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actuació

música

Depósito legaL
12 de març, 22h. Festa presentació
Fea Festival : E l gran puzzle cózmico
( live ). MNSXY DJ. 13 de març,
23h. DJ A mable . P resentació del
disc Amable Clubbing. 14 de març,
22h. F e s ta p r e s e n tac i ó F e s t i va l
plastidepop . DJ B atidor a . 19 de
març, 22h. L es P hilippes ( live ) .
Yo . set DJ. 20 de març, 23h. DJ
L egoteque . 21 de març, 23h. DJ
M onami . 26 de març, 23h. DJ M c
Fly. 27 de març, 23h. Bluetonic .
28 de març, 23h. M onamí : Happy
birthday !
Carrer de Santa Anna, 14
www.depositolegal.com

12 de març, 21h. Kiko Veneno.
Amb una trajectòria de més de 30
anys ha fimat alguns dels àlbums
imprescindibles de la música espanyola. Kiko Veneno és un exemple
de la fusió de cultures. Ara està
treballant en un nou disc on aplicarà
la seva fórmula d’humor intel·ligent,
jocs de paraules i ritme encomanadís.
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)

La Resistencia
12 de març , 23h. K o n t r a B a n d
(ska rock) + Txilum (reggae). 13
de març, 23h. N1 en USA (jazz
rock) + DJ Shallo (disco funk). 14
de març, 23h. M ovin ’on vol 11.
15 de març, 23h. L a R apsistencia
(hip-hop). 20 de març, 23h. C a
racola (rumba fusion) + DJ. 21 de
març, 23h. S indicato S oulcialista
party. 22 de març, 23h. L a R ap 
sistencia (hip-hop). 26 de març,
23h. E l Sombrero del A buelo (fusion Madrid). 27 de març, 23h. Tio
C arlos (groove & soniquete) + DJ
Txarnego (sacromonte sound). 28
de març, 23h. K ase . O jazz magne
tism (hip-hop jazz) + DJ K aka (latin
funk hip-hop). 29 de març, 23h.
L a R apsistencia (hip-hop).
Carrer de Rosalía de Castro, 92
Centre Cultural Barradas
13 de març, 21.30h. M ontse C or
tés . Des de ben petita es va interessar pel flamenc.
20 de març, 21.30h. N elson Pro 
ject. Homenatge a Oliver Nelson, un
dels compositors imprescindibles
per endinsar-se el jazz de Nova York
dels anys 60.
22 de març, 21.30h. Vicente Feliú .
És un dels pares de la Nueva Trova
Cubana
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

Teatre Joventut
20 de març, 21h. A lbert Pla , L a
diferència . Aquesta vegada puja sol
a l’escenari, tan sol que ha de cantar
un munt de noves cançons mentre

toca la guitarra, sense oblidar-se de
controlar el so i d’apagar i encendre
els focus de l’escenari.
C. de la Joventut, 4-10

teatre
Teatre Joventut

www.l-h.cat/teatrejoventut

Els colors de la música
22 de març, 12h. O beron Trio . Anton
Serra, flauta; Enrique Martínez, trom
pa, Valter Favero, piano. Interpretaran obres de Frederic Duvernoy,
Anton Ernst Tilt, Bernhard Müller,
Mel Bonis i Albert Franz Doopler.
Centre Cultural Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)

biblioteques

12 de març, 19h. D ificultats d’a
prenentage en els nostres fills : com
i quan acudir a un professional .
Conferència a càrrec de Montse
Arellano.
Biblioteca Josep Janés (c. del
Doctor Martí i Julià, 33)
17 de març, 19h. E ntorn a Tintín .
Conferència a càrrec de David Baker.
18 de març, 12h. E n el bicentenari
de Darwin : evolucionisme , biologia i
recerca . La xerrada del trimestre per
als instituts.
Biblioteca Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)
19 de març, 19h. D el cuscús al ce
biche. Conferència a càrrec de Marta
Carnicero.
Biblioteca la Florida (av. del
Masnou, 40)
27 de març, 19h. Poesia en veu alta .
Recital poètic a càrrec de l’Associació Cultural Poètica Luz de Luna.
Biblioteca Bellvitge (pl. de la
Cultura)

cinema

Cineclub
Atlas de geografía humana . Espanya, 2007. Dirigida per Azucena
Rodríguez. Amb Cuca Escribano,
Montse Bouzas i Rosa Vila. 10 de
març, 18, 20.30 i 22.40h.
U na palabra tuya . Espanya, 2008.
Dirigida per Ángeles González-Sinde. Amb Malena Alterio, Esperanza
Pedreño i Antonio de la Torre. 17 de
març, 18, 20.30 i 22.40h.
L ejos de ella . Canadà, 2007. Diri
gida per Sarah Polley. Amb Julie
Christie, Olympia Dukakis, Gordon
Pinsent. 24 de març, 18, 20.30 i
22.40h.
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20)

rutes urbanes

22 de març. 11h. L’Hospitalet in 
dustrial . Itinerari a peu pels barris
del Centre i Sant Josep per descobrir el patrimoni industrial de L’H.
Sortida del Museu d’Història (c.
de Joan Pallarès, 38)

exposicions

15 de març, 19h. Converses amb la
mama . Amb Mercè Comes i Miquel
Gelabert. La mare té 82 anys i el
seu fill Jaume, 50. Jaume té dona,
dos fills, una bonica casa, dos cotxes i una sogra per atendre. La mare
se’n surt prou bé sola i porta la seva
vellesa amb dignitat. Però un dia
sorgeix l’inesperat.
28 de març , 21h. B r a m s o l a
kumèdia dels herrors . Toni Albà i
Olivier Benoit. Enric Sugranyes, empresari, director i primer actor d’una
companyia de teatre, ha de presentar la tragèdia de Ricad VIII. Dos dies
abans de l’estrena, la subvenció tan
esperada no arriba i tots els actors i
26 figurants el deixan sol. Intentant
salvar el naufragi, no dubta en contractar un substitut, retocar l’obra i
estrenar en la data prevista. Això si,
amb alguns problemes...
C. de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

Teatre amateur
27 de març, 20.30h. Closer . A càrrec de El perro de Baudelaire.
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa (c. de la Mare de Déu dels
Desemparats, 87)
29 de març, 18h. El florido pensil .
A càrrec del Grup Teatral Margarida
Xirgu.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34)
29 de març, 18h. R isas para dos . A
càrrec de Dúo Binomio.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)
Teatre per a la família
15 de març, 18h. M és enllà de la
màgia . A càrrec de la companyia d’il·
lusionisme Charlie Mag.
Centre Catòlic (rambla de Just
Oliveras, 34)

N eorealisme . L a nova imatge a Itàlia
1931-1960. La contribució de la
fotografia en un dels moments més
importants del marc historicocultural italià del segle XX. Fins al 5
d’abril.
Centre Cultural Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)
I tu, de què vas ? Segona edició de la
mostra d’imatges fotogràfiques de
la celebració del Carnestoltes. Fins
al 30 de juny.
Biblioteca Can Sumarro (c. de la
Riera de l’Escorxador)
E l treball infantil a Bangladesh .
Produïda per la Fundació Intervida.
Fins al 18 de març.
Biblioteca Tecla Sala (av. de Jo
sep Tarradellas, 44)

conferències
Curs d’Història de L’H
12 de març, 19h. L’Hospitalet en
època moderna . Marta Planell Mas.
19 de març , 19h. L’H os pi ta l e t
durant el segle XIX ( fins al 1914).
Manuel Domínguez.
26 de març , 19h. L’H os pi ta le t
durant el segle XX ( des del 1914).
Carles Santacana.
Museu d’Història (c. de Joan
Pallarès, 38)

cuina

Sabors de l’Àsia
10 de març, de 19 a 21h. Japó . A
càrrec de Mihoko Ono. Oyako-Donburi, arròs blanc a l’estil japonès.
Horenso no goma- ae, amanida
d’espinacs amb salsa de sèsam.
17 de març, de 19 a 21h. Í ndia . A
càrrec de Deepti Golani. Puri, coliflor
a l’estil rajasthani. Hire ka raita, crema de iougurt amb cogombre ratllat
i menta picada.
24 de març, de 19 a 21h. Taiwan .
A càrrrec de Chao-Wen Wang. Liangban Huanggua, amanida de
cogombre. Jiaozi, crestes.
Centre Cultural Sant Josep (av.
d’Isabel la Catòlica, 32)

exposició

Zapacoches en llamas . Exposició de Xavier G-Solís. Les sabates i els cotxes comparteixen l’ostentació i la il·lusió simbòlica del sopluig: però amb e
pas de la sabata al cotxe, creix de forma exponencial la distància amb l’altre.
Sabates que cremen sense deixar rastre. Sabates llançades com a comiat.
CC Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.l-h.cat/barradas

