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ET RECOMANEm

Espai VO: ‘Aprendiendo
a conducir’
Film dirigit per Isabel Coixet, amb
Ben Kingsley i Patricia Clarkson.
Una dona aprèn molt més que a conduir quan la seva parella l’abandona.
‘Learning to drive’. 29 de març, 17, 19.15 i 21.30h.
Preu: 5,60€
Cines Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
espaivo.blogspot.com.es

27

Més informació: www.lhdigital.cat

Teatre familiar: ‘Les
aventures d’arco-iris’

Shakespeare a ritme de
‘hip-hop’

Conferència sobre
cervell i emocions

Arco i Iris són els encarregats del senyor Univers, destinats a crear el fantàstic món de l’Arc de Santmartí.

El somni d’una nit d’estiu es converteix en un muntatge a ritme de hiphop per a tots els públics.

Amb motiu de la Setmana Mundial
del Cervell, la neuropsicòloga Mònica
Vállez parlarà de les emocions.

Teatre per a tota la família: ‘Les aventures
d’arco-iris’. 3 d’abril, 18h. Preu: 6€
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)
teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

‘Shakespeare on The Beat’. 9 d’abril, 20h. Preu:
18€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 10)
www.teatrejoventut.cat

Cervell i emocions. 17 de març, 17.30h
Biblioteca Can Sumarro (c. de la Riera de
l’Escorxador, 2)
www.bibliotequeslh.cat

Concurs de dibuix i
literatura de Somnis

Xerrada sobre 9 anys
de L’H Confidencial

Fins al 22 de març es poden presentar
treballs al concurs en la 13a edició.
XIII Concurs de Literatura i Dibuix de Somnis.
Presentació de treballs fins al 22 de març
Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.somnis.org

Fira Estil & Moda
Barcelona a La Farga

Barcelona Latin
Festival aterra a L’H

A càrrec del director de la Biblioteca la
Bòbila, Jordi Canal.

La fira professional de calçat i complement es trasllada a L’H en la 47a
edició per mostrar les col·leccions de
la temporada tardor-hivern 2016/17.

És un dels festivals llatins més importants i es fa per primer cop a Catalunya.

Xerrada literària amb Jordi Canal sobre el premi
L’H Confidencial de novel·la negra. 7 d’abril, 19h
Biblioteca Santa Eulàlia (c. de Pareto, 22)
www.bibliotequeslh.cat

Estil & Moda. 20 (de 10 a 19h) i 21 (de 10 a 18h)
de març
La Farga (c. de Barcelona, 2)
www.estilimoda.com

Barcelona Latin Festival. 10 d’abril, 14h (consulteu preus al web)
La Farga (c. de Barcelona, 2)
barcelonalatinfestival.com

Dani Flaco celebra
10 anys com a
cantant al Joventut

Les idees del
filòsof Diògenes,
a la Tecla Sala

La Caja de Pandora
tanca gira a
la Salamandra

Retrospectiva de
dibuixos d’Eduard
Arranz-Bravo

El Mosquito del
Garito presenta
el primer disc

L’any 2006, el cantautor de
Bellvitge va publicar el seu primer disc. Ara, Dani Flaco vol
celebrar l’aniversari amb dos
concerts únics, un a Madrid, i
l’altre, a casa.

Més de 60 obres d’artistes de
generacions i estils diversos
que han interpretat les idees del
filòsof grec, en una mostra que
proposa un diàleg entre creadors reconeguts i emergents.

Aquest grup de L’H, que es va
crear fa 14 anys, acaba la gira
de presentació del seu darrer
disc, El tren de tu vida, a la Salamandra, on va rebre el primer
disc d’or l’any 2002.

Va ser la primera tècnica que
va treballar l’artista. Ara es
mostren obres de col·leccions
particulars, de la fundació Arranz-Bravo i del fons del Museu
de L’Hospitalet.

De esta manera és el primer
disc que ha enregistrat la jove
formació de la ciutat, que ha
finançat a través d’una plataforma de crowdfunding. Actuaran
acompanyats de Botswanas.

Dani Flaco. Festival BarnaSants. 8 d’abril,
20.30h. Preu: 18€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 10)
www.teatrejoventut.cat

‘La lliçó de Diògenes’. Fins al 29 de maig
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas i Joan, 44)
www.teclasala.net

La Caja de Pandora. 19 de març, 22h. Preu:
10€
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)
www.salamandra.cat

‘El dibuix en acció’. Fins al 7 de juny
Fundació Arranz-Bravo (av. de Josep
Tarradellas, 44)
www.fundacioarranzbravo.cat

El Mosquito del Garito. 18 de març, 21.30h.
Preu: 7€
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 101)
www.salamandra.cat

Els nouvinguts baixen el
valor dels pisos on viuen?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització ciutadana de l’Ajuntament per
desmentir rumors i prejudicis socials pel que
La gran majoria de les persones immigrades extracomunitàries tenen
pocs recursos i això es reflecteix en
l’habitatge. Aquesta situació no és
nova; durant l’onada migratòria interna de la dècada de 1960 molta
gent va haver de viure durant anys
en barraques, rellogada amb altres
famílies, en locals, etcètera. Però
ni abans ni ara això ha estat culpa
de les persones immigrades. Si fan
falta treballadors, també fan falta vi-

deficiències han motivat lloguers i
preus més baixos. Sovint són els
llocs habitats pels nouvinguts de la
darrera onada immigratòria.
Paradoxalment, durant la bombolla immobiliària, mentre hi havia
molta gent sense poder accedir a
un habitatge digne, es van construir
moltes vivendes a preus inabastables per a un percentatge cada
vegada més notable de la població.
Ara, una part dels que van poder
comprar el seu habitatge en els
darrers anys es troben sense feina.
En períodes de crisi econòmica,
com l’actual, una part de la societat
reacciona culpabilitzant els col·
lectius més febles, que veu com a
competidors pels escassos llocs
de treball i els minvants recursos
socials. Els rumors deformen la realitat per donar mala imatge de les
persones immigrades i carregar-los
culpes que no els pertoquen. y

fa a la diversitat i per la bona convivència,
segons la moció aprovada pel Ple municipal.
En aquesta edició parlem de l’habitatge

vendes socials per allotjar-los.
Les persones immigrades d’arreu del món van venir perquè hi havia feina i faltava mà d’obra. Aquest
ha estat l’autèntic ‘efecte crida’
per a aquells que buscaven noves
oportunitats i un millor futur per a les
seves famílies. Del 1996 al 2007
l’economia espanyola va crear quasi
vuit milions de llocs de treball. Els
nouvinguts van cobrir els llocs de
feina que no volien els autòctons.

L’Hospitalet, sobretot la seva part
nord, experimenta en les dècades
de 1960 i 1970 un creixement urbanístic ràpid i sovint desordenat.
Es barregen edificacions molt antigues de poca alçada amb blocs de
pisos de ràpida construcció, de vegades fets amb materials de qüestionable qualitat que han estat la causa de problemes com l’al·luminosi o
la manca d’insonorització i que han
patit un ràpid envelliment. Aquestes

TElèfons d’interès
Ajuntament

Oficina d’Atenció al Ciutadà
93 402 94 94
www.l-h.cat
Districte del Centre-Sant Josep-Sanfeliu
93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa
93 403 62 50
Districte de Santa Eulàlia-Granvia Sud
93 403 61 80
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes 93 403 29 90
Districte de Bellvitge-el Gornal
93 403 61 25
Regidoria de Sant Josep // Regidoria de Sanfeliu
93 403 29 89 // 93 403 63 60
Telèfon d’Incidències i Manteniment a la Via Pública (VIA) 900 28 29 30

Serveis d’urgències

Altres serveis

Telèfon únic d’emergències (Mossos d’Esquadra,
Servei d’Informació de la Generalitat
Bombers, Protecció civil i urgències sanitàries)
112
Oficina Municipal de l’Habitatge
Sanitat Respon
061
CAID (Informació i atenció a la dona)
Guàrdia Urbana
93 409 10 92
SIOT (Recursos Socials)
Comissaria dels Mossos d’Esquadra
93 413 13 00
Àrea Mpal. de Promoció Econòmica i Ocupació
Jutjat de guàrdia
93 554 81 45
Servei de suport a les comunitats de veïns
Atenció violència masclista
900 900 120
Cita prèvia DNI i passaport
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012
93 403 26 00
93 403 62 70
93 402 99 90
93 402 60 06
93 402 94 44
902 247 364

www.gencat.cat

www.dinamitzaciolocallh.cat
suportcomunitats@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

