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19 DE FEBRER DE 1996

Cicle de tertúlies a
l'Aula de Sanfeliu
L'Aula de Cultura de Sanfeliu inaugurarà el proper mes de març una
espai de debat i reflexió sobre les
manifestacions socials i culturals
que es desenvulupen al nostra entorn. Un cop almes, sota el títol
Trobada al baret, es convocaran
tertúlies sobre temes d'àmbits tan
diversos com les xarxes de la comunicació, el medi ambient, la interculturalitat, la solidaritat, la tolerància, els esdeveniments de
masses, el turisme cultural, el lleure, l'estètica del cos, etc. Totes les
personas interessades poden participar obertament i a la vegada fer

AGENDA

Cine
Cine Club de L’Hospitalet
19 y 29 de febrero. Lolita. VOSE.
Dir: Stanley Kubrick. EE.UU. 1962.
26 y 27 de febrero. Dublineses.
Dir: John Huston. EE.UU. 1987. 4
y 5 de febrero. Mina Tannenbaum.
Dir: Martine Dugowson. VOSE.
França. 1994. Lunes, 22 h, teatro
Joventut (Joventut, 4-10); martes,
22.30 h, Sala 4 de Rambla Cinemes.

Teatro
Hasta el 3 de marzo. La cabeza
del dragón, de Valle-Inclán, por el
GAT. T. Joventut. Martes, miércoles y viernes, 21h; sábados, 18h y
22h; domingos, 19h. Institutos:
miércoles y jueves, 17h.
24 de febrero, 17.30 h. La Roda
d’espectacles al carrer: Tres contes
de Grimm. Centro de esplai Alheña.
AC Bellvitge (Rbla. Marina, 232).

Exposiciones
Del 5 de marzo al 28 de abril.
Arranz-Bravo a la Tecla. C.C.Tecla
Sala (Josep Tarradellas, 44).
Hasta el 22 de febrero. El plaer per
la matèria, la forma i el color, pinturas de Tadeo Sánchez. A.C. Sant Josep (av. Isabel Católica, 32).
Del 27 de febrero al 14 de marzo.un dia més, un dia menys, pinturas y esculturas de Manuel Zafra. A.C. Sant Josep.
Hasta el 4 de marzo. Pinturas de
Virginia C. Rios y Isabel Hernández.
AC Bellvitge (Rbla. Marina, 232).

Actividades
3 y 4 de marzo. Esquí Jové en PortAiné. Inscripciones: AEL’H (c/ Josep M. Sagarra, 2) y Club Muntanyenc (c/ Centre, 10).
Hasta el 24 de febrero. XL Concurso de fotografía Club Muntanyenc.
10 de marzo, 12h. Sardanas.Cobla Ressó. Pl. del Mercat, Bellvitge.

Conferencias
22 de febrero, 19h. Relacions
mare/filla. Servicio asesoría psicològica y jurídica, viernes, 20h. Org:
Dones Separades (Galvany, 15).
23 de febrero y 8 de marzo, 20h.
Ciclo Paradoxes de la sexualitat:
Teories sexuals infantils y La novella familiar. AC Sta. Eulàlia (Anselm
Clavé, 24).
22 de febrero, 20,30h. Artalbar.
Tertulia Arco 96. AC Sant Josep.

propostes que aniran concretant el
calendari.
El cicle s'inaugurarà el 7 de
març a les 20h amb el tema L'art
de fer tertúlia, on es pretén aprofundir sobre aquesta fórmula de
debat i reflexió molt potenciada
pels mitjans de comunicació. A l'abril (el dia 18 també a les 20h) s'abordarà el tema de La interculturalitat , una 'trobada' que anirà
acompanyada de l'exposició de còmics El nord vist pel sud. El 30 de
maig, a la mateixa hora, es parlarà sobre L'altra manera de viatjar
amb la participació del fotògraf David Rosselló, autor de l'exposició La
volta al món en vuitanta fotografies.

notícia

La Terminal
presentarà Els
tres porquets

FOTO CEDIDA PER LA TERMINAL

ROSA SALGUERO

La foto

La Terminal, associació dedicada
a la producció d0obres de teatre
infantil entre d'altres activitats, presentarà el proper diumenge, dia
25, una versió del conte Els tres
porquets, espectacle presentat pel
grup de titellaires L'Estaquirot. La
Terminal també té previst posar en
escena el 24 de març la producció
Aubuster, creada per la companyia
Rocamora. Aquesta obra és un treball amb titelles de fil, que pretén
caricaturitzar la vida quotidiana. En
Joan de la carbassa, és l'espectacle programat el 14 d'abril.

