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ET RECOMANEm	
Dissabtes a Santa
Eulàlia per a públic
familiar el 21 de febrer
Contes del cistell, un joc teatral so
bre poemes de Vinyoli i l’actuació
d’Another Way.
Dissabtes a Santa Eulàlia. 21 de febrer, 18h.
Preu: 8€
Entrades: CC Santa Eulàlia (c. de Sta. Eulàlia, 60)
http://plaudite.org

Cinefòrum ‘Medidas
extraordinarias’, del
director Tom Vaughan
Projecció del film i comentari cientí
fic enregistrat del doctor Jordi Díaz,
de la Unitat de Malalties Neuromus
culars de l’Hospital de Sant Pau.
Cinefòrum. 25 de febrer, 18.30h
Biblioteca Josep Janés (c. del Dr. Marti i Julià, 33)
www.l-h.cat/biblioteques

Mostra ‘El nombre
(Phi), la raó àuria o
divina proporció’
La relació entre les matemàtiques,
l’art, la natura i el disseny d’una for
ma senzilla i entenedora, com ho fa
el programa Pessics de ciència.
La raó àuria. Fins a l’1 de març
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.ccsantjosep.cat

Taller infantil per
aprendre a menjar de
forma saludable
A càrrec dels Serveis de Salut de
l’Ajuntament per promoure els hà
bits alimentaris dels infants de 8 a
12 anys. Cal inscripció prèvia.
‘Menja bé, tu hi guanyes!’. 24 de febrer, 18.30h
Biblioteca Josep Janés (c. del Dr. Marti i Julià, 33)
www.l-h.cat/biblioteques
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El Catòlic presenta
l’obra ‘No tots són flors
entre roses i clavells’

Segona edició del Quinto
Tapa amb 15 establiments
La proposta gastronòmica de l’Associació Gastro
nomia i Turisme torna per segon any consecutiu amb
una ruta per 15 restaurants de la ciutat per degustar
tapes de la casa i de productes de proximitat, acom
panyades de cervesa (el vi i els refrescos tenen su
plement de 0,50€). Els participants podran puntuar la
millor tapa i el millor cambrer, i també participar en el
concurs de fotografies i en el sorteig de premis.

El quadre escènic posa en escena
aquest llibret de Nicasi Camps so
bre la celebració d’una boda.

Quinto Tapa 2015. Del 19 de febrer al 15 de març. Preus: 2,50 € tapa de
la casa i 3 € tapa Km 0
Establiments del Centre, Collblanc, Santa Eulàlia i Granvia Sud
www.quintotapa.cat

Ruta cultural i històrica
per L’Hospitalet per
practicar l’anglès

‘No tot són flors entre roses i clavells’. 27 de
febrer, 21.30h. 28 de febrer, 19h. Preu: 7 €
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)
Reserves: entradesteatrecclh@gmail.com

Programació de teatre per a
tota la família

Ismael Serrano presenta ‘La
llamada’ al Teatre Joventut

Aquest mes ha
tornat la progra
mació de teatre
per a tota la famí
lia, dos diumen
ges al mes al
Cen
tre Catòlic i
l’Auditori la Tor
rassa, tot i que el
22 de febrer tam
bé hi ha previst un espectacle a l’Auditori Barradas.

El cantautor ma
drileny porta a
L’H el seu novè
disc. El nom fa
re
ferència a les
tradicionals llamadas del car
naval uruguaià,
on els convo
cants, a cop de
timbal, surten al carrer i criden a tothom.

Teatre per a tota la família. Fins al mes de maig. Preu: 6€ (5 € per a
infants de 3 a 14 anys i socis)
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34) i Auditori la Torrassa (c. de
Santiago Apòstol, 40)
http://teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

Concert d’Ismael Serrano. ‘La llamada’. 20 de febrer, 21h. Preu: 24 €
(descompte del 25% per a més grans de 65 anys, titulars del carnet
jove, Club TR3SC i de la Xarxa de Biblioteques)
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)
www.teatrejoventut.cat

Merche ajorna el concert de
la Salamandra al 29 de maig

La Bòbila se suma a la BCN
Negra i homenatja Hammett

Per causes alie
nes a la produc
tora i a la sala,
el concert pro
gramat per al 7
de febrer s’ha
ajornat al 29 de
maig. Tot i que
serveixen les entrades ja venudes, si hi ha devolucions pot ha
ver-n’hi de disponibles.

El nostre referent
en novel·la negra
programa fins al
27 de febrer una
exposició sobre
Dashiell Ham
mett –considerat
el pare del gène
re als EUA– i un
cicle de cinema sobre diverses versions del seu
clàssic El falcó maltès.

Nova data per al concert de Merche. 29 de maig, 22h. Preu: 25€
(anticipada, 22€)
Salamandra 1 (avinguda del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

BCN Negra. Homenatge a Dashiell Hammett. Exposició i projeccions
d’’El falcó maltès’. Fins al 27 de febrer
Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.l-h.cat/biblioteques

La història de la ciutat, la seva trans
formació i anècdotes i curiositats
sobre L’Hospitalet, tot això, practi
cant l’anglès. Cal inscripció prèvia.
Ruta L’H Tour. 20 de febrer, 18h
Oficina Jove d’Emancipació (c. del Llobregat, 16)
www.joventutlh.cat

A la venda entrades i
abonaments per al
10è Let’s Festival
El més vinent té lloc el principal fes
tival de música independent de L’H
amb un cartell de luxe: Mishima, Do
rian, Els Amics de les Arts, etcètera.
Venda d’entrades i abonaments limitats de 60
€ ‘on line’
www.letsfestival.cat

El teatre improvisat
‘Impro Show’ torna a
l’auditori de La Farga
Els actors de Planeta Impro tornen a
la ciutat aquest mes amb un espec
tacle ple d’humor que sempre és di
ferent. El dia 6 hi ha una altra sessió.
Impro Show. 20 de febrer, 21.30h. Preu: 14,50€
Auditori de La Farga (c. Girona, 10)
www.planetaimpro.com

