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NO T’HO PERDIS
HARRY POTTER A LES BIBLIOTEQUES
Les biblioteques de L’Hospitalet organitzem
un concurs de petits curtmetratges relacionats
amb l’univers de Harry Potter.
L’objectiu és estimular la imaginació dels/de
les fans d’aquest famós aprenent de mag i
participar en una festa final on podrem visionar
tots els curts presentats.
Si veniu disfressats d’algun dels vostres
personatges preferits, encara serà més divertit!
A més, durant aquest trimestre podreu
veure totes les pel·lícules de la saga a les
Biblioteques.
Presentació dels curtmetratges:
entre l’1 i el 28 de febrer.
Més informació a www.bibliotequeslh.cat
BIBLIOTECA CAN SUMARRO
RECITAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ
DEL 8 DE MARÇ
La mirada violeta. Roig i Marçal, a càrrec de
Meritxell Gené (veu i guitarra) i Aina Torres (veu).
Espectacle poètic-musical de la cantautora
Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina
Torres, que retraten dues figures fonamentals
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de la literatura catalana: Maria-Mercè Marçal i
Montserrat Roig.
Per què van escriure? Com les va condicionar
el fet de ser dones?
Un diàleg amb cançons, textos i poemes.
Un homenatge a les dones de mirada violeta
Dijous, 5 de març, a les 19 h
BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
CONFERÈNCIA MUSICAL PER A INSTITUTS
“Camino a la libertad. Historia social del
blues”, a càrrec de Manuel López Poy, amb
l’acompanyament al piano de David Giorcelli.
“Del blues al rap”
Un recorregut per la història de la música
afroamericana i el poble que la va crear.
Xerrada-audició per a estudiants de 3r i 4t
d’ESO.
Divendres, 6 de març, a les 12 h
BIBLIOTECA JOSEP JANÉS
CONFERÈNCIA
“El Big Bang del teatre de carrer a Catalunya
(el 70 i els 80)”, a càrrec de Jordi Colominas.
Influències i companyies que ens van enlluernar.

Tot era possible i tot estava per fer.
Teatre de carrer? Teatre al carrer?
Arts de carrer? Espais no convencionals?
Sites específics? Espectacles in situ?
Fins on arriba l’herència rebuda?
Quins límits van explorar els nostres
predecessors que avui hem oblidat?
Dimecres, 18 de març, a les 18.30 h
BIBLIOTECA JOSEP JANÉS
CLUB DEL LLIBRE
Ens visitarà la novel·lista nord-americana
especialitzada en gènere històric de ficció Ruta
Sepetys. Sepetys s’inspirà en la història del
seu pare, un immigrant lituà que, amb la seva
família, va ser víctima del genocidi estalinista,
per escriure la seva primera novel·la: Entre
tonos de gris.
Ho organitza Xarxa de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona
Divendres, 27 de març, a les 19 h
BCNEGRA A LA BIBLIOTECA LA BÒBILA
Cinema, exposicions, conferències, clubs
de lectura...
Del 3 de febrer al 6 de març
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BIBLIOTECA SANTA EULÀLIA

CLUB DE LECTURA TEIXINT
LECTURES

tres dies que no va ser-hi?
Dilluns, 30 de març a les 19 h

A càrrec de Ester Bueno

CLUB DE LECTURA DE LA LLUITA
FEMINISTA

• Cambiemos el mundo, de Greta Thunberg
Una persona sola amb una idea de canvi molt
clara, pot fer-nos reflexionar? Com una jove
de 14 anys ha aconseguit que molts altres
adolescents participin a la seva iniciativa dels
Fridays for Future? Com ha arribat a parlar
al Parlament Europeu, l’ONU i a tots els
organismes més importants del mon?
Dilluns, 27 de gener, a les 19 h
• L’origen de les cols violeta, de Marta Batallo
Maria Bertran inicia un canvi a la seva vida i
tot el que li passa i com s’ho pren fa d’aquesta
novel·la una reflexió sobre la descoberta
personal amb humor.
Dilluns, 24 de febrer, a les 19 h
• Delirio, de Laura Restrepo
Tots els secrets es troben ocults en un mateix
calaix, l’anomenat calaix dels secrets. Si un
d’ells surt a la llum, és molt possible que
succeeixi el mateix amb la resta.
Un home torna de viatge i troba que la seva
dona ha perdut el seny. Què ha passat en els
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A càrrec de Marta Roqueta
Aquest és un club per a persones amb
voluntat d’aprofundir en diferents aspectes
del feminisme. Hi podreu trobar persones
amb qui debatre idees i aprendre plegades,
desenvolupant la sororitat com a eix.
Dimarts, 21 de gener, a les 19 h
Dimarts, 10 de març, a les 19 h

HARRY POTTER A LES
BIBLIOTEQUES DE L’HOSPITALET
Concurs de curtmetratges sobre el món de
Harry Potter. De l’1 al 28 de febrer, es podran
presentar els curtmetratges.
Projectarem Harry Potter i les relíquies de la
mort: part 1
Divendres, 28 de febrer, a les 18 h
Es farà l’entrega del premi a la Biblioteca Tecla
Sala i es visionaran tots els curts presentats.
Divendres, 13 de març

BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA

CLUB DE LECTURA

CINEFÒRUM

A càrrec de Luis Fernández Zaurín
• El nom de la rosa, d’Umberto Eco.
Darrera setmana de novembre del 1327. Una
abadia benedictina de la Itàlia septentrional. Fra
Guillem de Baskerville i el seu ajudant, Adso de
Melk, cronista pòstum dels fets, investiguen tot
un seguit de crims enmig d’una singular querella
filosòfico-teològica.
Dimarts, 14 de gener, a les 19 h
• Mientras agonizo, de William Faulkner.
Peripècia d’una família de blancs pobres, els
Bundren, que recorren els paratges rurals del
sud d’EUA amb el cadàver de la dona i mare
en un taüt per enterrar-la en una parcel·la de la
seva propietat.
Dimarts, 11 de febrer, a les 19 h
• Les relacions perilloses, de Pierre Choderlos
de Laclos.
Aquesta sessió forma part del cicle “La Revolució Francesa”. Ambientada a l’època de la
il·lustració francesa, tracta sobre un duel llibertí
entre la marquesa de Merteuil i el vescomte
de Valmont, narrat a través de les cartes que
s’envien, per mirar de seduir altres persones i
demostrar així el seu poder.
Dimarts, 10 de març, a les 19 h
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• Cicle: “La Revolució Francesa”
A càrrec de l’Associació Cultural Rvbicon, en
col·laboració amb el Club de Lectura de la
biblioteca.
Pel.lícula: Vatel (2000), de Roland Joffé
El cuiner organitzador del més gran festí en
honor de Lluís XIV, el rei Sol, va tenir a les seves
mans el destí de França.
• Conferències del cinefòrum:
“La il·lustració de s. XVIII com a precedent de la
revolució francesa”, a càrrec d’Alberto Sanchez
“Comentari de la novel·la Les relacions
perilloses”, a càrrec de Luís Fernández Zaurín
Dissabte, 14 de març, a les 17h

HARRY POTTER A LES
BIBLIOTEQUES DE L’HOSPITALET
Concurs de curtmetratges sobre el móHarry
Potter. De l’1 al 28 de febrer, es podran
presentar els curtmetratges.
Projectarem: Harry Potter i les Relíquies de la
Mort: part 2
Divendres, 6 de març, a les 17.30 h
Es farà l’entrega del Premi a la biblioteca Tecla
Sala i es visionaran tots els curts presentats.
El divendres, 13 de març

BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Conduït per Josep Anguera (voluntari lingüístic)
Organitza el Centre de Normalització Lingüística
de L’Hospitalet
Cal inscripció prèvia
Els dilluns, del 13 de gener al 16 de març, de
16 a 17 h

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Conduït per Maria Rosas
És necessari tenir un nivell bàsic d’anglès
Cal inscripció prèvia.
El tercer divendres de cada mes, de 19 a 20 h:
17 de gener, 21 de febrer i 20 de març.

CLUB DE LECTURA JÚNIOR
Tens entre 12 i 14 anys? Estàs estudiant 1r o 2n
d’ESO? Vols passar-ho bé llegint i compartint
les teves opinions? Aquest és el teu club!
Un cop al trimestre ens trobarem un divendres,
a les 18 h, per comentar un llibre que us
haurem proposat i per donar la vostra opinió.
També, puntualment, proposarem activitats
complementàries com, per exemple, aprendre a
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fer recomanacions (booktrailers) dels llibres que
vosaltres vulgueu a través d’internet...
Pregunta a la Biblioteca.
Cal inscripció prèvia presencialment a la
Biblioteca o via formulari al web.

CONCURS DE FOTOGRAFIA “DE
L’HORT A LA BIBLIOTECA”
Vols guanyar una cistella de verdures agroecològiques del Baix Llobregat? Participa en el
nostre concurs de fotografia!
Consulta les bases al web www.bibliotequeslh.
cat i al Facebook de la Biblioteca.

CLICA I APRÈN
Formació en noves tecnologies
Es recomana a les persones principiants seguir
els cursos bàsics abans de fer la resta de
cursos.
Les inscripcions també es poden fer virtualment
a www.puntxarxa.net/l-h/aules/cursos (amb alta
prèvia a l’aula multimèdia de la Biblioteca).
Inscripcions a partir del dimarts, 14 de gener,
a les 15.30 h

BIBLIOTECA PLAÇA D’EUROPA

CLICS ADULTS MATÍ

CLICS ADULTS TARDA

• Clic 1. Iniciació als telèfons mòbils (Bàsic)
En aquest taller coneixeràs i començaràs a
utilitzar els telèfons mòbils. Et familiaritzaràs
amb les seves eines i funcions principals. Porta
el teu dispositiu!
2 sessions: els dijous 23 i 30 de gener, de 10 a
13 h
• Clic 2. Vull conèixer millor el meu mòbil
Per a persones que ja utilitzen el telèfon mòbil i
volen aprofundir-hi una mica. Aplicacions, WiFi,
emmagatzematge, manteniment, etc.
2 sessions: els dijous 6 i 13 de febrer, de 10 a
13 h
• Clic 3. Editors de fotografia online
Coneixerem alguns programes i aplicacions
senzilles que permeten retocar fotos. Podeu
portar el vostre telèfon o tauleta.
2 sessions:els dijous 20 i 27 de febrer, de 10
a 12 h
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• Clic 4. Excel intermedi
Continuació del curs d’Excel fet el trimestre
passat. Seguirem aprofundint i coneixent
possibilitats d’aquest programa.
2 sessions: els dijous 6 i 13 de febrer, de 15.30
a 18.30 h
• Clic 5. Preparació per a l’examen ACTIC
nivell 1 (Bàsic)
Per a persones que es volen presentar a aquest
examen. Veurem els temes més complicats,
resoldrem dubtes i practicarem amb possibles
preguntes d’examen.
3 sessions: els dimecres 29 de gener, 5 i 12 de
febrer, de 18 a 20 h
• Clic 6. Preparació per a l’examen ACTIC
nivell 2 (Mitjà)
Per a persones que es volen presentar a aquest
examen. Veurem els temes més complicats,
resoldrem dubtes i practicarem amb possibles
preguntes d’examen.
3 sessions: els dimecres 19 i 26 de febrer, i 4
de març, de 18 a 20 h

CLIC JÚNIOR
• Fem un booktrailer! (de 12 a 14 anys)
Algun llibre que has llegit t’ha agradat molt?
T’agradaria recomanar-lo a la resta de lectors/es
a través d’un vídeo? En aquest taller t’ajudarem
a fer el teu primer booktrailer.
2 sessions: els divendres 21 i 28 de febrer, de
17.30 a 19.30 h
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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 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
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

