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teatre

L’Hospitalet fa teatre
Don J uan Tenorio�. 28 d’octubre,
19h, i 4 de novembre, 18h.
Centre Catòlic (rbla. de Just Oli
veras, 34) i Auditori la Torrassa
(c. de Santiago Apòstol, 38).
L a cantant calba �. 11 de novem
bre, 18h.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1).
Teatre per a tota la família
Alquímia . 28 d’octubre, 18h.
Centre Cultural la Bòbila (pl.
de la Bòbila, 1). Sasif i la bruixa
Jaravulà . 4 de novembre, 17h i
18.30h.
Tsimane �. 11 de novembre, 17 i
18.30h. Centre Catòlic (rbla. de
Just Oliveras, 34).
La Ventafocs�. 11 de novembre,
18h.
Auditori la Torrassa (c. de Santia
go Apòstol, 38).



salamandra

La Salamandra estrena local, més
gran i millor condicionat per fer concerts en directe. Té un aforament
per a 800 persones i l’escenari
permet activitats escèniques a més
de concerts. Una de les primeres
actuacions previstes al nou espai
és la del grup Muchachito Bombo
Infierno. La nova sala conviurà durant un temps amb l’antiga ubicada
a l’avinguda del Carrilet, 301. Aquí
actuarà Daniel Higiénico el 10 de
novembre (foto).

Teatre Joventut

Salamandra
26 de octubre, 21h. Shinoflow +
Ehler Danloss . Shinoflow ha conquerit milers de fans amb els seus treballs
no editats. Ara presenta un disc molt
esperat, El presidente de los estados
de ánimo. Un treball que destaca
per la qualitat de les lletres allunyades dels tòpics del rap. 27 d’octubre, 22h. A Challenge of Honour
+ Der Feuerkreiner. 28 d’octubre,
19h. Banc de proves amb Suko +
Maikro + Rap Janitors + Dawizard.
8 de novembre, 22h. M uchachito
Bombo I nfierno (Sala 1 d’av. del
Carrilet, 235). 10 de novembre,
22h. Daniel Higiénico.
Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

www.myspace.com/funambul

www.onclejack.com

www.l-h.cat/teatrejoventut

música

Depósito legal
25 d’octubre, 23h. El Cubo de Rubick + Fdefunk. 26 d’octubre, 23h.
Bilbadino dj. 27 d’octubre, 23h.
Dj Monami. 28 d’octubre, 20h.
Dj Frod. 31 d’octubre, 23h. N it de
Tots Sants, bacanal romana ... Festa
dionisíaca de disfresses ! Amb Nosomosnovios DJ.
C. de Santa Anna, 14.
www.depositolegal.com

Exposició d’escultures d’Alfredo Sán
chez a la Fundació Niebla de Casavells, al Baix Empordà. Fins al 4 de
novembre.
Pl. Major, 9. Casavells (Girona)
Aquarel · les�, exposició de pintures de
Jaume Guillamat. La mostra presenta
majoritàriament natures mortes. Fins
al 30 de gener.
Edifici de Consultes Externes de
l’Hospital Universitari de Bellvit
ge (Feixa Llarga s/n).

Funambul
25 d’octubre, 22h. Tomas Pinel
(cantautor). 26 d’octubre, 23h. DJ
Frod (garage/soul/bo’s). 27 d’oc
tubre, 23h. Colectivo Micro Guagua
+ Dj Lacasito (concert reggae night.
C. Major, 65

L’Oncle Jack
Concerts acústics. 25 d’octubre,
21h. Mireia Pozo.
C. de les Roselles, 32

O rion 35��
/�
C aravan
������ .� Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa. 27
d’octubre, 21h.
GGP ( gestos, ganyotes i posturetes )
de Vol-Ras. 27 d’octubre, 21.30h.
(Sala B).
MondoMono de Vol-Ras. 28 d’oc
tubre, 19h.
Soldados de Salamina �. 10 de no
vembre, 21h. Sota la direcció de
Joan Ollè.
Carrer de la Joventut, 4-10

junt de personatges fantasiosos, divertits i impossibles ens miren des
de la seva delicada estructura de
coure amb uns ulls àvids i encuriosits. Fins al 31 d’octubre.
Centre Cultural la Bòbila (plaça
de la Bòbila, 1).

Centre Cultural Barradas
26 d’octubre, 22h. Jazz. R aynald
Colom Q uintet. 28 d’octubre, 19h.
Recital líric .

Pessics de ciència . De la Lucy a l’ho me dels gels . E ls orígens de l’ésser
humà . Per donar a conèixer com es
va produir l’evolució de la vida des
dels seus primers estadis fins a l’arribada de la nostra espècie. Del 8 al
21 de novembre.
Centre Cultural Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60).

Picasso pinta el G uernica . La mostra reflecteix la posició de l’artista
respecte del bombardeig de Guernica. Fins al 2 de desembre.
Museu d’Història (c. de Joan Pa
llarès, 38).

certàmens

exposicions

2n Certamen de Còmic sobre la Sida
Per crear eines de sensibilització
per a la prevenció de la sida. Podran
par ticipar-hi les persones d’edat
compresa entre els 14 i els 35 anys.
Les obres hauran de ser inèdites.
Admissió d’obres fins al 15 de novembre. Ho organitza: Joves per la
Igualtat i la Solidaritat de L’H.

Personatges i insectes �. Exposició
d’esmalts de Rafael Arroyo. Un con-

11è Certamen de Poesia Andreu Trias
Obert el termini per presentar les
obres al certamen fins al 31 de desembre. Les obres són de tema lliure

9 de novembre, 22h. Pop flamenco o groove & soniquete. El tío C arlos . 11 de novembre, 18h. C on cert de cobla .
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

M irades d’esperança . Exposició de
fotografies de Fernando Gallardo.
Els infants són el futur. Fins al 26
d’octubre.

info@joves.org
www.joves.org

i d’una extensió màxima de dos fulls.
Cada participant podrà presentar-hi
fins a dues peces. Ho organitza el
Centre Catòlic.

cinema

M etropoL’H is
Segon Festival Jove de Curtmetratges de L’H de temàtica metropolitana. Admissió d’obres fins al 20 de
novembre. Cal lliurar els curtmetratges a la seu de l’entitat, ronda de la
Torrassa, 105, tercera planta.
www.metropolhis.cat

Espai VO
El camino de San Diego�. Dirigida per
Carlos Sorín l’any 2006. Amb Ignacio
Benítez, Carlos Wagner, Paola Rotela
i Silvina Fontelles. Tati Benítez està
encaparrat a conèixer personalment
Diego Armando Maradona, convençut que la trobada amb el mite millorarà substancialment la seva miserable existència. 23 d’octubre, 18h,
20.30h i 22.40h.

L a hamaca paraguaya . Dirigida per
Paz Encina l’any 2006. Amb Giorgina
Ginés i Ramón del Río. 14 de juny
de 1935. Ens trobem a la tardor a
l’hemisferi sud, però la calor segueix
ben viva i no sembla disposada a
donar un respir. 30 d’octubre, 18h,
20.30h, i 22.40h.
Rambla Cinemes (rambla de Just
Oliveras, 20).

cursos

Per a diabètics i familiars
23 d’octubre, 18h. Equilibri alimentari. 6 de novembre, 18h. Efectes
psicològics dels diabètics.
Associació de Diabètics de L’H
(c. del Molí, 29)

conferències

23 d’octubre, 19.30h. Ateneu 75è
aniversari. A càrrec de Matilde Marcé, presidenta de l’entitat.
Regidoria del Districte I (rbla.
de Just Oliveras, 23).
26 d’octubre, 19.30h. Presentació
del llibre Jocs de guerra . Cosa d’in fants . Cóm la guerra afecta en primer lloc a les dones i als infants. El
llibre forma part de la campanya de
sensibilització I després de la guerra
què?, de la Fundació Akwaba.
Biblioteca Tecla Sala (Av. Josep
Tarradellas, 44)

