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ET RECOMANEm	
‘Boeing Boeing’, del
Grup Margarida Xirgu
El grup de teatre de l’Ateneu de Cultura Popular posa en escena aquesta
comèdia d’embolics sobre un arquitecte que té tres amants hostesses.
‘Boeing Boeing’. 26 de setembre, 18.30h
Ateneu de Cultura Popular (c. de Santa Anna, 1)
www.ateneulh.cat

Més informació: www.lhdigital.cat

Segona edició del festival de L’Oncle Jack i Les Nits
de l’Art i que programa 17 concerts en acústic amb
alguns dels habituals de la sala, com el cantautor local
Dani Flaco. Destaquen les presentacions dels discos
de César Pop, Noticias del Norte, i Lidia Guevara, El
bar de los poetas. Com a teloners dels caps de cartell
actuaran els artistes locals Toni Albors, Núria Risques,
Jordi Cortés, Elías Marzal, Salva Gil i Biónica.

El Club Muntanyenc organitza el
4 d’octubre la caminada de L’H a
Collserola per recollir fons per a les
víctimes dels terratrèmols de l’abril.
Inscripcions fins a l’1 d’octubre en diverses
entitats i establiments
Més informació: www.cmhospitalet.org

facebook

‘Antologia’ del fotoperiodista
Gervasio Sánchez, a la Tecla

Jornada d’Adifolk en la qual actuaran
els romanesos Ansamblul Timisul i
els estonians Haanja Tantsu-Mängu.
19 de setembre, 19h. Entrada lliure
Casino del Centre (c. d’E. Prat de la Riba, 337)
www.adifolk.cat

Festival flamenc. 3 d’octubre, 20h. Entrada amb
invitació
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

La Farga acull la mostra
de rèptils ‘Expoterraria’
Nova temporada de
Pessics de Ciència

cedida tecla sala/ Gervasio Sánchez

El Casino rep dansaires
de Romania i Estònia

Actuaran els cantants Miriam Vallejo,
José Antonio Escribano i Jesús Méndez, i, a la guitarra, Francisco Jesús
Diaz, Paco Garfia i Manuel Valencia.

Caminada popular
a favor del Nepal

Torna Roselles 32 amb Dani Flaco, Lídia Guevara i Pancho Varona

II Festival Rosellas 32. Del 2 d’octubre al 22 de novembre. Venda
d’entrades: www.ticketea.com
L’Oncle Jack. C. de les Roselles, 32
www.onclejack.com

30è Festival de la
Tertulia Flamenca

19

El Centre d’Art obre la temporada amb fotografies,
retrats i audiovisuals del guanyador del Premi Nacional de Fotografia 2009, 25 anys de trajectòria
a escenaris bèl·lics i postbèl·lics a Amèrica Llatina,
Europa, Àsia i África.
‘Antologia’, de Gervasio Sánchez. De l’1 d’octubre al 7 de febrer.
Entrada lliure
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.teclasala.net

Biologia, astronomia i matemàtiques
inicien la temporada que estrena un
nou format amb un documental i un
col·loqui al Barradas sobre Mart.
Pessics de ciència. Programa d’octubre
Programa: www.ccsantjosep.cat

Un clàssic de les activitats de La Farga que torna
a L’Hospitalet, la fira internacional del sud d’Europa
de rèptils, amfibis, peixos, artròpodes i petits mamífers. Hi haurà animals, productes i accessoris en
exposició i venda. També es faran unes jornades
tècniques amb cursos de veterinària.
32a ‘Expoterraria’. 17 d’octubre, de 9.30 a 19.30h. Venda anticipada
d’entrades: www.expoterraria.es
Centre d’Activitats La Farga (c. de Barcelona, 2)

Ruta del Museu per
la ciutat industrial
Aquesta ruta ens permetrà fer-nos
una idea de com era L’Hospitalet industrial (s. XIX i XX).
Ruta de L’Hospitalet industrial. 11 d’octubre, 12h
Museu de L’H. Casa Espanya (c. de Joan
Pallarés, 38)
wwww.museul-h.cat

