de Can Sumarro (riera
de l’Escorxador)

sónar 08

L’H tornarà a ser punt de referència
de la millor música electrònica del
món. Destaquen grups veterans
com Yazoo, duo format per un dels
membres de Depeche Mode, o
Madness, amb més de trenta anys
a les seves esquenes. Del 19 al 21
de juny.
Recinte Granvia L’H de Fira de
Barcelona (c. de la Botànica, 62)
www.sonar.es

Salamandra
20 de juny, 22h. A lbertucho . 23
de juny. R e vet ll a de S ant J oan
amb els DJ YoSET + C arole . 28 de
juny. Golden R ain vs YoSET.
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
23 de juny. R evetlla de Sant J oan
amb els DJ N a-Fentt + M arta “P i ”.
27 de juny, 22h. D r . Sapo . 28 de
juny, 22h. E l Síndrome del M artes
+ E n Busca de M urphy. DJ M ataHari + Na-Fentt. 29 de juny, 20h.
B anc de proves : M ic roguagua +
R n R.
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

La resistencia
18 de juny, 23.30h. El K apel ( acús
tic ). 19 de juny, 23.30h. A udio
Mental Sprain ( funk-rock-electròni
ca ). 20 de juny, 23.30h. A rangu
( tropicfunk ). 21 de juny. Top of
the C lass . 22 de juny, 23.30h. L a
R apsistencia . 25 de juny, 23.30h.
E l K apel ( acústic ) . 26 de juny,
23.30h. Zikuta ( metal punk ) + Se
gona O pció ( punk ) . 27 de juny,
23.30h. Five M ix Colors ( jazz funk )
+ DJ ThaBeat ( funk- rock-soul ). 28
de juny, 23.30h. C horo Itinerante
( choro ). 29 de juny, 23.30h. L a
R apsistencia .
Carrer de Rosalía de Castro, 92
Depósito legal
19 de juny, 23h. C rtl + alt + supr
DJ. 20 de juny, 23h. DJ L egote que . 21 de juny, 23h. DJ M onamí .
22 de juny, 22h. Presentació dels
F estus F estival de Torelló : Z ipi Z ape DJ. 23 de juny, 23h. N it de

Sant J oan : Luis le N uit DJ. 25 de
juny, 23h. DJ G ato . 27 de juny,
23h. DJ B luetonic . 28 de juny,
23h. DJ monamí . 29 de juny, 20h.
Popium DJ.
C. de Santa Anna, 14
www.depositolegal.com

exposicions

Sala d ’exposicions Bellv itge
Ar t ( Hospital Universitari de
Bellvitge)

La

recerca salva vides .

E xposició
Tino S oriano . Les
imatges mostren l’activitat de l’Insti
tut Català d’Oncologia i reflecteixen
com la recerca incideix directament
en la millora dels tractaments i de
la qualitat de vida de les persones
amb càncer. Fins al setembre.
Segona planta de l’ICO. Granvia
s/n km 2,7.
fotogr àfica de

certàmens

II edició de D ulcinea Curts . Organit
zat pel Club Social El Roure /AFEM
HOS. Fins al 30 de setembre.
Enviar a:
Carrer del Molí, 5-7

M ercè Rodoreda , una poètica de la
memòria . L’exposició recull la vida
i l’obra de l’autora a partir de la
reproducció de fotografies, cartes i
documents personals. Fins al 29
de juny.
Biblioteca Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)

eVo L uZión .

Pintures de Vizenta Ne
vado. Nevado és una pintora nata.
Amb la particularitat que no és ella
qui ha escollit la pintura, sinó que
la pintura l’ha escollida a ella; com
un amant possessiu i exigent que
ho vol tot i cada cop exigeix més,
conscient però que només ell do
narà ple sentit a la seva vida. Fins
al 29 de juny.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.l-h.cat/barradas

Esmalts artístics-Llotja 2008 . Ex
posició dels treballs dels alumnes
d’esmalts de l’Escola Superior de
Disseny i Art Llotja. Fins al 25 de
juliol.
Centre Cultural la Bòbila (plaça
de la Bòbila, 1)
E xposició de retrats paisagístics de
J osep M aria Garcia , Gamar . Recull
dels seus últims treball on la tècnica
de l’oli impregna els paisatges que
retrata d’una força inaudita gràcies
a pinzellades gruixudes de for t
contrast cromàtic. Fins al 26 de
setembre.

estiu jove

Tallers d’estiu
Viatjar amb les butxaques escura
des . Coneix com gaudir d’unes bo
nes i econòmiques vacances. 26 de
juny, de 19 a 20h.
Aquest estiu sóc solidari ! Rutes soli
dàries i els camps de treball. 30 de
juny, de 19.30 a 21h.
Vols treballar aquest estiu ? Recur
sos i eines perquè ho aconseguei
xis. 25 de juny, de 19 a 20.30h.
Espai Molí (av. de Josep Tarradellas, 58)
Taller de caixó flamenc . Construeix
el teu propi caixó flamenco i aprèn
a utilitzar-lo. 20 i 27 de juny i
4, 11, 17 i 18 de juliol, de 19 a
20.30h.
Centre Cultural Bellvitge (plaça
de la Cultura)
Cuina per emancipar-se
Cuina ràpida . 1, 3, 5 i 19 de juliol,
de 19 a 21h.
Tapes . 8 i 10 de setembre, de 19
a 21h.
Centre Cultural Bellvitge (plaça
de la Cultura)
Tast de Vins . 15 i 17 de juliol, de
19.30 a 21h.
Tast de C erveses . 14 i 16 de juliol,
de 19.30 a 21h.
Centre Cultural Santa Eulàlia
(carrer de Santa Eulàlia, 60)

Llevant)
E l orfanato. 24 de juliol, 21.30h.
Piscines del Complex Esportiu
L’H Nord.
L a vida de los otros . 8 de setembre, 22h. Plaça del Mercat
Casal de hip-hop
Per a joves de 12 a 16 anys. Mú
sica: rap, rima i lírica, scrathing i
producció.
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa (c. Mare de Déu dels Desemparats, 87)
Dansa: breadkdance i hip-hop.
Centre Cultural la Bòbila (plaça
de la Bòbila, 1)
Graffiti: Caligrafia i dibuix.
IES Bellvitge (Avinguda d’Amèrica, 99)
Del 30 a juny a l’11 de juliol, de
10 a 14h.

conferències

G estió de la sequer a per part de
l’agència catalana de l’aigua . Manuel
Hernández, director de l’Agència Ca
talana de l’Aigua, i Gabriel Borràs,
director de l’Àrea de Planificació
per l’ús sostenible de l’aigua. 26 de
juny, 19h.
Auditori del Centre d’Activitats
La Farga (c. de Girona, 10)
17 de juny, 20h. C ap a una societat
laica . Amb Jaume Botey, professor
d’Història de la UAB; Santiago Cas
tellà, professor de Dret internacional
públic de la Rovira i Virgili, i M. Pau
Trayner, teòloga.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
1 de juliol, 20h. P resentació del
llibre H istòria de la parròquia de la
Llum de la Florida . Organitzat pel
Centre d’Estudis.
Biblioteca de la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1)
3 de juliol, 18h. P resentació del
llibre L’H ospitalet lloc de memòria .
E xili , deportació, repressió i lluita
antifranquista . Organitzat pel Cen
tre d’Estudis i la Comissió de Festes
de la Florida.
Biblioteca la Florida (av. del
Masnou, 40)

teatre

Danses de Bolliwood
2, 9, 16 i 23 de juliol, de 19 a
20.30h.
Centre Cultural Bellvitge (plaça
de la Cultura, s/n)

18 de juny, 22h. A bsurditats . A
càrrec del Quadre Escènic del Tea
tre Centre Catòlic.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34)

Butaca a la fresca
U na noche en el museo. 19 de juny,
22h. Pl. de la Bòbila
L as 13 rosas . 4 de juliol, 22h. Av
de la Primavera (amb carrer del

18 de juny, 20.30h. L’edat d’or i
d’altres minerals . A càrrec del grup
de poesia Verba.
Regidoria del Districte I (rambla
de Just Oliveras, 23)

