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música

Depósito Legal
F estival P etit F ormat 05. Les
bandes o solistes que actuen adap
ten el seu repertori a un format més
reduït o acústic. Els repertoris de
les bandes són versionats per elles
mateixes.
5 de juliol. De la Rosa (22.30h) i
Nosomosnovios DJ (23.30h).
6 de juliol. L’Ana és un Koala
(22.30h) i DJ Carole (23.30h).
7 de juliol. raülmoya (22.30h) i DJ
Monami (23.30h)
www.depositolegal.com  
C. de Santa Anna, 14
kfè Olé
5 de juliol. Tito, la Caimana y los
Cinturitas. 23h.
C. de Prat de la Riba, 232
www.fkeole.com

certàmens

petit format

El festival Petit Format arriba per
cinquè any consecutiu al Depósito
Legal. L’objectiu és presentar pro
postes musicals independents i
innovadores, que serveixin de plata
forma al músics i creant oci cultural
de qualitat a L’Hospitalet. L’actuació
de Raülmoya està programada per
al 7 de juliol. Presentarà els temes
del seu darrer treball La Nueva era
glaciar. Estarà acompanyat de la

Premi internacional de novel·
la negra 2008
Admissió d’originals fins al 10 de
setembre. Les obres s’enviaran per
correu postal certificat o servei de
missatgeria a Roca Editorial.
Av. Marquès de l’Argentera, 17
pral. 3r. 08003 Barcelona
http://www.l-h.cat
www.rocaeditorial.com
http://www.bobila-biblio.tk

volen trobar fotos de dones grans,
petites i mitjanes que il·lustrin la
imatge femenina al nostre entorn: a
la feina, a la llar, al món intel·lectual,
a l’esport, a l’oci, a la política, a la
ciutat... Les fotografies cal lliurar-les
a la seu de CCOO a Barcelona.
Via Laietana, 16

P rimer a M ostr a de C urtme ·
tratges D ulCINE a
Organitzat pels usuaris del Club So
cial el Roure de l’entitat AFEMHOS
(Associació de Familiars de Malalts
Mentals de L’Hospitalet). Termini de
presentació: 30 de setembre. Enviar
per correu certificat a AFEMHOS
(c. del Molí, 5-7, baixos). Hi pot parti
cipar qualsevol entitat sanitària o so
cial que tingui com a objectiu millorar
la qualitat de vida de les persones
amb problemes de salut mental.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)

www.depositolegal.com

www.metropolhis.cat

IX Premi de fotografia J osep M.
Pérez Molinos
Fins al 25 de setembre, obert el ter
mini de presentació de fotografies
per aquest premi que enguany gira
entorn a les dones. Els organitzadors

www.l-h.cat/barradas

Museu d’història de L’H
A rt amb M emòria , de Carme Ma
laret. Fins al 15 de juliol.

la sida

Segon Festival Jove de Curtmetrat
ges de L’H de temàtica metropolita
na. Admissió d’obres fins al 20 de
novembre. Cal lliurar els curtmetrat
ges a la seu de l’entitat, ronda de la
Torrassa, 105, tercera planta.

C . de Santa Anna, 14

G ent de L’H ospitalet. Exposició
de Valentí Julià. Recull dels retrats
fets per aquest artista hospitalenc.
Fins al 15 de juliol.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)

2 n C ertamen de C òmic sobre
L’objectiu del cer tamen és crear
eines de sensibilització per a la
prevenció de la sida. Podran parti
cipar-hi totes les persones d’edat
compresa entre els 14 i els 35 anys.
Les obres hauran de ser inèdites.
Admissió d’obres fins al 15 de no
vembre. Ho organitza: Joves per la
Igualtat i la Solidaritat de L’H.

exposicions

E l M ercat del C entre . Fins al
7 de juliol. Treball de Lara Gómez
Mor, de l’IES Mercè Rodoreda.
Arxiu municipal (c. de Cobalt, 57)

comercial i els seus protagonistes.
Organitzada per les associacions de
parades interiors i exteriors del mer
cat i l’Àrea de Promoció Econòmica.
Fins al 28 de juliol.
Mercat de Collblanc (c. d’Occident, 1)

biblioteques

www.l-h.cat

info@joves.org
www.joves.org
M etropoL’H is

seva guitarra, una acordió i un violí.
22.30h
(Entrada gratuïta)

F uga ��. Fotografies de Pilar Mont
serrat. Fins al 13 de juliol.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)

La col · lecció d’art de L’H. Obra
sobre paper (III). Fins al 22 de
juliol. En aquesta exposició es
mostren les obres que han arribat
a la col·lecció del Museu d’Histò
ria de L’H donades pels mateixos
autors o per propietaris particulars:
familiars, hereus, col·leccionistes,
galeristes…
Carrer de Joan Pallarès, 38
www.diba.cat/museuslocals
www.l-h.cat

75 è aniversari de M ercat de
Collblanc (1932-2007)
Breu recorregut per la història i l’evo
lució de l’edifici, l’entorn, l’activitat

L’H a punt per llegir . 27 de
juny. Primera jornada de bibliote
ques escolars de L’Hospitalet. Ho
organitza: Centres educatius PuntE
du de L’Hospitalet
Biblioteca de Bellvitge (pl. de la
Cultura)
www.crp-hospitalet@xtec.net

donacions sang

Les unitats mòbils del Banc de Sang
de l’Hospital de Bellvitge estaran
situades als llocs següents:
6 de juliol. Mercat de la Florida. C.
de l’Enginyer Moncunill (entre av.
de la Primavera i de Miraflores). De
10 a 14h i de 17 a 21h.
18 de juliol. Santa Eulàlia. Plaça de
Francesc Macià. De 17 a 21h.
19 de juliol. Mercat del Torrent
Gornal. Av. del Torrent Gornal-parc
dels Ocellets. De 17 a 21h.
31 de juliol. Rambla de Just Olive
ras (entre els carrers de Barcelona
i de Tarragona). De 10 a 14h i de
18 a 21h.

cursos

C ursos de català de nivell bà·
sic durant els mesos de juliol
i agost

Inclou els tres nivells bàsics amb
caràcter intensiu (classes de dilluns
a dijous, de 9.30 a 13.30h o de
18 a 21h). En un mes s’imparteix
el curs que habitualment dura un
trimestre. Inscripcions a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà o al Centre de
Normalització Lingüística, a partir
del 25 de juny.
C. de Girona, 10, 2a planta
Mare de Déu de la Mercè, 20,
3a planta
www.cpnl.cat

