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CULTURA

21 de gener del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

ET RECOMANEm	

exposició ‘estacions en el viatge vital’. Obres d’Esther Sunyer Parellada fins al 31 de
gener.
Biblioteca Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)

www.l-h.cat/biblioteques
exposició ‘Sigues tu’. Obres de
l’artista de la Torrassa Josep
Pla. Fins al 31 de gener.
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa (c.
de la Mare de Déu dels Desemparats, 87)

www.ccct.cat

20
conferència ‘carmen amaya, la
pasión y la fuerza’. A càrrec de
Francisco Hidalgo. Actes previs al XXX Memorial Antonio
Mairena.
21h
Peña Antonio Mairena (c. de Collserola,
68)

23
taller monogràfic comunica’t
millor. Tècniques per parlar
en públic. Sessions fins al 13
de febrer.
Casa modernista del CC Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)

www.joventutlh.cat

25
concert de bebe. La cantant
extremenya presenta el seu
tercer album d’estudi, Un pokito de rocanrol.
22h
Salamandra 1 (av. del Carruilet, 235)

www.salamandra.cat

29

Entrades exhaurides per als dos concerts de
Love of Lesbian a la Salamandra
La tornada als escenaris del
popular grup barceloní era tan
esperada que, tot i haver afegit
un concert més, les entrades ja
estan exhaurides, tant per al concert del dia 1 com per al del 2
de febrer. Love of Lesbian no té
previst participar en cap festival
aquest estiu, tret del Low Cost,
per això la gira actual és l’única
oportunitat de veure’ls en directe.

www.l-h.cat/biblioteques
punt de lectura sobre el llibre
‘musclos per sopar’. Debat
sobre l’obra de Birgit Vanderbeke.
18h

donació de sang als barris. Mercat de la Florida.
10h a 14h i 17h a 20.30h

Centre d’Atenció i Informació a la Dona
(pl. de Can Colom, 1)

C. d’Enginyer Moncunill, entre av. de la Primavera i c. de Miraflores

www.l-h.cat/webs/pmdcaid
espai vo. ‘en la casa’ (dans la
maison). Dir: François Ozon.
França, 2012. 16h, 18.15h, 20.30h
i 22.45h
cedida per love of lesbian

gener

Més informació: www.digital-h.cat

Love of Lesbian
1 i 2 de febrer, 21h
Sala Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
www.salamandracat

Els barris de L’H
es preparen per
al Carnaval del
7 al 13 de febrer

Els robots
protagonitzen
els Pessics de
Ciència

És la primera festa popular
després del Nadal i es viu
a tots els barris de L’Hospitalet amb rues i con
cursos de truites, disfresses i comparses que concentraran la seva programació el cap de setmana
del 9 i 10 de febrer.

Aquest trimestre, el cicle
Pessics de Ciència del
Cen
tre Cultural Sant Josep està dedicat als robots
amb projeccions, conferències, exposicions i demostracions en directe de
com han format i formen
part de la nostra vida.

Carnestoltes
Del 7 al 13 de febrer
Consulta la pàgina web de l’Ajuntament
www.l-h.cat

Pessics de ciència
Fins al 20 de març
Centre Cultural Sant Josep (av.
d’Isabel la Catòlica, 32)
www.ccsantjosep.cat

febrer
3
presentació del quadre commemoratiu del xxx Memorial
Antonio Mairena. Matinal amb
Antonio Peña i José Ferrón,
al cant, i Paco Garfia, a la guitarra.
13h

Cines Filmax Granvia (av. de la Granvia,
75)

espaivo.blogspot.com.es

30

Peña Antonio Mairena (c. de Collserola, 68)

Projecció de ‘Shakespeare in
love’. Dins el cicle Teatre i cinema.
18h

7
tallers de tàpers saludables.
Més enllà de l’amanida de
pasta. Fins al 28 de febrer. 18h

Biblioteca Josep Janés (c. del Doctor
Martí Julià, 33)

www.l-h.cat/biblioteques

CX Espais Sant Josep (c. d’Enric Prat de
la Riba, 227)

curs de zumba dance. Sessions
els dimecres i divendres. Cal
inscripció prèvia.

www.juventutlh.cat

15
concert de siniestro total. Mític grup de punk rock.
22h

CC Santa Eulàlia (c. de Santa Eulàlia, 60)

31

Sala Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)

cinema familiar. ‘azur & Asmar’,
Per celebrar el Dia Escolar de
la Pau i la NO-violència. 17.30h
Biblioteca Josep Janés (c. del Doctor
Martí Julià, 33)

www.l-h.cat/biblioteques
dijous de cinema. ‘chico i rita’
Pel·lícula de Fernando Trueba
i Javier Mariscal.
18h
Biblioteca Bellvitge (pl. de la Cultura, 1)

www.salamandra.cat

20
visita taller a l’exposició
‘la muntanya de sal’. Grup
d’adults per visitar el fons d’art
L’Hospitalet Cal inscripció
prèvia.
18h
CC Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas,
44)

www.teclasala.net

