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ET RECOMANEm	
Torna a la ciutat
l’exposició de l’artista
Joaquim Chancho

Més informació: www.lhdigital.cat

Art compromès amb ‘Qui té por del roig’ a la Tecla Sala
El Centre d’Art mostra una seixantena de pintures i
gravats de la col·lecció Martínez Guerricabeitia, de la
Universitat de València. Les obres són d’artistes espanyols del segle XX amb un denominador comú: el seu
posicionament a favor de l’art compromès. Hi ha obres
d’Anzo, Equipo Crónica, Josep Renau, Manuela Ballester, Antoni Tàpies i Antonio Saura, entre d’altres.

Joaquim Chancho. Dibuixa una línia
i segueix-la ha tornat a la Tecla, atès
l’èxit de la primera exhibició.
‘Joaquim Chancho. Dibuixa una línia i segueix-la’. Fins al gener de 2015
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.teclasala.net

‘Qui té por del roig?’. Col·lecció de Martínez
Guerricabeitia. Fins al maig del 2015
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44 )
www.teclasala.net

Gala final del Festival
MetropoL’His als cines
Filmax Gran Via
Projecció i lliurament de premis dels
curts i videoclips fets en 48 hores i
del millor curt sobre drets humans.

19

Cinquè aniversari de la Fundació Arranz-Bravo
Per celebrar l’aniversari, la fundació ubicada al Centre
Cultural Tecla Sala ha obert una exposició amb 10
obres inèdites d’artistes col·laboradors que han exposat individualment a la fundació: el mateix Eduard
Arranz-Bravo, Miquel Gelabert, Martí Cormand, Diego Tampanelli, Jordi Abelló, Albert Arribas, German
Consetti, Xavier González Arnau, Laura Ariño i Sergi
Mesa.

Final Festival MetropoL’His. 24 d’octubre, 19h
Cines Filmax Gran Via 2 (av. de la Granvia, 75)
www.metropolhis.cat

Les biblioteques et
proposen entrevistes
virtuals amb els autors
Fins al dia 24 pots enviar les teves
preguntes a Albert Sánchez Piñol,
que respondrà el dia 27 on line. Al
novembre, l’autor serà Noah Gordon
i al desembre, Eduardo Mendoza
Entrevistes virtuals amb autors: Albert Sánchez
Piñol. Fins al 24 d’octubre
www.l-h.cat/biblioteques

Teatre per a tota la
família amb la Cia.
Patawa al Catòlic
La història d’una pallassa de circ de
butxaca que s’enamora.
‘Pataclown Circus Light’. 2 de novembre, 18h
Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34)
http://teatrefamiliarhospitalet.jimdo.
com

‘FAB_5 anys’, mostra col·lectiva. Fins al 2 de novembre
Fundació Arranz-Bravo (av. de Josep Tarradellas, 44 )
www.fundacioarranzbravo.cat

Jornada de recreació
històrica de la Guerra
de Successió a L’H
Nova oportunitat per veure a Can Sumarro una batalla del 1713, quan es
va signar el Conveni de L’Hospitalet
que va posar fi a la guerra.

Carulla diu adéu
als escenaris
amb ‘Iaia!’

40è aniversari
de l’Aplec de
L’Hospitalet

Jorge Drexler
presenta ‘Bailar
en la cueva’

Recreació de L’H del 1713. 18 d’octubre, 10h
Jardins de Can Sumarro (c. Riera de l’Escorxador,2)
www.museul-h.cat

‘Latin jazz’ al Barradas
amb el trompetista de
N.Y. Jerry González
Jerry González (trompeta), Javier
Colina (contrabaix) i Marc Miralta
(bateria), en concert a L’H.
González&Colina&Miralta. 24 d’octubre, 21h
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

Actuació de Wyoming
y Los Insolventes a la
Salamandra
Rock and roll clàssic de tots els
temps en un espectacle enèrgic i
divertit del conegut showman, que
anirà precedit de l’actuació del grup
The Surfin Burritos.
Wyoming y Los Insolventes. 24 d’octubre, 22h
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

Amb aquesta obra escrita i dirigida pel seu fill Roger Peña
i en la qual intervé el seu nét,
Aleix Peña, Montserrat Carulla s’acomiada dels escenaris
després de més de 50 anys
de carrera.

Una de les cites més destacades de la Coordinadora
Sardanista, amb les cobles
La Flama de Farners, Maricel i
Reus Jove. Hi haurà balls vuitcentistes i concurs de colles
improvisades.

Nova gira del cantautor uruguaià que torna a L’H en el
marc del festival de música i
poesia Acróbatas amb aquest
nou projecte de “cançons
normals” que conté temes rítmics i, fins i tot, ballables.

‘Iaia!’. 26 d’octubre, 19h
Preu: 20 €
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

XL Aplec de L’Hospitalet. 19 d’octubre, a
partir de les 11.30h
Pl. de l’Ajuntament
Correu: sardalh@hotmail.com

Jorge Drexler: ‘Bailar en la cueva’. Dia 6
de novembre, 21h. Preu: 24 €
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

El grup Gornal Teatre
porta a escena ‘Esos
locos bajitos’
Obra sobre els paradigmes de l’infància i l’edat adulta en clau còmica
i irónica.
‘Esos locos bajitos’, de Gornal Teatre. 24
d’octubre, 20h
CC Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura, 1)

