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ET RECOMANEm	
Aules d’estudi i treball
fins al 5 de juliol
Aquest mes han tornat a habilitar-se
les aules per preparar els exàmens i,
com a novetat, també s’han obert aules per fer treballs.
Aules d’estudi i treball. Fins al 5 de juliol
Més informació: 93 448 73 72 i
www.joventutlh.cat

Més informació: www.lhdigital.cat

El Sónar de Nit aterra de nou a la Fira de Granvia L’H
Música, creativitat i tecnologia defineixen el festival internacional que cada
juny celebra a la ciutat la modalitat de
nit. Enguany actuarà a L’Hospitalet el
mític grup britànic Duran Duran que
s’estrena al festival, The Chemical
Brothers, Flying Lotus i Laurent Garnier, entre molts altres. El Sónar de Nit
és l’espai on es presenten els noms
més destacats del panorama internacional i on tenen lloc els grans espectacles dins de la seva oferta d’avantguarda i experimentació.

El concurs de relats
històrics amplia termini
Fins a l’1 de juny es poden presentar
els microrelats de tema històric per
al certamen que organitza la Biblioteca Plaça d’Europa.
Termini per participar en el Concurs de Microrelats de tema històric. Fins a l’1 de juny
Més informació: www.l-h.cat/biblioteques

Sónar de Nit 2015. 19 i 20 de juny. Preu: 72€
(anticipada); 80€ (taquilles)
Fira Granvia L’H (av. de Joan Carles I, 1)
http://sonar.es

XXII Memorial Jaume
Reventós de sardanes
És una de les cites importants del
calendari sardanístic, que coincideix
amb la Festa Major del Centre.
Memorial Jaume Reventós amb la cobla Lluïsos de
Taradell. 21 de juny, 12h
Plaça de l’Ajuntament

Exposició solidària per
a Ulls del món
Espacio 120 posa a la venda obres
de Rosa Tardiu, que la pintora ha cedit a Ulls del món. La recaptació es
destinarà a aquesta fundació.
‘Rosa Tardiu 1982-2014’. Fins al 21 de juny
Galería Espacio 120 (ctra. del Mig, 120)
www.rosatardiu.com

Els somnis del dibuixant Antonio Bernal s’exposen al Museu
El pintor i dibuixant de la Torrassa
desaparegut fa dos anys és conegut pels seus dibuixos d’El Capitán
Trueno, El Jabato, Crispín i Goliath,
personatges mítics per a les generacions dels anys 60 i 70. Va ser el més
il·lustre portadista de la mítica editorial Bruguera, fàbrica de somnis per a
les generacions crescudes a l’ombra
del franquisme. La mostra dels seus
dibuixos es completa amb taules rodones i xerrades sobre els tebeos.
‘Antonio Bernal, fabricant de somnis’. Fins al 28
de juny. Entrada lliure
L’Harmonia. Espai d’art (pl. de Josep Bordonau, 6)
www.museul-h.cat

Càpsula ‘Métode Le
Brun per a la felicitat’
Plàudite Teatre presenta aquesta
càpsula de 15 minuts de Juan Mayorga i dirigida per Eugenia Delgado.
Càpsula de teatre. 13 de juny, 19.30h. Preu: 4 €.
CC Santa Eulàlia (c. de Sta. Eulàlia, 60)
http://capsuleslh.cat

Portes Obertes als
Amics del Ferrocarril
L’entitat mostra les seves maquetes i
trens en miniatura a diverses escales
i com es fabriquen.
Portes obertes a l’As. Amics del ferrocarril, 4 de
juny, de 19 a 21h
Local AAFH. C. d’Amadeu Torner, 113
www.aafh.cat

