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març
Inscripcions obertes al cursos
de català per a adults. A partir
de l’11 de març fins a omplir
totes les places. Telèfon 93
440 65 70.
Centre de Normalització Lingüística (c.
de la Mare de Déu de la Mercè, 20)

www.cpnl.cat
exposició ‘símbols de franco’.
Produïda pel Memorial Democràtic. Fins a l’1 d’abril.
Museu de L’H. Casa Espanya (c. de Joan
Pallarès, 38)

www.museul-h.cat

15

19

Marqués. Fins al 21 de juliol.

Les T de Teatre porten ‘Aventura!’ al Joventut
La història de 6 socis d’una empresa de Barcelona que reben una
oferta de compra per part d’una
companyia xinesa. Decideixen vendre però finalment la transacció no
es queda en l’empresa, acaben venent una de les sòcies. Les T de
Teatre tornen a treballar sota la direcció d’Alfredo Sanzol en aquesta
comèdia amb rerefons agre.

Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)

Divendres
de teatre als
Filmax Granvia

www.teclasala.net
Jornada de poesia juvenil.
Amb la participació dels centres de secundària.
10.30h

Els divendres a les 22h, els cinemes Filmax Granvia presenten Impropelis, teatre d’humor
improvisat de la companyia Improscritos en el qual l’espectador esdevé protagonista.

Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.joventutlh.cat
concert carles Dènia. Repàs a
la trajectòria de l’artista valencià.
21h

‘Impropelis’
Divendres, 22h. Preu anticipat: 9. Preu
taquilla: 12 euros
Cinemes Filmax Granvia (av. de la
Granvia, 75)
www.facebook.com/Impropelis

‘Aventura!’
13 d’abril. Preu entrada: 20 euros
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)
www.teatrejoventut.cat

Auditori Barradas (rbla. de J. Oliveras, 56)

www.auditoribarradas.cat
Inscripcions caminada popular
del 7 d’abril. Fins al 4 d’abril.
Consulteu els diferents llocs
d’inscripció.

Xerrada sobre el llibre ‘javimel’ de jesús Rocosa. Cal inscripció prèvia.
20h

Club Muntanyenc L’H (c. Reforma,5)

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

www.cmhospitalet.org

http://lhespaidebat.com/

commemoració del Dia mundial
de la poesia.
19h

17
teatre. ‘celestina, la tragicomedia’. Amb la companyia Atalaya.
19h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

20
donació de sang als barris.
Barri del Centre.
17h a 21h
Rambla de Just Oliveras/c. d’Enric Prat
de la Riba

21
exposició ‘manual de resistència i acció’. Escultura d’Antoni

Ateneu de Cultura Popular (c. de Santa
Anna, 1-7

Creació artística i història Exposició ‘Art en femení’
sobre el barri de Bellvitge dels joves de la ciutat

Cloenda dels cursets de
sardanes de L’H

Dues mostres sobre Bellvitge recorden la seva història i una particular visió
artística dels seus veïns, organitzades
per La Fundació, Candel’Hart, l’artista
Jessica Espinoza i Stesize.

Tretzena edició de l’exposició per mostrar la visió dels estudiants, col·lectius i
joves artistes de la ciutat sobre la dona
amb motiu del 8 de març, organitzada
per la Regidoria de Joventut.

La Coordinadora Sardanista de L’H
posa punt final als cursets de sardanes
que van començar el mes de gener a
14 escoles, casals de gent gran i altres
grups amb un acte conjunt.

Vivimos en Bellvitge. ¡Catalunya termina aquí! ¡Aquí
empieza Murcia!. Fins al 18 de març
L’Harmonia. Espai d’art (pl. de Josep Bordonau, 6)
www.museul-h.cat

Art en femení 2013
Fins al 22 de març
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.joventutlh.cat

Cloenda dels cursets de sardanes de L’Hospitalet
Cobla Contemporània
7 d’abril, 11.30h
Plaça de l’Ajuntament

www.ateneulh.cat

23
cinema infantil en català. ‘en
ralph, el destructor’. Preu entrada, 4 euros.
Dia 23, 16.15h; dia 24, 12.15h
Cinemes Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)

concert jarabedepalo ‘a piano i
veu’.
20h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

