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Actuació
R a i m u n d o A m a d o r. A r r i b a a
L’Hospitalet amb el seu nou espectacle, Blueslerias. Una actuació en
la qual el cantant farà un repàs a
tota la seva carrera artística acompanyat en dirrecte per una banda de
veritable luxe: Raimundo Amador
(guitarra i veu), Lin Cortés (guitarra
i veu), Pepe Bao (baix i cors), Anye
Bao (bateria), Álvaro Gandul (teclats
i cors), ‘Mundi’ Amador (cajón i percussions) i Carmen Amador (cors).
19 de juny, 21.30h.
Salamandra. Sala 1 (Av. del Carrilet, 235))

teatre

tiempo.

L’H fa teatre
21 de juny, 18.30h. Sala A Lilí .
Ateneu Cultural Catalònia. Lilí, una
jove òrfena, entra a treballar en una
companyia itinerant de varietats, i
ben aviat se sent fascinada per en
Marc, l’il·lusionista. Quan l’acomiaden, Lilí intenta suïcidar-se, però
en Paul, el director del grup de
titelles, aconsegueix convèncer-la
perquè no ho faci. 19h. Sala B. E l
llarg dinar de N adal . Ela Teatre. Un
dinar de Nadal serveix per recórrer
noranta anys d’una família i mostra
els canvis generacionals que s’han
produït com un microcosmos que
reflecteix l’univers exterior.
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)
www.l-h.cat/teatrejoventut

música

salamandra
19 de juny, 21. 30h. R a i m u n d o
A m a dor + Tr es so n se is . 26 de
juny, 21h. Warm up :U lteam 8 I béri 
ca . 4 de juliol, 22h. Z ahara .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
19 de juny, 23h. Vintage B and .
26 de juny, 22.30h. Tota B lues
B and & F riends + D r . Ventura y
los S upersondios . 27 de juny, 23h.
Acido C.
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

Depósito Legal
18 de juny, 23h. Xylomatica DJ.
19 de juny, 23h. E s k u r a b i DJ.
20 de juny, 23h. M onamí . 25 de
juny, 20h. Petit Format : G údar +
Tarántula . DJ G ato . 26 de juny,
23h. Petit Format : Teresa + M anos
de Topo . DJ Batidora . 27 de juny,
23 h . P etit F ormat : The M arzipan
M an + Francisco N ixon .
Carrer de Santa Anna, 14
www.depositolegal.com

L’oncle Jack
18 de juny, 21h. E n e m i g os

d el

21 de juny, 19h. J oa n
Tena . 28 de juny, 19h. J uantón el
equilibrista .
Carrer de Roselles, 32
www.onclejack.com

Dansa urbana
27 de juny. U lteam 8 Battle I bé 
rica 2009. De 10 a15h. Campionat nacional de hip-hop. De 16
a 22h . C ampionat nacional de
breakdance.
Poliesportiu Fum d’Estampa. (c.
Rosich, 12)

cinema

Cineclub
S hine a light . Estats Units/Gran
Bretanya, 2008. Dirigida per Martin
Scorsese, amb Keith Richards, Mick
Jagger, Ron Wood i Charli Watts. Recorregut per la trajectòria de Rolling
Stones. Scorsese diu: “M’agradava
el Beacon Theatre de Nova York.
Era l’escenari perfecte. Tenia la mida
justa per poder filmar, però també
hi havia espai suficient perquè els
Stones es belluguessin amb tota
la seva intensitat. En el muntatge
queda clar que cada cançó amaga la
seva pròpia història, com si l’escoltéssim per primera vegada”. 16 de
juny, 18, 20.30 i 22.40h.
H o n e y d r i ppe r B l u es B a r . Estats
Units. 2007. Dirigida per John Sayles, amb Danny Glover, Lisa Gay
Hamilton i Charles S. Dutton. Recrea
l’instant en què el blues es va transformar en rock and roll. La mirada
de Sayles apunta a un indret recòndit, entre gent anònima, en un bar
d’Alabama el 1950, on potser una
nit va canviar el rumb de la música.
30 de juny 18, 20.30 i 22.40h.
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20)

exposicions

L’H ospitalet, una doble visió . Coproduïda pel Museu de L’Hospitalet
i l’Escola d’Art Serra i Abella, l’exposició ens aporta una doble lectura
de la ciutat a partir de la reflexió

de les identitats hospitalenques
realitzada pels alumnes d’estudis
superiors de disseny de l’Escola. Del
19 de juny al 31 d’octubre.
Museu de L’Hospitalet. L’Harmonia (pl. de Josep Bordonau, 6)

E l C alaix de l’àvia . Quadres fets per
Gloria García amb botons. Fins al
17 de juny.
Hospital Universitari de Bellvitge (Feixa Llarga)
L’H: 30 anys de democràcia muni 
cipal . Pretén palesar la profunda
transformació de la ciutat després
de 30 anys de democràcia municipal, coincidint amb el trenta
aniversari de les primeres eleccions
municipals democràtiques. Fins al
30 de juny.
Museu d’Història de L’H (c. de
Joan Pallarès, 38)
I tu, de què vas ? Segona edició de la
mostra d’imatges fotogràfiques de
la celebració del Carnestoltes. Fins
al 30 de juny.
Biblioteca Can Sumarro (c. de la
Riera de l’Escorxador)
Q uan plovien bombes a L’Hospitalet.
La ciutat no va restar al marge dels
bombardeigs durant la Guerra Civil.
Fins al 5 de juliol.
Museu d’Història de L’H (c. de
Joan Pallarès, 38)
17 de juny, 20h. Homenatge a les
víctimes dels bombardeigs i descoberta d’una placa.
Rubricatus . Exposició fotogràfica del
projecte Rubricatus, tot un seguit
d’inter vencions escultòriques al
llarg del riu Llobregat amb l’objectiu
de provocar una reflexió al voltant
del riu com a element cultural viu.
Sala d’exposicions Bellvitge Art
de Consultes Externes ( Feixa
Llarga,)
P i n t u r a d e l’A m a z ò n i a b o l i v i a 
na . Una mostra de l’obra pictòrica

d’Eloy Añez Marañón, barreja de
cubisme i surrealisme, de colors in
tensos i contraposats. Del 9 al 22
de juliol.
Centre Cultural Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60)

biblioteques

+ que llibres
18 de juny, 19.30h. Líbia : terra de
romans , a càrrec de Ramon Orcau.
Un viatger experimental ens explicarà la seva passió viatgera.
Biblioteca Josep Janés (c. del
Doctor Martí i Julià, 33)
26 de juny, 19h. P oesia en veu
a lta . Recital poètic a càrrec de
l’Associació Cultural Poètica Luz de
Luna.
Biblioteca Bellvitge (pl. de la
Cutura)
27 de juny, de 16 a 21h. A lta
tensión . Laboratori de jocs.
Biblioteca Tecla Sala (av. de Jo
sep Tarradellas, 44)
Presentación de llibres
16 de juny, 19h. D ibuixos i il · lus
tracions , de Francesc de Diego.
Bibliotecla la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1)

divulgació

Pessics de ciència
18 de juny, 19.30h. Projecció del
documental d’ E l llegat de Darwin .
La teoria de Darwin va canviar la
idea assumida d’un ordre natural
preestablert i creat. En la societat
victoriana de 1859, la teoria sobre
l’evolució va caure com una bomba
i va generar controvèrsia i enfrontaments, alguns dels quals encara
s’arrosseguen.
25 de juny, 21h. L a divulgació cien 
tífica i tecnològica a debat. Sopar
tertúlia de final de temporada que
reunirà totes les persones que hi
han col·laborat.
Centre Cultural Sant Josep (av.
d’Isabel la Catòlica, 32)

