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biblioteques

Conferències, clubs de lectura, presentació de llibres, converses amb
els autors, contes per a adults i les
activitats per a infants són algunes
de les cites que els hospitalencs ‘lletraferits’ tenen amb les biblioteques
de la ciutat. L’escriptor Eduardo
Mendoza és el protagonista a diversos clubs de lectura. El tractament
de la seva obra culminarà l’11 de
desembre, a les 19h, amb la presència de l’autor a la Biblioteca Bell
vitge.
Biblioteca Bellvitge (pl. de la
Cultura)

Gabriel García Mázquez i Cien años
de soledad protagonitzen el club
de lectura en veu alta de la Biblioteca Tecla Sala. Els lectors celebran
els 80 anys de l’autor, els 40 anys
de publicació de la novel·la i el 25è
aniversari de la concessió del Premi
Nobel de Literatura.
Biblioteca Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)
www.l-h.cat/biblioteques

teatre

L’Hospitalet fa teatre
L a despedida de mamá . 18 de novembre, 18h. A càrrec del Grup
de Teatre Champagne. La mamá és
molt rica. I està molt gran, però no
es mor mai... Les seves filles, que
volen heretar, decideixen ‘ajudar-la’
a acomiadar-se.
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 38).
Peter Pan . 25 de novembre, 18h.
A càrrec de Somnis, Associació Catalana de Teatre de L’Hospitalet. Representació del clàssic conte popular
de fades de J. M. Barrie on s’explica
la coneguda història del nen que no
volia créixer.
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34).
Creeps . 2 de desembre, 18h. A càrrec del Grup Teatral Margarida Xirgu.
Lilly, Petra i Maren acudeixen a un
càsting per ser presentadores d’un
programa superfashion, amb molta
il·lusió per aconseguir aquesta feina,
però al final descobriran que tot no
és el que sembla...
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1).
Balneario. 16 de desembre, 18h.
A càrrec del grup Seitan Teatre. Un
grup d’exalumnes del col·legi de les
Missioneres del Nostre Senyor Déu
Redemptor ha organitzat una trobada per recordar la seva època com a
estudiants i per saber com han anat
les seves vides després de molts
anys sense veure’s.
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 38).
Per Nadal tot s’hi val . 16 de desembre, 18h. A càrrec del Grup de
Teatre Independent Gornal. Obra
nadalenca de creació pròpia en la
qual alguns personatges d’Els Pastorets s’interrelacionen amb persones
dels nostres dies, una família, unes
joves, un publicista, una presentadora de televisió...
Centre Cultural Bellvitge (pl. de
la Cultura)
Teatre per a tota la família
Tsimane . 18 de novembre, 17 i
18.30h. Una colla de titelles volen
posar en escena una obra de teatre
sobre els costums i les creences dels
pobles indígenes de l’Amazonia.
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34).
Viceverso. 25 de novembre, 18h.
Imagina el teu reflex sortir del mirall
i junt amb ell... somia despert.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1).
L a gran idea de la gran tortuga . 2
de desembre, 17 i 18.30h. Aquest
és un espectacle d’ombres xineses
basat en un mite i un conte provi-

nents dels indis d’Amèrica del Nord.
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34).
El ratolí Pérez. 2 de desembre,
18h. En Pérez, un ratolí molt treballador, necessita de les dents caigudes
dels nens per tal de poder realitzar la
feina més important del món dels ratolins: fer respolendir la lluna cada nit.
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 38).
Sóc un fanalet. 16 de desembre,
18h. Després d’anys de viatges, els
membres de la família Pessic decideixen reunir-se per preparar un
espectacle que reculli el millor del
seu art.
Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1).

Tonino C arotone . (Sala 1). 30 de
novembre, 21.30h.
M ai + X M akeena . (Sala 1). 24 de
novembre, 22h.
Top Models Blues Experience + Big
M ama + Dani N el · lo + M anolo C anary + Wild B oy Fito + A lbert G il .
Cicle Blues & Boogie. (Sala 2).
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
Sala 2. Av. del Carrilet, 301

Teatre Joventut

Centre Cultural Barradas
16 de novembre, 22h. Jazz experimental. Agustí M artínez i M aal
Ensemble .



El contes del Sr . N il . Manel Barceló
24 de novembre, 19h.
Concha Buika . Presenta el seu dar
rer treball Mi niña Lola. 25 de novembre, 19h.
Jorge Drexler . L’artista arriba a L’H
per presentar el seu darrer treball 12
segundos de oscuridad. 30 de novembre, 19h.
Black H eritage singers . Quartet de
gospel. 16 de desembre, 19h.
Carrer de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

música

Depósito legal
16 de novembre. DJ K inki . 17
de novembre. DJ Mc Fly. 22 de
novembre. DJ Tini . A la sessió al
‘Depo’ punxarà 80 temes “molt escollits” dels seus preferits de totes
les èpoques i estils.
23 de novembre. Bluetonic DJ.
24 de novembre. DJ Monamí . 30
de novembre. CRTL+ALT+SUPR.
C. de Santa Anna, 14.
www.depositolegal.com

Salamandra
13 de novembre, 20h. Arch Enemy.
(Sala 1). 24 de novembre, 22h.

Jay-Jay Johanson + Sen (Sala 1). 25
de novembre, 21h.
Los Delinqüentes . (Sala 1). 29 de
novembre, 22h.

www.salamandra.cat

FunÀmbul
15 de novembre, 23h. Camarillo
club: DJ George Kaplan (swing/jazz).
16 de novembre, 23h. Bacana
Orchestra (tango/fusion) + DJ
C. Major, 65
www.myspace.com/funambul

certàmens

2n Certamen de Còmic sobre la Sida .
Per crear eines de sensibilització
per a la prevenció de la sida. Podran
par ticipar-hi les persones d’edat
compresa entre els 14 i els 35 anys.
Les obres hauran de ser inèdites.
Admissió d’obres fins al 15 de novembre. Ho organitza: Joves per la
Igualtat i la Solidaritat de L’H.
info@joves.org
www.joves.org

11è Certamen de Poesia Andreu Trias.
Termini per presentar les obres fins
al 31 de desembre. Són de tema
lliure i d’una extensió màxima de dos
fulls. Cada participant podrà presentar-hi fins a dues peces. Organitza el
Centre Catòlic.

cinema

M etropoL’H is
Segon Festival Jove de Curtmetratges de L’H de temàtica metropolitana. Admissió d’obres fins al 20 de
novembre. Cal lliurar els curtmetrat
ges a la seu de l’entitat, ronda de la
Torrassa, 105, tercera planta.
www.metropolhis.cat

18 de novembre, 19h. Recital lí ric . Amb Carmen Moreno, soprano;
Lluís Heras, violoncel, i Carme Albors, piano.
Rambla de Just Oliveras, 56
www.l-h.cat/barradas

exposicions

Aquarel · les�, exposició de pintures de
Jaume Guillamat. La mostra presenta
majoritàriament natures mortes. Fins
al 30 de gener.
Edifici de Consultes Externes de
l’Hospital Universitari de Bellvit
ge (Feixa Llarga s/n).
Pessics de ciència . De la Lucy a l’ho me dels gels . E ls orígens de l’ésser
humà . Fins al 21 de novembre.
Centre Cultural Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60).
E l s o c e ll s a L’H o s p i ta l e t . Curs
d’identificació d’ocells de camp.
Amb l’ajut dels materials i les tecnologies a l’abast, s’aprendran nocions
bàsiques d’identificació d’ocells salvatges. 26 de novembre, de 19 a
20.30h i 24 de novembre i 1 de
desembre, de 9 a 13.15h.
Centre Cultural Sant Josep (av.
d’Isabel la Catòlica, 32).

Picasso pinta el G uernica . La mostra reflecteix la posició de l’artista
respecte del bombardeig de Guernica. Fins al 2 de desembre.
Museu d’Història (c. de Joan Pallarès, 38).

Espai VO
L a segunda noche de bodas . Dirigida
per Pupi Avati l’any 2005. Amb Antonio Albanese, Neri Marcoré i Katia
Ricciarelli. La pel·lícula transcorre
durant els inicis de la postguerra
a Itàlia, una època en què el país
ostentava una singular i extraordinària identitat. 13 de novembre, 18,
20.30 i 22.40h.
L a suerte de Emma . Dirigida per
Sven Taddicken l’any 2006. Amb
Jordi Triebel, Jürgen Vogel i Hinnerk
Schöenemann. Barreja de comèdia i
tragèdia, narra la història d’amor entre Max, un malalat terminal, i
Emma, una dona solitària que viu a
la granja familiar ocupant-se del bestiar. 20 de novembre, 18, 20.30 i
22.40h.
Quinceañera . Dirigida per Richard
Glatzer i Wash Westmoreland l’any
2005. Amb Emily Ríos, Jesse García
i Chalo González. Narra la trajectòria
vital de Magdalena, una noia de catorze anys que es queda embarassada sense haver perdut la virginitat. 27
de novembre, 18, 20.30 i 22.40h.
Rambla Cinemes (rambla de Just
Oliveras, 20).

cursos

Taller Sexualitat i Dona . Com gaudir plenament de la sexualitat. Organitzat pel JIS. 22 i 29 de novembre
i 6 i 13 de desembre, de 17.30 a
19.30h.
Centre d’Atenció i Informació a
les dones de L’H (c. de Santa Eulàlia, 101)

