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febrer
exposició ‘UNA MIRADA SOLIDÀRIA
A CENTREAMÈRICA!’. Organitzada
pel col·lectiu solidari ONGD
Soltermón sobre Guatemala,
Hondures, el Salvador i Nicaragua. Fins a l’1 de març.

www.atletisme.cat

23
teatre. ‘temps’, de quim masferrer. El component del Teatre de Guerrilla actua dirigit
per Ramon Fontseré.
20h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

www.labobila.cat
exposició ‘la novel·la policíaca
europea: cuina i territori’. Fins
a l’1 de març.

concert 30è aniversari de Trogloditas. El mític grup de rock
& roll dels 80 torna als escenaris.
21h

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

Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)

www.l-h.cat/biblioteques

www.salamandra.cat

exposició ‘antoni Batllori i
Jofré. Dibuixant i il·lustrador
(1915-1999), impulsor del
còmic en català. Fins al 27 de
febrer.

Cicle de conferències de la
unión extremeña. La cultura
de l’esforç educacional en la
infància, a càrrec d’Eva Maria
Expósito.
21h

Biblioteca de Can Sumarro (c. de la Riera
de l’Escorxador, 2)

Unión Extremeña (av. d’Europa, 230)

www.l-h.cat/biblioteques

17
Segona cursa popular ‘corre
amb l’apel·les’. Un recorregut
de 10 km i un altre d’una milla.
Cal inscripció prèvia.
9.15h
Institut Apel·les Mestres (passatge de
Zuloaga, s/n)

La cultura
japonesa torna
a La Farga

primer torneig de poesia en
directe de L’H. SLHAM Poetry
amb la participació del públic
que triarà el seu slamer. Cal
inscripció prèvia.
21h

La quarta edició del saló Japan
Weekend Barcelona 2.0 torna
a La Farga de L’Hospitalet on
espera reunir més de 20.000
aficionats per gaudir del manga, l’anime, la cultura japonesa
i els videojocs amb concursos
i activitats diverses.

L’Oncle Jack 1 (c. de les Roselles,32)

www.onclejack.com

març
2
marina rossell canta moustaki. Dins el programa del Festival BarnaSants.
21h

VI Japan Weekend Barcelona 2.0
9 (10h a 21h) i 10 (10h a 20h) de març
La Farga de L’Hospitalet (C. Barcelona, 2)
www.japanweekend.net/barcelona

Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

www.auditoribarradas.cat

6
projecció del documental ‘el
viatge de jane’. Sobre la primatòloga i naturalista Jane
Goodall. Amb l’Institut Jane
Godall de Barcelona. 18.30h

concert de Steve Harris ‘British Lion’. Primer tour en solitari del baixista i fundador d’Iron
Maiden.
19h

L’h Espai de lletres amb Javier
Cercas. Cal inscripció prèvia a
espaidebat@gmail.com o al
telèfon 93 338 89 25. 20h

http://lhespaidebat.com/

28

24

15

La Bodegueta de la Masia del Museu (pl.
de la Remunta)

17

Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)

www.salamandra.cat

26
cinema. espai vo. ‘el ladrón de
palabras’. EUA 2012. Dir: Brian Klugman i Lee Sternthal.
Un ambició escriptor publica
una obra que no és seva.
16h, 18.15h, 20.30h i 22.45h
Cinemes Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)

http://espaivo.blogspot.com.es

Biblioteca Can Sumarro (c. de la Riera de
l’Escorxador, 2)

www.l-h.cat/biblioteques

Cinema infantil en català
als Filmax Granvia

El Centre Catòlic torna a
presentar ‘10 negrets’

Torna el cicle de cinema infantil en català a
preus especials (4 euros) per als escolars
de L’Hospitalet. Fins al 24 de març es poden veure L’origen dels guardians, Amics
per sempre i En Ralph, el destructor.

El Quadre Escènic del Catòlic porta a
escena de nou la popular obra d’Agatha
Christie 10 negrets, sobre el misteri dels
10 convidats a l’Illa del Negre. Són 3 representacions dirigides per German Gómez.

Cinema infantil en català
Fins al 24 de març
Cines Filmax Granvia (Av. de la Granvia, 75)
www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet

‘10 negrets’
Dies 15 (21.20h), 16 (21.30h) 17 (18h) de març
Teatre del Centre Catòlic
(rambla de Just Oliveras, 34)

8
fira medieval a collblanc-la
torrassa. Venda d’artesania i
alimentació, activitats i tallers
infantils.
10h
Parc de la Marquesa

concert d’ismael serrano.
‘todo empieza y todo acaba en
ti’ . Presentació del seu vuitè
disc dins el BarnaSants. 21h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

