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octubre

Museu de L’H (c. de Joan Pallarès, 38)

www.museul-h.cat
exposició d’obres de tatiana
maltaverne. Fins al 22 de no·
vembre.
TPK (av. de Josep Tarradellas, 44)

www.tpkonline.com

18

Ho organitza: Cal L’Hospitalet

www.facebook/calhospitalet
concert de dorian i partido.
Dins del cicle Curt Circuit. 22h.
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)

www.salamandra.cat

22
xerrada jurídica sobre dona,
família i dret.
17.30h
Masia Can Colom (pl. de Can Colom, 1)

www.l-h.cat

25
concert ‘dóna la cara per l’Ester’. Festival poètic i musical

Eduard Punset participa a la
Feria Espiritualmente de La Farga
Tercera edició del gran fòrum dedicat al creixement personal, les teràpies i el
benestar que duran dos dies oferirà a La Farga productes ecològics i naturals, tallers i 53 conferències d’experts com Eduard Punset, que parlarà sobre
els desafiaments del futur, Antonio Bolinches
‘Feria Espiritualmente’. 19 i 20
i Yigal Kutnousky, entre d’altres. El preu de
d’octubre, de 10h a 21h
La Farga (c. de Barcelona,2))
l’entrada per a un dia és de 12 euros i per a
www.feriaespiritualmente.com
dos, 20 euros.

Els robots han
estat sovint protagonistes al ci
ne
ma que ha creat
autèntiques icones com la Maria
de Metropolis, el
R2D2 de la Guerra de les galàxies
i Wall-e de Disney. Dins el programa Pessics de
Ciència, aquest
mes podem veure a l’Auditori Barradas una
exposició de cartells de pel·lícules protagonitzades per robots i activitats paral·leles com
les projeccions de Metropolis de Fritz Lang
(17 d’octubre) i d’Eva, de Kike Maíllo (23
d’octubre), que comptarà amb la presència
del director.
‘Robots de cinema: de Maria a Eva’. Fins al 27 d’octubre
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

Centenari del naixement
de l’editor Josep Janés

Mostra dels alumnes de
l’Escola Serra i Abella

José Mercé clou el XVIII
Festival de Guitarra

Exposició sobre la seva obra, conferència de la catedràtica Jacqueline Hurtley
i recital de poesia sobre Combat del
somni li reten homenatge.

SituArt és el títol de la mostra dels alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella sobre l’obra d’Eduard
Arranz-Bravo.

El cantaor de Jerez de la Frontera actuarà al Festival Internacional de Guitarra
Flamenca que organitza la Tertulia Flamenca de L’Hospitalet.

Homenatge a Josep Janés. 6 de novembre, 18.30h
Biblioteca Josep Janés (carrer del Doctor Martí i
Julià, 33)
www.l-h.cat/biblioteques

‘SituArt. Creació, identitat i territori a L’Hospitalet’.
Fins al 20 d’octubre
Fundació Arranz-Bravo (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.fundacioarranzbravo.cat

XVIII Certamen Internacional Guitarra Flamenca
‘Ciutat de L’Hospitalet’. 26 d’octubre, 20h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

21h

Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)

www.salamandra.cat

26
scrabble a les biblioteques
de l’h amb l’Hescarràs. A les
biblioteques Tecla Sala i la
Florida.
17.30h
Biblioteques de L’H (consulteu més dies
i ubicacions)

www.l-hescarras.cat
foto cedida per cultura

exposició fotogràfica ‘Srebrenica, memòria d’un genocidi’. Obres d’Alfons Rodríguez
i de diversos testimonis. Fins
al 31 d’octubre.

correllengua 2013. Sopar col·
loqui amb Vicenç Sánchís al
Casino del Centre. El dia 19,
Marxa-Gimcana per la llen·
gua des de la plaça de Josep
Bordonau. El dia 21, lectura
de poemes de Miquel Martí i
Pol al bar Moment’s.

per Ester Quintana.

Pessics de Ciència
ens presenten els
robots del cinema

cinema infantil en català: ‘gru 2,
el meu dolent preferit’. També
es projecta el diumenge 27
(12.15h).
16.15h
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)

www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet/

29
espai vo: ‘Hijos de la medianoche’.
16h, 18.45h i 21.30h
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)

espaivo.blogspot.com.es/

novembre
3
teatre familiar: ‘el secret de
la cuina’.
18h
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)

teatrefamiliarhospitalet.jimdo.
com/

6
concert de paco ibáñez. El
cantautor canta als poetes
llatinomericans.
21h
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

www.teatrejoventut.cat

