+que llibres
BIBLIOTECA

Programa
d’activitats per
a joves i adults

JOSEP JANÉS

Gener-març 2020

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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EXPOSICIÓ
• “Mitologies poètiques”
Exposició col·lectiva de l’Associació d’artistes
Collblanc Torrassa “el drapaire”.
Del 7 de gener al 7 de febrer
• “Welcome to the jungle”, de Mar Gómez
A través de colors vius i atractius, aquesta
col·lecció fa èmfasi en la bellesa dels animals
per ells mateixos, llevant-los del seu hàbitat
natural i fent-los elegants per la simple raó
d’existir
Del 10 de febrer al 10 de març
• “Mostra de cartells i fons de teatre”
Exposició d’una part del fons i cartells provinents
de l’Institut del Teatre.
Del 16 de març al 16 d’abril
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APRENENTATGE
• Grup de conversa en català
Conduït per Ramon Font (voluntari lingüístic).
Cal inscripció prèvia.
Organitza el Centre de Normalització Lingüística de
L’Hospitalet

Els dijous, a les 19 h
• G’day. Grup de conversa en anglès
Cal inscripció prèvia.
Coordina: Biblioteca Josep Janés

El segon dimarts de mes, a les 19 h

LLIBREFÒRUM
Conduït per Aina Rusca

• Entre tonos de gris, Ruta Sepetys.
Juny de 1941, Kaunas, Lituània. Lina té quinze
anys i està preparant el seu ingrés en una escola
d’art. Té per endavant tot el que l’estiu pot oferir
a una noia de la seva edat. De sobte, una nit,
la seva tranquil·la vida i la de la seva família
s’esmicolen quan la policia secreta soviètica
irromp a casa seva emportant-se-la juntament
amb la seva mare i el seu germà. El seu pare,
un professor universitari, desapareix a partir
d’aquell dia.
Dimarts, 14 de gener, a les 19 h

• Brooklyn follies, Paul Auster
En Nathan Glass té seixanta anys. I tot i un
divorci, un càncer en estat avançat, una llarga
carrerra en una companyia d’assegurances a
Manhattan i un estrany sentiment de solitud,
no han impedit que es disposi a afrontar l’últim
tram de la seva existència amb una certa
serenitat, motiu pel qual ha decidit traslladar-se
a Brooklyn. Aviat, en el dia a dia, queda fascinat
pels costums dels habitants del barri i, seduït
per l’encant d’un cambrer, decideix escriure un
llibre en el qual consignarà els seus records, els
oblits, les mancances del seu estil, les grans o
petites històries que ha viscut al llarg dels anys,
però també les històries de la gent que s’ha
creuat en el seu camí.
Dimarts, 4 de febrer, a les 19 h
• Elegia per un americà: una novel·la, de Siri
Hustvedt.
Reprenent l’angoixa soterrada de les seves
obres anteriors, l’autora explora els secrets
que marquen les vides d’Erik Davidsen i la seva
germana Inga. Tot just després de la mort del
seu pare, a través dels diaris que va escriure,
els dos germans van descobrint històries que
ell havia mantingut amagades. Alhora, ambdós
s’embranquen en processos personals dins
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les seves pròpies vides: l’Inga descobreix les
infidelitats del seu marit mort i l’Erik s’enamora
perdudament de la seva nova veïna, una noia
amb una filla de cinc anys que amaga, ella
també, un secret terrible que posarà en perill la
vida de tots tres.
Dimarts, 3 de març, a les 19 h

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN
CATALÀ
Conduït per Alícia Vives (voluntària lingüística).
Cal inscripció prèvia.
Organitza el Centre de Normalització Lingüística de
L’Hospitalet

• L’edat de la innocència, de Edith Warthon.
L’edat de la innocència, guanyadora d’un
Premi Pulitzer, és una història de gran passió,
que critica els costums de l’alta societat
novaiorquesa.
Dijous, 16 de gener, a les 16.15 h
• Joc brut, de Manuel de Pedrolo
Aquesta novel·la curta tracta el desig del
protagonista, en Xavier, per la Juna, i de
l’ambició d’ella per pujar socialment a través
dels diners. Joc brut és, sobretot, una novel·la
policíaca, amb elements de la novel·la d’intriga.
Dijous, 20 de febrer, a les 16.15 h

• El teu nom es Olga, de Josep Maria Espinàs.
Vols que et digui una cosa, Olga? Ara, quan
“fem coses” junts, quan passegem pel carrer,
anem a casa d’algú o dinem en un restaurant,
gairebé no penso que som una família especial.
Ni quan et miro. Segurament he après a mirar-te
com tu vols ser mirada.
Dijous, 19 de març, a les 16.15 h

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN
CASTELLÀ
Coordina: Biblioteca Josep Janés
Cal inscripció prèvia.
Llibres adaptats per a persones que volen millorar la
fluïdesa oral i la comprensió lectora.

Els dilluns, a les 16.30 h
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CLUB DE LECTURA TEATRAL
Coordina: Ester Bueno

• La neta del Sr. Linh, de Philippe Claudel. Amb
Lluís Homar.
Versió teatral de la famosa novel·la de Philippe
Claudel, amb més de dos-cents mil exemplars
venuts i publicada en onze idiomes. Una faula
sobre l’exili, la soledat i la recerca de la identitat.
Un monòleg interpretat per Lluís Homar en un
dels muntatges del mateix text del director de
la Toneelhuis, Guy Cassiers.
Dimecres, 29 de gener, a les 19 h
• Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.
Amb Lola Herrera.
Som al març de 1966. Carmen Sotillo acaba de
perdre el marit, el Mario, de forma inesperada.
Un cop les visites i la família s’han retirat, ella
sola vetlla durant l’última nit el seu cadàver i
inicia amb el marit un monòleg-diàleg en què
descobrim les seves personalitats i els conflictes
del seu matrimoni.
Dimecres, 25 de març, a les 19 h

SORTIDA CULTURAL
• Sortida al MAE (Museu d’Arts escèniques)
Sortida al Museu d’Arts escèniques, on es
realitzarà una visita guiada per l’exposició i el
magatzem del museu.
Cal inscripció prèvia.

Dimecres, 15 de gener, a les 17.30 h
• Sortida al Teatre Joventut
• La neta del Sr. Linh, de Philippe Claudel amb
Lluís Homar. Adjunta de direcció: Ester Nadal.
Interpretada per Lluís Homar.
Sortida vinculada al Club de lectura teatral.
Cal inscripció prèvia.

Dissabte, 1 de febrer, a les 19 h
• Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.
Amb Lola Herrera. Direcció: Josefina Molina.
Interpretada per Lola Herrera.
Sortida vinculada al Club de lectura teatral.
Cal inscripció prèvia.
Diumenge, 29 de març, a les 19 h
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HARRY HARRY POTTER A LES
BIBLIOTEQUES
Concurs de curtmetratges sobre el món de
Harry Potter.
Presentació dels curtmetratges
De l’1 al 28 de febrer
Entrega del premi a la biblioteca Josep
Janés. Es visionaran tots els curts presentats.
Divendres, 13 de març, a les 18 h
• Projectarem Harry Potter i el pres d’Azkaban
Divendres, 31 de gener, a les 18 h

ENGLISH DRAMA READING CLUB
Coordina: Pauline Ernest

• An Inspector Calls, J.B. Priestley
Juntament amb el llibre «Tres piezas sobre
el tiempo una vez», està centrada en la
reflexió sobre el problema del temps i en les
seves preocupacions socials, és a dir, en la
responsabilitat social que tothom té. Que tot
acte té la seva conseqüència, i l’hem d’assumir.
Dilluns, 17 de febrer, a les 19 h

• Equus, de Peter Shaffer
Equus és una obra de teatre escrita al 1973 per
Peter Shaffer. Explica la història d’un psiquiatra
que intenta tractar a un jove adolescent que
pateix una patològica fascinació sexual i
religiosa pels cavalls.
Dilluns, 30 de març, a les 19 h

CONFERÈNCIA
• “El Big Bang del teatre de carrer a Catalunya
(el 70s i els 80s)”
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 specifics?
Espectacles in situ? Fins a on arriba l’herència
rebuda?
Quins límits van explorar els nostres
predecessors que avui
hem oblidat?
Dimecres, 18 de març, 18.30 h

GENER-MARÇ 2020

CINEMA
Cicle: Musicals de cinema
• Un americano en París, de Vincent Minnelli
(1952)
Acabada la Segona Guerra Mundial, Jerry
Mulligan, un pintor americà, es queda a Paris i
exposa els seus quadres, que ningú compra, a
Montparnasse. Un dia té la sort de conèixer una
americana milionària que decideix promocionar
els seus quadres. Al mateix temps, coneix una
depenenta i s’enamora d’ella. (FILMAFFINITY)
Divendres, 17 de gener, a les 18.30 h
• Mamma mia!, de Phyllida Lloyd (2008)
Versió cinematogràfica del popular musical
d’ABBA. Una jove que ha crescut en una illa
grega, ha sigut educada per una mare rebel
i poc convencional, que sempre li ha amagat
la identitat del seu pare. Quan sembla que la
jove està a punt de saber-ho, apareixen tres
possibles candidats. (FILMAFFINITY)
Divendres, 14 de febrer, a les 18.30 h
• Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer (2018)
Una celebració al grup Queen, a la seva música
i al seu cantant Freddie Mercury, que va
desafiar estereotips per convertir-se en un dels

showmans més estimats del món. El film plasma
el meteòric ascens de la banda mitjançant
les seves cançons i el seu revolucionari so,
la crisi quan Mercury va estar fora de control,
i la seva triomfal reunió al concert Live Aid.
(FILMAFFINITY)
Divendres, 6 de març a les 18.30 h

BITS. Formació TIC
• Vull conèixer millor el meu mòbil i les
principals aplicacions.
Vols saber com treure partit del teu mòbil?
Gestió dels contactes, Instal·lar-hi aplicacions,
guardar i arxivar fotos?
Cal inscripció prèvia

Dilluns, 20 de gener, a les 18 h
• Vull conèixer millor el meu mòbil i les
principals aplicacions.
Vols saber com treure partit del teu mòbil?
Gestió dels contactes, Instal·lar aplicacions,
guardar i arxivar fotos?
Cal inscripció prèvia

Dilluns, 20 de març, a les 18 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 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

Dipòsit legal: B 1381-2020

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

