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NO T’HO PERDIS
Biblioteca Central Tecla Sala
IX Trobada d’autors i autores de la ciutat
Trobada d’escriptors i escriptores de L’Hospitalet per presentar la guia Ciutat plural, llibres
singulars. Autors i autores de L’Hospitalet, que
recull les publicacions editades els anys 2017 i
2018.
Dissabte, 27 d’abril, a les 12 h
Estand de la rambla de Just Oliveras
Diada de Sant Jordi
Signatura de llibres d’autors i autores de la ciutat
a l’estand de les Biblioteques de L’Hospitalet.
Dimarts, 23 d’abril, d’11 a 20 h
Auditori Barradas
Dictat popular
Nausicaa Bonnín dicta a Joan Brossa
Per participar cal inscriure’s a:
www.cpnl.cat/dictatlh o al 93 440 65 70
Dimecres, 24 d’abril, a les 18 h
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Biblioteca Santa Eulàlia
Trobada amb l’autora Gemma Lienas
Club de lectura El fil invisible, de Gemma Lienas, premi BBVA Sant Joan.
Dijous, 9 de maig, a les 19 h
Biblioteca Plaça d’Eurpa
VI Concurs de microrrelats de temàtica històrica
Consulteu-ne les bases al web www.bibliotequeslh.cat i al Facebook de la Biblioteca.
Del 8 d’abril al 20 de maig, ambdós inclosos
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
Concert de bandes sonores
A càrrec de la Collblanc-Torrassa Band. La
jove Collblanc-Torrassa Band ens oferirà un
concert amb algunes de les músiques més conegudes de la cinematografia.
Divendres, 21 de juny, a les 20 h
A totes les biblioteques
Inscripció als clubs de lectura i grups de
conversa del curs 2019-2020
Més informació a www.bibliotequeslh.cat
A partir de l’1 de juny
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CLUB DE LECTURA CAFÈ I LLIBRES
• Gent del meu exili: inoblidables, de Teresa
Pàmies
Coordinat per Montserrat Tubau
En aquesta novel·la ens parla de les persones
que la van acompanyar o conèixer al llarg dels
anys posteriors a la derrota que la va portar a
exiliar-se. Teresa Pàmies reviu amb vitalitat i
tendresa els moments difícils i descriu la condició d’exiliat sense commiseració, ans el contrari, com un espai en el qual encara es possible
la lluita per a l’alliberament personal i col·lectiu.
Per commemorar de l’any literari de Teresa Pàmies
Dimecres, 24 d’abril, a les 16 h
• El quadern daurat, de Doris Lessing
Anna Wulf és una jove novel·lista divorciada i
mare d’una nena. Desil·lusionada pel fracàs
d’unes relacions sentimentals i turmentada per
la seva incapacitat per tornar a escriure, té la
sensació que la seva vida és a punt d’esfondrar-se. Per combatre la crisi personal que travessa, escriu les seves experiències en quatre
quaderns de colors diferents. Hi ha però un cinquè quadern , el quadern daurat, que es la clau
per a la seva recuperació.
Dimecres, 29 de maig, a les 16 h
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CINEMA
• 3,2,1 ..Acció! Dimecres de cine
Es projectaran algunes de les darreres novetats
arribades a la Biblioteca
Els dimecres 3 d’abril, 8 de maig i 5 de juny

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
• Per damunt dels estels, d’Helena Soler i Puig
Primer poemari d’aquesta autora, que fins
ara havia publicat ficció. Ella mateixa defineix
aquesta obra com un recorregut pels espais siderals de l’ànima i ens compara la vida com un
cosmos en constant moviment.
Dimarts, 9 d’abril, a les 19 h

EXPOSICIÓ
“Visc i torno a reviure”, de Montserrat Abelló
Aquesta exposició de petit format pretén fer
un recorregut significatiu per la trajectòria vital
i literària d’aquesta poetessa i traductora de la
qual, l’any 2018, es va commemorar el centenari del seu naixement .
Del 2 al 31 de maig
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INFORMÀTICA
• Iniciació al PowerPoint (nivell bàsic)
Per mitjà d’aquest programa podràs fer totes
les presentacions de treball més atractives visualment. També hi podràs afegir text, fotografies, imatges, música i animacions.
Dimarts, 14 de maig, de 17.30 a 19.30 h
• Processadors de text (nivell mig)
És una aplicació informàtica que permet crear
i editar documents de text a l’ordinador. És un
software de múltiples funcionalitats per a la redacció, amb diferents tipografies, mides de lletra, colors, tipus de paràgraf, efectes artístics,
així com altres opcions.
Dimarts, 21 de maig , de 17.30 a 19.30 h

TALLER
• “Consciència corporal i recol·locació postural”,
a càrrec de Montse Iranzo
En aquest taller us proposem un treball ergonòmic de la postura a partir de l’autoconeixement
i la percepció múscul-esquelètica, alliberant
tensions i potenciant la creativitat mitjançant
estiraments suaus a partir de l’estructura i imatABRIL-JUNY 2019

ge corporal. Adreçat a qualsevol persona que
vulgui energitzar-se, desenvolupant habilitats
motrius i tenint un millor coneixement del propi
cos d’una manera dinàmica.
Dijous, 16 de maig, de 18 a 19.30 h

CONCERT
• Bandes sonores, càrrec de la Collblanc-Torrassa Band.
La jove Collblanc-Torrassa Band ens oferirà un
concert amb algunes de les músiques més conegudes de la cinematografia com West Side
Story, Cinema paradiso, La la land o Joc de trons.
Divendres, 21 de juny, a les 19 h, als jardins
de la Biblioteca

Biblioteca Central Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 403 26 30
bibteclasala@l-h.cat
Els dilluns, de 15.30 a 21 h
De dimarts a divendres, de 9 a 21 h
Els dissabtes, de 10 a 14 h i de 15 a
20 h

Biblioteca la Florida
Avinguda del Masnou, 40
Telèfon: 93 403 25 80
biblaflorida@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h
Els dilluns, dimarts i dissabtes, de 10 a
13.30 h

Biblioteca Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
Telèfon: 93 403 61 60
bibbellvitge@l-h.cat
Els dilluns, dimarts i dijous, de 15.30 a
20.30 h
Els dimecres i divendres, de 10 a 20.30 h
Els dissabtes, de 10 a 13.30 h

Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Telèfon: 93 403 29 35
bibjosepjanes@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h
Els dimarts, dimecres i dissabtes, de 10
a 13.30 h

Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, s/n
Telèfon: 93 403 20 82
bibcansumarro@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h
Els dijous, divendres i dissabtes, de 10
a 13.30 h

Biblioteca Plaça d’Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
Telèfon: 93 403 20 90
bibpleuropa@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h
Els dilluns, dijous i dissabtes, de 10 a
13.30 h
Biblioteca Santa Eulàlia
Carrer de Pareto, 22
Telèfon: 93 331 34 91
bibsantaeulalia@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h
Els dimarts i dissabtes, de 10 a 13.30 h

Setmana Santa, Nadal i estiu: horaris especials

@ BibliotequesLH
www.bibliotequeslh.cat
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Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
Telèfon: 93 403 26 55
biblabobila@l-h.cat
De dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h
Els dimecres, dijous i dissabtes, de 10
a 13.30 h

