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exposició

música

Centre Cultural Barradas
25 de gener, 19h. A ntologia de la
sarsuela . Fragments de les obres
més conegudes del gènere i d’altres que es volen recuperar. Helena
Bayo, direcció musical i piano; Lluís
Sintes, baríton; Ruth Nabal, soprano,
i Gabriel Blanco, tenor.
30 de gener, 21.30h. M ishima .
Set Tota L a Vida , un disc més cru
i contundent que els anteriors de la
banda, construït a partir de cançons
més curtes i directes i que assumeix
més riscos en els arranjaments i en
la producció.
5 de febrer, 21.30h. Túrnez i Sesé .
Romanços i estampes del 21. Formació que s’ha especialitzat en posar
música a poemes d’autors catalans.
8 de febrer, 19h. Sílvia Comes . On .
(més informació a la pàgina 17)
Rambla de Just Oliveras, 56

Teatre Joventut

Últims dies per veure l’exposició
La pintura als pregons , de Jordi
Alcaraz. La mostra és un ampli recorregut per la trajectòria de l’artista
que va començar la seva activitat a
la dècada dels anys 80. Fins al 25
de gener.
Centre Cultural Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)
www.l-h.cat/ccteclasala

www.depositolegal.com

Salamandra
24 de gener, 22h. B erto . 30 de
gener, 19h. LM.C. 31 de gener,
20.30h. Hanzel und G reytyl + D eadcell + Symawrath .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
24 de gener, 22h. Dolly ’s N ight.
Achtung band - U2. 30 de gener,
22h. M amá ladilla + Eureka . 31 de
gener, 21h. J esús kreak The blanck
loud + The bongo experience .
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

i aprèn : iniciació a la navega-

I nternet. Dimarts i dijous,
de 15.30 a 17h.
A prendre a fer funcionar l’ordinador : nivell 1. Dimecres, del 4 de
febrer al 18 de març, de 10 a
12h. (42 euros).
A prendre a fer funcionar l’ordinador : nivell 2. Divendres, del 6
de febrer al 20 de març, de 10 a
12h. (42 euros).
I niciació al word. Dilluns, del 2 de
febrer al 16 de març, de 15.30 a
17.30h. (42 euros).
Biblioteca Bellvitge (pl. de la
Cultura)
ció per

25 de gener, 19h. E lliott M urphy
& O livier D urand. Murphy és un els
personatges més extraordinaris dins
de la història del rock. Els seus admiradors en el negoci de la música
són legió, com Peter Buck de REM,
Lou Redd o Elvis Costello. En un
dels seus últims àlbums col·labora
Bruce Springsteen.

www.l-h.cat/barradas

Depósito legal
22 de gener, 23h. Yo . set dj . 23
de gener, 23h. Ctrl + A lt + Supr
dj . 24 de gener, 23h. M onami . 29
de gener, 22h. O liva trencada presenta el seu nou treball Lluneta del
pagès. Dj Budi . 30 de gener, 23h.
Dj Bart. 31 de gener, 23h. M onami . 5 de febrer, 23h. E skurabi dj .
6 de gener, 23h. Dj Ecléctico . 7
de febrer, 23h. M onami .
Carrer de Santa Anna, 14

C lica

Seminaris
R etoc d’imatges . Dimarts 10 i 17
de febrer, de 18 a 20h. (12 euros).
Fes vídeos . Dilluns 9 i 16 de març,
de 18 a 20h. (12 euros).
Biblioteca Bellvitge (pl. de la
Cultura)

cine club

1 de febrer, 19h. J avier R uibal .
És un cercador d’aromes, un perseguidor de la faula i el somni, un
explorador de la bellesa, un acòlit
de la mística del profà.
7 de febrer, 21h. A mancio Prada .
D e ‘Vida e morte’ a ‘Vida de artista’
se hace camino al cantar . (més informació a la pàgina 17)
C. de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

biblioteques

Tallers d’informàtica
F ormació bàsica d ’I nternet . Tots
els divendres, de 15.30 a 17h.
Biblioteca Josep Janès (c. del
Doctor Martí i Julià, 33)

E l último viaje del juez Feng . Dirigida per Liu Jie. Xina, 2006. Província
de Yunnan, al sudoest de Xina. Un
tribunal ambulant recorre els sinuosos camins en la seva gira anual.
El vell Feng n’és el jutge. La seva
secretària Tia Yang és a punt de jubilar-se. Els acompanya el jove jutge
Ah-Luo, que s’estrena en això de
les gires. 20 de gener, 18, 20.30
i 22.40h.
B ab ’A z iz , e l sab i o s u f í . Dirigida
per Nacer Khemir. França/Tunisia,
2006. Dues siluetes perdudes en
un oceà de sorra: una encisadora
nena anomenada Ishtar i el seu avi
Bab’Aziz, un sufí cec. 27 de gener,
18, 20.30 i 22.40h.
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20)

teatre

Teatre Joventut
24 de gener, 21h. A rgelino, servidor de dos amos . A càrrec de la
companyia Animalario. (més informació a la pàgina 17)
C. de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

Teatre per a la família
25 de gener, 18h. E l circ dels
Albergínia . Els pallassos Carbonilla
i Mandonguilla tenen un circ que ha
anat passant de generació en generació. La funció és a punt de començar
però hi ha un problema: s’han venut
més entrades i el públic no podrà
entrar a la carpa. Els dos pallassos
solucionaran la situació entretenint al
públic a peu dels camerinos.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)

1 de febrer, 18h. C ontancinc . Cia.
Anna Roca amb Andrea Zayas.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34)
8 de febrer, 18h. L a patufeta . Cia
Strómboli.
Auditori la Torrassa (c. Santiago
Apòstol, 40)

cursos

I dees

per promoure una sexualitat

positiva .

Organitzat per ARA (Associació de Serveis i Formació Socio
educativa) adreçat a estudiants i
professionals en contacte amb els
joves. Per inscriure’s cal enviar un
correu electrònic a: sandra@joves.
org o marta@joves.org o trucar al
telèfon: 93 421 93 10. 23 i 30 de
gener, de 17 a 20h.
Ronda de la Torrassa, 3a planta

exposicions

P intura de l’orient bolivà . Exposició de Jamil Viera Cuellar. Nascut
a Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.
Mostra representativa de la prolífica obra pictòrica de l’autor. El seu
esperit pictòric ja es deixa veure en
els dibuixos escolars. Fins al 6 de
febrer.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

E xposició de treballs formatius del
centre E sclat. Un dels projectes del
centre és la Unitat d’Escolarització
Compar tida on els adolescent s
dels instituts i escoles de la ciutat
adquireixen diversos coneixements
mitjançant l’activitat pràctica de tallers. Fins al 6 de febrer.
Hospital Universitari de Bellvitge (Feixa Llarga)

conferències
Converses amb...
Pasqual M aragall . Un diàleg amb
el filòsof Xavier Rubert de Ventós.
Un nou espai de trobades per donar
veu a homes i dones que tant per
la seva trajectòria vital i professional
com per les seves aportacions han
influït de manera destacada en la
societat. Ho organitza L’H Espai de
Debat. 28 de gener, 19.30h.
Centre Cultural Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
Fòrum empresarial
L’economista Oriol Amat parlarà de
Quan la crisi pot ser una oportunitat:
situació actual , previsions de futur
i mesures a prendre a les empreses .
Ho organitza Fòrum Empresarial del
Llobregat. 28 de gener, 9.30h.
Hotel Hesperia Tower (Granvia,
144)

