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Propostes per a la setmana

20/27 D’ABRIL: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 20
FIRA

DISSABTE 23
EXPOSICIÓ

ARTS LIBRIS, FIRA INTERNACIONAL DE L’EDICIÓ

DILLUNS 25
SALÓ

RÀFOLS-CASAMADA

ALIMENTÀRIA 2016
L’Alimentària tornarà a ser el
centre de negocis internacional
per a tots els professionals de la
indústria de l’alimentació, les
begudes i la gastronomia. Una
cita obligada amb la innovació,
les últimes tendències i la
internacionalització del sector.

BARCELONA. Arts Santa Mònica (CASM). La

El museu Can Framis de la
Fundació Vila Casas ret homenatge al pintor i poeta Albert RàfolsCasamada amb una mostra que
exposa 40 obres pictòriques de
mitjans del segle XX fins als
darrers anys de vida de l’artista,
mort el 2009, al costat de
fragments del seu dietari
personal. En aquestes pintures,
l’artista dialoga amb la realitat a
través dels silencis de la forma i
el color. BARCELONA. Museu Can

Rambla, 7. Del 20 al 24 d’abril. Gratis.

Framis. Fundació Vila Casas. Carrer de

www.artssantamonica.gencat.cat.

Boronat, 116-126. De dimarts a dissabte de

Arts Libris es consolida com una
de les trobades més importants
per als amants del llibre d’art,
fotografia i disseny arreu
d’Europa. Al voltant de 100
expositors, entre galeries d’art i
fotografia, editors de bibliofília
contemporània, tallers artesans,
editorials experimentals,
llibreries especialitzades i escoles
d’art i disseny, s’aplegaran per
mostrar els seus darrers treballs.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Fira de
Barcelona. Av. Joan Carles I, 64. Del 25 al 28
d’abril. Preu: a partir de 25 euros.

www.alimentaria-bcn.com.

DIMARTS 26
FESTIVAL

les 11.00 a les 18.00 hores; Diumenge de les

DIJOUS 21
CINEMA

11.00 a les 14.00 hores; Preu: 2 euros. Fins al
17 de juliol. www.fundaciovilacasas.com.

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA D’AUTOR
D’A és un festival que reuneix els
noms més destacats del cinema
del moment i les pel·lícules que
redefineixen contínuament
l’autoria contemporània.
Començarà amb la presentació
de Cegados por el sol, la nova
pel·lícula del director italià Luca
Guadagnino. Entre les seccions:
Direccions, Talents, Transicions i
Retrospectiva, es podran veure
pel·lícules de 23 països, amb 12
obres de directors debutants, 10
films espanyols i 10 obres
dirigides per dones, de tota mena
de gèneres. BARCELONA. Diversos
espais. Del 21 d’abril a l’1 de maig.Des de 7,50
fins a 50 euros. www.cinemadautor.cat.

DIVENDRES 22
FESTA MAJOR

FESTES DE PRIMAVERA
DE L’HOSPITALET

FIRA

ABRIL FLAMENC AL FÒRUM
Divendres vinent, a les nou de la
nit, es farà l’encesa del Pòrtic que
donarà per inaugurada la Feria de
Abril de Catalunya, que celebra 45
anys al Parc del Fòrum de
Barcelona, on es podrà visitar fins
al pròxim 1 de maig. La fira, que
ocupa enguany 87.000 metres
quadrats, tindrà tres espais: el
Real (casetes, zones de restauració i paradetes), les atraccions
ubicades al Carrer de l’Infern (a la
Plataforma del Zoo Marí) i
l’Auditori petit, que connectarà els
dos espais anteriors. L’entrada a
les casetes és lliure i gratuïta i en
elles es poden veure actuacions
de grups artístics i de les entitats.

d’abril. Preu: 22 euros. www.l-h.cat.DIS

L’ESCENA ‘INDIE’ DE BCN

dijous de les 18.00 a les 23.00 hores, divendres

C/ de la Providència, 30-32. Del 22 d’abril al

de les 18.00 a les 03.30 hores i dissabtes de

10 de juny. Preu de les entrades: 6 euros. Més

◗ ARTS LIBRIS 2016
A CAPELLADES
@mmp_capellades:
Vine a visitar-nos a Arts
Libris 2016 Del 21 al 24
d’abril de 2016.

◗ PEPE RUBIANES
@AjBalsareny :
«Tribut a Pepe Rubianes.
Lo mejor de Pepe
Rubianes». Dilluns 25
d’abril, 19h, Sala Sindicat.

TRANSPORT PÚBLIC
 FINS AL 24 D’ABRIL. Festa Major . Els carrers del
barri acullen prop d’un centenar de propostes de
tot caire i per a totes les edats. Pots arribar als diferents
espais on tenen lloc les activitats amb Bus: les línies V21,
H10, 19, 33, 34, 50 i 51 t’hi porten. Metro: baixant a l’estació
Sagrada Família (L2/L5).  Trofeu Comte de Godó. Fins al
24 d’abril, se celebra al Reial Club de Tennis de Barcelona
el 64è trofeu Comte de Godó, un esdeveniment que farà

DIUMENGE 24
BALL

ESPECTACLE
DE DANSA ‘+45’
Sis experimentats ballarins de
més de 45 anys i figurants no
professionals de la segona i la
tercera edat són els protagonistes de +45, espectacle del
coreògraf, ballarí, performer i
compositor argentí resident a
Barcelona Sebastián García Ferro.
MATARÓ. Teatre Monumental. La Riera, 169.
Dia 24 d’abril. A partir de les 19.00 hores.

BARCELONA. Parc del Fòrum. De dilluns a

La Festa Major de L’Hospitalet de

T&T
BCN

DE LLOBREGAT. Diversos espais. Del 21 al 24

SABTE 23
MÚSICA

La Sala Continental promou
Escena Indie BCN, un cicle de
concerts estacionals (primavera i
tardor), en el que diferents
segells discogràfics de l’escena
independent presenten els seus
projectes amb bandes incipients.
Obre el cicle Xarim Aresté i Ran
Ran Ran. BARCELONA. Sala Continental.

10.00 a 03.30 hores. www.fecac.com.

RECOMANAT
A LES XARXES

Llobregat té un programa molt
extens d’activitats culturals,
lúdiques i esportives per a grans i
petits. En l’apartat de concerts
destaquen les actuacions de
Hombres G, Antonio Orozco,
Loquillo i Los Suaves. L’HOSPITALET

ARTS ESCÈNIQUES
DES DE LA DISCAPACITAT
El Festival Eclèctic de Tarragona
programa la seva cinquena edició
fins al 30 d’abril sota el lema
Enriquim l’art. Es presenten 22
actes vinculats a les arts
escèniques desenvolupades des
de la discapacitat. La cita compta
amb l’estreta col·laboració de
quatre formacions d’art de la
ciutat: Al Trot Teatre, Teatre
Ganyotes, Amanida Teatre i La
Muralla. TARRAGONA. Teatre Metropol.
Rambla Nova, 45. www.tarragona.cat.

DIMECRES 27
SALÓ

Gratuït amb invitació.

DEL LLIBRE INFANTIL
I JUVENIL DE CATALUNYA

TRADICIÓ

FIRA I FESTES DEL SANT
CRIST A PIERA
La Fira del Sant Crist a Piera és un
referent de la ciutat i comarcal i
un motor de foment del comerç
local. PIERA. Diferents espais de la

A la 32a edició d’aquest saló s’hi
poden trobar més de 4.500 llibres
destinats al públic infantil i
juvenil, exposicions d’il·lustració,
tallers, trobades amb autors,
trobades professionals i un munt
d’activitats. MOLLERUSSA. Teatre

informació a la pàgina web:www.grupalmo-

localitat. Dies 23 i 24 d’abril. www.viladepie-

l’Amistat. C/ de Ferrer i Busquets, 90. del 17 al

dobar.com.

ra.cat.

30 d’abril. Entrada gratuïta. www.clijcat.cat.

◗ VISITES A CASES
SINGULARS
@IRLlull:
Promoció especial de
#SantJordi per visitar el
#PalauBaródeQuadras.

Dimecres 21 d’abril
@casessingulars
◗ MOSTRA DE CINEMA
SALUT, DRETS, ACCIÓ
@bcncultura:
La Mostra de Cinema

gaudir els amants del tennis. Pots arribar-hi amb Bus: les
línies H4, V3, 34, 63, 68, 75, 78 i 130 t’hi apropen. Metro:
baixant a l’estació Maria Cristina (L3).  OBRES
D’ACCESSIBILITAT. A les andanes
de l’estació de Passeig de Gràcia de la L4. Fins a finals de
juliol del 2016 es duran a terme obres a les andanes de
l’estació Passeig de Gràcia (L4) per anivellar-les i posarles a l’alçada del tren. D’aquesta manera, es facilitarà
l’entrada als combois a les persones amb mobilitat
reduïda. Més informació al web www.tmb.cat.

@SalutDretsAccio
arrenca la desena
edició el 21 d’abril!
www.salutdretsaccio.org.
◗ CICLE ‘BALLA’M
UN LLIBRE’

oci Cat

@bibliotequescat:
22 d’abril 19.30h Balla’m
un llibre: coreògrafs
interpretant Maria Rosa
d’Àngel Guimerà a la
@BiblioVendrell

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
David Velasco (redactor en cap de
disseny), Henar de Pedro (disseny),
Isabel Serrano (coordinadora editorial),
Puri Caro, Carla Mercader, Gisela
Jimeno i Anna Rocasalva (agenda i
redacció), Miquel Taverna (fotos).

