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cine club
Teatre Joventutcc

2 días en París , de Julie Delpy. 5
d’agost, 18, 20.30 i 22.40h.
El velo pintado, de John Curran. 12
d’agost, 18, 20.30 i 22.40h.
La estrella ausente , de Gianni
Ameio. 19 d’agost, 18, 20.30 i
22.40h.
Mil años de oración , de Way
ne Wang. 26 d’agost, 18, 20.30 i
22.40h.
XXY, de Lucía Puenzo. 2 de setembre, 18, 20.30 i 22.40h.
Conversaciones con mi jardinero, de Jean Becker. 9 de setembre,
18, 20.30 i 22.40h.
La edad de la ignorancia , de
Denys Arcand. 16 de setembre, 18,
20.30 i 22.40h.
Rambla Cinemes (rambla de Just
Olveras, 20)

música

Centre Cultural Barradas
10 de setembre. O rqu est r a de
C ambra Terrassa 48. És l’única or
questra especialitzada en el reper
tori exclusiu per a corda, que inclou
més de 100 obres.
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

Salamandra
Sessions DJ: 26 de juliol. Yoset
versus S iamiss .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
25 de juliol, 21h. X tus gritos +
Stuntfox + invitados . 26 de juliol,
22h. The highway to hell band + E l
artista invitado . 27 de juliol, 20h.
Banc de proves amb M otto perpetuo
+ M asterly + Hard life . Sessions
DJ: 26 de juliol. M arta pi + A d

posició dels treballs dels alumnes
d’esmalts de l’Escola Superior de
Disseny i Art Llotja. Fins al 25 de
juliol.
Centre Cultural la Bòbila (plaça
de la Bòbila, 1)

La
Primera exposició de pintura Luz de
luna . Alma Albir i Félix Puente. Fins
al 25 de juliol.
Centro Cultural Bellvitge (plaça
de la Cultura)

Depósito legal
24 de juliol, 23h. DJ Gato. 25 de
juliol, 23h. Supercola / Tracyrecordings . 26 de juliol, 23h. DJ Monamí . 31 de juliol, 23h. Popium DJ.
C. de Santa Anna, 14
www.depositolegal.com

exposicions
Esmalts

artístics -L lotja

2008 . Ex

E xposició
Tino S oriano . Les
imatges mostren l’activitat de l’Insti
tut Català d’Oncologia i reflecteixen
com la recerca incideix directament
en la millora dels tractaments i de
la qualitat de vida de les persones
amb càncer. Fins al setembre.
Segona planta de l’ICO. Granvia,
km 2,7

certàmens

Sala 2. Av. del Carrilet, 301

La resistencia
23 de juliol, 23.30h. Palmeraskanivales . 24 de juliol, 23.30h. F ufu
A i . 25 de juliol, 23.30h. Naraina .
26 de juliol, 23.30h. A lterkados .
31 de juliol, 23.30h. Rocola .
Carrer de Rosalía de Castro, 92

recerca salva vides .

fotogr àfica de

II edició de D ulcinea Curts . Festival
organitzat pel Club Social El Roure/
AFEMHOS. El termini per presentar
els treballs acaba el 30 de setembre. Enviar a la seu de l’entitat:
Carrer del Molí, 5-7

lindrum

www.salamandra.cat

fort contrast cromàtic. Fins al 26
de setembre.
Sala d’exposicions Bellvitge Art
(Hospital Universitari de Bellvitge. C. de la Feixa Llarga)

E xposició de la feina feta per la C o missió Tècnica de la S ida . Mostra iti
nerant divulgativa i sensibilitzadora
envers la infecció pel VIH i la sida.
A través de diferents plafons, el visi
tant fa un repàs del conjunt d’actu
acions que la ciutat ha impulsat per
lluitar contra la malaltia des que es
va crear la comissió l’any 1996. Fins
a finals de juliol.
Vestíbul de l’Hospital Sociosanitari de L’Hospitalet (av. de
Josep Molins, 29-41)
E xposició de retrats paisagístics de
J osep M aria Garcia , Gamar . Recull
dels seus últims treballs on la tèc
nica de l’oli impregna els paisatges
que retrata d’una força inaudita
gràcies a pinzellades gruixudes de

F estival de curtmetratges M etro po L’H is . Publicades les bases del
tercer festival. El termini d’admissió
acaba el 20 de novembre. La du
rada mínima de les obres, que han
de tenir una temàtica metropolitana,
serà de tres minuts i la màxima de
15 minuts. El suport de presentació
serà només el DVD i en sistema
PAL. Enviar per correu ordinari o
portar en mà a la seu del JIS.
Ronda de la Torrassa, 105, 3a
planta
www.metropolhis.cat
www.espai-jove.net

estiu jove

Butaca a la fresca
E l orfanato. 24 de juliol, 21.30h.

Piscines del Complex Esportiu
L’H Nord.
L a vida de los otros . 8 de setembre, 22h.
Plaça del Mercat de Collblanc

campanya

C atalunya lliure de bosses . Campa
nya de la Fundació Prevenció de
Residus i Consum per reduir l’ús de
les bosses de plàstic. Fins al 31 de
juliol.
www.residusiconsum.org

aules d’estudi

Del 25 d’agost al 7 de setembre,
de dilluns a diumenge obren les
aules d’estudi en horari ampliat per
facilitar la preparació dels exàmens.
De 10 del matí a 12 de la nit,
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56).
De 10 del matí a 1 de la nit,
Biblioteca la Bòbila (plaça de la
Bòbila, 1).
De 10 del matí a 10 de la nit. Biblioteca Josep Janés (carrer del
Doctor Martí i Julià, 33).

folklore

Sardanes . 26 de juliol, 22h. XIII
M emorial J. Ventura i Tort. A la
Rambla de Just Oliveras. Cobla Baix
Llobregat. 11 de setembre, 12h.
Diada a la plaça de Lluís Companys.
Cobla la Nova Vallès. 11 de juliol,
18h. Festa Major de Bellvitge. Cobla
Ressò de la Passió.
6 de setembre, 19h. Actuació del
G rup de Dansa K rangahan . En el
marc de les Jornades Internacionals
Folklòriques de Catalunya.
Casino del Centre

