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PROPOSTES
Cultura
DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
20:30 Héctor Alterio i José Luis Merlín arriben
al Joventut per representar l’única funció de
l’obra de teatre Como hace 3.000 años. / Teatre Joventut.

La Barcelona Games World
torna a la fira Gran Via
Del 29 de novembre al 2 de desembre

Tallers
Darreres sessions del
curs de cuina en família
Fins al 24 de novembre

Darreres sessions del taller de cuina per
a tota la família que es va posar en marxa a principis del mes passat. Cal inscripció prèvia. / Centre Cultural Santa
Eulàlia.

DEL 13 AL 15 DE NOVEMBRE
18:00 Fem ràdio és el nom del taller que permetrà
els alumnes a fer una primera aproximació
a l’univers radiofònic. Les inscripcions es
tanquen el mateix dia 13. / Torre Barrina Centre Municipal de Creació Multimèdia.
52.000 metres quadrats de videojocs, lleure digital, eSports, exposicions
i nous sectors seran a la ciutat en una
nova edició del Barcelona Games
World. / Fira Bcn Gran Via.

DILLUNS 19 DE NOVEMBRE
19:00 L’Espai de debat de l’associació Tres
Quarts per Cinc Quarts – Espai de Progrés –
Associació UNESCO de l’Hospitalet celebrarà
una de les seves xerrades amb Joan Coscubiela i Milagros Pérez. / Casino del Centre.

Exposicions
TOT EL MES
Matí-Tarda Des de finals del mes de setembre
es pot gaudir de la mostra Color forma ... i volum. Els retaules de l'església de L'Hospitalet.
L’entrada és gratuïta. / Museu de L'Hospitalet - L'Harmonia.

FINS AL 25 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrà gaudir de Jugar com una fruita no és jugar, una proposta que arriba de les mans d’Alejandro Palacín i Mònica Planes. / Fundació
Arranz-Bravo.

Infantil
‘Diversitat’, una història
explicada per Gisela Llimona
Divendres 30 de novembre a les 17:30

Gisela Llimona coordinarà la narració
Diversitat, la darrera de les propostes
del mes del cicle L’hora del conte. / Biblioteca Josep Janés.

Esports
DIMECRES 14 DE NOVEMBRE
20:30 Partit de bàsquet corresponent a la vuitena jornada del grup Est de la LEB Plata entre el CB l’Hospitalet i l’Aceitunas Fragata Morón. / Nou Pavelló del Centre.

L’Hospitalet de Xavi Molist
rep la visita del Martinenc
Diumenge 18 de novembre a les 12:00

DIMARTS 13 DE NOVEMBRE
18:00 On són les lletres? serà l’espectacle infantil
de Jordi Tonietti que explica com el músic ha
perdut les lletres de les seves cançons i no hi
ha forma de trobar-les i demana ajuda. / Biblioteca la Bòbila.

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE
17:30 Carles Cuberes s’encarregarà d’una activitat anomenada Papallones, emmarcada en
el festval Acròbates kids. / Biblioteca Central
Tecla Sala.

Partit de futbol corresponent a la setzena jornada de la Tercera Divisió entre el CE l’Hospitalet i el Martinenc. /
Municipal de la Feixa Llarga.

