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Jornada de gèneres
fantàstics en català
Presentació dels llibres Catalunya
mítica i El crit de les ultracoses, projeccions i una justa de joglars per
passar un matí de dissabte.
Jornada gèneres fantàstics. 24 d’octubre, 10.30h
Biblioteca Tecla Sala (av. de J. Tarradellas, 44)
wwww.l-h.cat/biblioteques

Parc infantil de trànsit
per a escolars
Aquesta activitat formativa de la
Guàr
dia Urbana de L’Hospitalet
s’adreça a alumnes de cinquè i sisè
de primària de diferents centres.
Parc de trànsit. 26, 27, 28, 29 i 30 d’octubre
Més info.: www.lafarga.com

Jornades anuals de
jocs de rol i de taula
Necronomicon’s obre la seva cita
anual, lloc de trobada habitual per
als aficionats a aquest món.
Jornades Necrocon. 23 (de 17 a 22h), 24 (de 10 a
24h) i 25 d’octubre (d’11 a 20h)
CC Sant Josep (av. d’Isabel la Catòlica, 32)
www.necronomicons.com

Més informació: www.lhdigital.cat

La desena edició del saló
Creativa aterra a La Farga

El Joventut presenta la ‘Terra
baixa’ de Lluís Homar

Desè aniversari
d’una de les fires
més populars de
les que se celebren a la ciutat
dedicada a les
manualitats de
tota mena, amb
expositors i tallers que ocuparan els 8.500 m2 de la nau central de La Farga, a
més d’altres espais del centre d’activitats.

Homar,
premi
Max al millor
actor protagonista per aquest
muntatge, posa
en escena ell
sol tots els personatges
del
drama d’Àngel
Guimerà, un referent per a la seva trajectòria professional que el
va empènyer a ser actor quan tenia 16 anys.

Saló Creativa. Del 5 al 8 de novembre, de 10h a 20h (diumenge, de
10h a 19h). Entrada individual: de 8 a 10€ (20€ abonament 4 dies)
Centre d’Activitats La Farga (c. de Barcelona, 2)
Informació i venda anticipada: barcelona.creativa.eu

‘Terra Baixa’. 14 de novembre, 20h. Preu: 20€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)
Informació i venda d’entrades:
www.teatrejoventut.cat

Tom Carr ret homenatge a
Buïgas a l’Harmonia

XIX Certamen Internacional
de Guitarra Flamenca

Des de l’actualitat i a través de
les llums, les ombres i els colors,
Tom Carr revisa
l’obra de Carles
Buïgas que, a
més de la Font
Màgica de Montjuïc, té dues més a L’H: davant l’església de Santa
Eulàlia de Provençana i a la plaça del Mestre Clavé.

Final de la dinovena edició del
certamen Ciutat
de L’Hospitalet,
que organitza la
Tertulia Flamenca en el seu 35è
aniversari. Amb
motiu del certamen cantarà Alonso Nuñez ‘Rancapino chico’ amb
Antonio Higuero a la guitarra.

‘Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas’. Fins a l’1 de novembre. Dimarts a
divendres, 17 a 20h. Dissabtes i diumenges, 11 a 14h. Entrada lliure
L’Harmonia. Espai d’Art (plaça de Josep Bordonau, 6)
www.museul-h.cat

Certamen Internacional de Guitarra Flamenca. 7 de novembre, 20h
Preu: 24€ (anticipada) i 28€ (taquilla)
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)
Informació: c. dels Clavells, 2 i telèfon 934 37 20 44

‘Carbassa’, teatre per a
tota la família
La companyia Titerearte presenta la
història de dos ratolinets que s’acaben de casar i que han de superar
els primers obstacles de la vida.
‘Carbassa’. 1 de novembre, 18h
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)
teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

Festa de la natura amb
exposició de bolets
Amics de la Natura i el Medi Ambient
rep la tardor amb la tradicional mostra de bolets, fotografies de flora i
fauna i venda de productes artesans.
Festa de la Natura. 24 (de 16 a 22h) i 25 d’octubre (de 9 a 20h). C. de la Primavera

Exposició sobre el
15M al Barradas
Un projecte del fotògraf Manuel J.
Mora i el periodista i escriptor Pedro
Marín sobre el moviment d’indignats.
‘15M. L’inici del canvi’. Fins al 15 de novembre.
Entrada lliure
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

