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DIARI DE L’HOSPITALET 16 de juny del 2014

ET RECOMANEm	
Enric Gil presenta el llibre ‘No
en van tornar’
El periodista hospitalenc és autor d’una recerca editada pel Centre d’Estudis sobre l’exili i la
immigració dels nostres ciutadans a Amèrica
entre el 1937 i el 1965.
Presentació ‘No en van tornar’. 19 de juny, 19h
Can Riera. Espai de Memòria (c. de la Riera de l’Escorxador, 17)
www.museul-h.cat

Muchachito y sus compadres
actuen de nou a la Salamandra
Tres mesos després d’exhaurir entrades a L’H,
Muchachito i els seus col·legues tornen a la
Salamandra amb la seva versió més elèctrica
del rumbarock.

Més informació: www.lhdigital.cat

Ferran Soriano denuncia l’‘Spanish Festival’
L’artista hospitalenc ens mostra en aquesta exposició
de dibuix, pintura i escultura dues de les seves etapes creatives, la dels anys 70 i l’actual. Segons Ramon
Casalé, membre de l’Associació Internacional de Crítics d’Art, “Spanish Festival pretén demostrar que la
llibertat al nostre país es troba en un moment difícil i
complex”. Soriano, un dels nostres artistes més internacionals, expressa amb la seva obra la denúncia social i política, i per això relaciona les escultures dels 70,
en plena dictadura, amb els dibuixos i pintures actual,
fets en democràcia.
‘Spanish Festival’, de Ferran Soriano. Del 26 de juny al
31 d’agost
Inauguració, 26 de juny, 19.30h
L’Harmonia. Espai d’Art (pl. de Josep Bordonau, 6 )
www.museul-h.cat

TPK tanca el curs amb la tradicional mostra
del Solstici i la ‘perfomance’ ‘Cafè Europa’

El guanyador del Premi d’Arts Visuals 2013
exposa Cosmografies, pintures que incorporen la lluminositat cromàtica d’un artista que ha
crescut en l’estètica entre el videojoc i Internet.
‘Cosmografies’. Fins al 28 de setembre
Fundació Arranz-Bravo (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.fundacioarranzbravo.cat

Cinefòrum sobre la pel·lícula
‘Good bye, Lenin!’
La Biblioteca Plaça d’Europa i l’entitat Rubicon
tanquen el cicle dedicat a Rússia amb la projecció d’aquesta pel·lícula de Wolfgang Becker
i el posterior debat sobre la caiguda del comunisme.
Cinefòrum ‘Good bye, Lenin!’. 28 de juny, 17h
Biblioteca Plaça d’Europa (c. d’Amadeu Torner, 57)
http://rubicon-lh.blogspot.com.es

Debat: Quin futur ens espera?,
amb Josep Ramoneda
L’H Espai de debat ha convidat el filòsof que
parlarà sobre el que molts consideren la fi d’u
na època, acompanyat de la periodista Milagros Pérez Oliva.

Muchachito y sus compadres. 27 de juny, 22h
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235 )
www.salamandra.cat

Exposició de Sergi Mesa,
premi de l’Arranz-Bravo
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Cada any, el Taller Pubilla Kases d’art i pensament contemporani tanca el curs amb la
mostra Solstici, que coincideix amb el canvi
d’estació. Aquesta és la 37a edició i porta per títol Cafè Europa, com una metàfora de la resistència de multitud d’artistes
europeus que al llarg d’aquests anys han
col·laborat amb l’entitat de L’H. El Solstici
d’aquest any compta amb la presència d’artistes francesos, alemanys, grecs i catalans.
Exposició ‘Cafè Europa’. Del 17 de juny al 13 de juliol
Inauguració, 17 de juny, 19.30h
Centre Cultural Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.tpkonline.com

Debat Quin futur ens espera? 25 de juny, 19.30h
L’Harmonia. Espai d’Art (pl. de Josep Bordonau, 6)
www.lhespaidebat.com

Adaptació teatral d’‘Els altres
catalans’ de Paco Candel
Alumnes de l’Escola de Música-Centre de les
Arts i del Centre de Normalització Lingüística
recreen l’obra als 50 anys de la seva publicació.
‘Els altres catalans’, de Paco Candel. 21 de juny, 19h
Centre Cultural Claveles (c. dels Clavells, 2)
www.museul-h.cat

