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CULTURA

26 de gener del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

ET RECOMANEm	
Vermut & Roll, segona
edició de la ruta de
l’aperitiu a L’Hospitalet
L’Hospitalet gastronòmic comença
l’any amb la segona edició de la ruta
Vermut & Roll. Serà el primer cap de
setmana sencer de febrer i hi participen la Bodega Salan, El Celleret, el
Celler 1912 i Tast & Vins.
Vermut & Roll. Dies 7 i 8 de febrer. Preu: 10€
Locals diversos del barri del Centre
www.facebook.com/HospiGastro

Taller d’escacs per a
infants a la Biblioteca
Santa Eulàlia
L’activitat té lloc dos divendres alterns al mes i es va iniciar el passat
23 de gener. La imparteix l’entitat
Escacs L’Hospitalet, que forma part
de la Federació Catalana d’Escacs,
i s’adreça a infants majors de 6 anys.
Què és escac al rei? 30 de gener, 13 i 27 de
febrer i 13 i 27 de març, 17.30h
Biblioteca Santa Eulàlia (c. Pareto, 22)
www.l-h.cat/biblioteques

Exposició ‘Mis imágenes
y simbología en ‘La casa
de Bernarda Alba’’
La pintora Yolanda Martínez dedica
a una de les obres clau de Federico
García Lorca aquesta mostra, amb
representacions i conferències.
Pintures exposades fins al 31 de gener
CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

Més informació: www.lhdigital.cat

L’última gira d’El Puchero
del Hortelano aterra a L’H

Les biblioteques estrenen
clubs de lectura infantil

És un dels grans
atractius de la
nova programació de la Salamandra, juntament amb Los
Toreros Muertos,
Merche i Gatillazo. El grup
s’acomiada amb
dos concerts, el del 28 de febrer ja té les entrades
exhaurides i se n’ha programat un altre l’1 de març.

Les biblioteques
Plaça d’Europa
i la Florida en
programen per a
infants de 7 a 9
anys. A la Florida
es fan en dilluns
alterns amb inscripció prèvia. A
Plaça d’Europa
hi ha sessions previstes el 30 de gener i el 27 de
març. Si tenen acceptació, se n’obriran més.

El Puchero del Hortelano: ‘Hasta la vista. Tour’. 28 de febrer (aforament complet) i 1 de març. Preu: 16€ (13€ anticipada)
Salamandra 1 (avinguda del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

Club de lectura infantil sobre ‘Una de zombis’, de Patricia Martín. 30
de gener, 18h
Biblioteca Plaça d’Europa (avinguda d’Amadeu Torner, 57)
www.l-h.cat/biblioteques

Concert de Camins Solidaris
per a una escola de Gàmbia

Cicle de cinema per
la convivència a la Florida

L’esdeveniment
programat per
l’ONG a la Salamandra comptarà amb les actuacions de Dani
Cruz, Daniel Higiénico, Muerdo,
Sea Oil i Claudio
Ringeling. Els fons recollits serviran per ampliar
una escola que l’entitat ha construït a l’Àfrica.

L’últim divendres
de cada mes, el
Centre Munici
pal Ana Diaz
Ri
co, en col·la
boració amb les
biblioteques
i
diverses entitats,
projecten gratuïtament pel·lícules que tenen com a nexe comú la
convivència.

Concert de l’ONG Camins Solidaris per ampliar l’escola infantil de
Sare Bigi. 31 de gener, 20.45h. Preu: 8€
Salamandra, 2 (avinguda del Carrilet, 301)
www.caminsolidaris.org

‘El exótico hotel Marigold’. 30 de gener, 18.30h
‘La cuadrilla’. 27 de febrer, 18.30h
‘La boda de Muriel’. 20 de març, 18.30h
Centro Municipal Ana Diaz Rico (plaça Blocs de la Florida, 15)

Cinema infantil en
català a preu especial
de gener a març
A partir del 31 de gener i en caps de
setmana alterns: Les aventures del petit fantasma, Els Boxtrolls, Montadel·lo
i Filemó contra en Jimmy el Catxondo,
Stand by me, Doraemon i Big Hero 6.
Cinema infantil en català. Dissabtes, 16.15h i
diumenges, 12.15h. Preu únic: 4,50 €
Cines Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet

Sessió de fados
portuguesos al Casino
del Centre
L’entitat ha programat un recital de
la cantant Maria João Moreno i del
guitarrista Euclydes Mattos, un dels
continuadors de la gran tradició de
la cançó brasilera d’autor perquè
tothom en pugui gaudir.
Tarda musical amb fados. 7 de febrer, 19h
Casino del Centre (carrer d’Enric Prat de la
Riba, 337)
www.casinodelcentre.org

Primera ballada de
sardanes de l’any a la
plaça de l’Ajuntament
La Coordinadora Sardanista de L’H
inicia el programa de ballades del
2015 el diumenge 8 de febrer, amb
la històrica cobla Lluïsos de Taradell,
que té la Creu de Sant Jordi.
Ballada de sardanes. 8 de gener, 12h
Plaça de l’Ajuntament

