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SERVEIS D’URGÈNCIES
Telèfon únic d’emergències (Mossos d’Esquadra,  
Bombers, Protecció civil i urgències sanitàries) 112
Sanitat Respon 061
Guàrdia Urbana 93 409 10 92
Comissaria dels Mossos d’Esquadra 93 413 13 00
Jutjat de guàrdia 93 554 81 45
Atenció violència masclista 900 900 120

ALTRES SERVEIS
Servei d’Informació de la Generalitat 012  www.gencat.cat
Oficina Municipal de l’Habitatge 93 403 26 00 
CAID (Informació i atenció a la dona) 93 403 62 70
SIOT (Recursos Socials) 93 402 99 90
Unitat Municipal de Promoció de l’Ocupació       93 402 60 06 www.dinamitzaciolocallh.cat
Servei de suport a les comunitats de veïns 93 402 94 44 infotic@l-h.cat 
Cita prèvia DNI i passaport 060 www.citapreviadnie.es

Telèfon d’Incidències i Manteniment a la Via Pública (VIA)  900 28 29 30 Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC)  93 402 94 44

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

ET RECOMANEM Més informació:  www.lhdigital.cat

El 27 de març, Plàudite Teatre se suma 
a la celebració del Dia Mundial del Te-
atre amb una festa que treu al carrer 
accions escèniques molt variades. 
Entre les activitats, hi haurà la lectura 
del Manifest del teatre 2017 i breus 
representacions a càrrec dels alumnes 
del curs de teatre i d’altres entitats del 
barri. Amb motiu del Dia Internacional 
de la Dansa, l’1 d’abril, Plàudite propo-
sa un recorregut per tres espectacles 
de proximitat en el marc dels Dissab-
tes a Santa Eulàlia. S’hi podrà veure 
un tastet de dansa hawaiana, urbana 
i clàssica. 

Plàudite celebra  
els dies mundials 
del teatre i la dansa

Dia Mundial del Teatre. El dilluns 27 de març, 18h. Accés gratuït
Dia Internacional de la Dansa. 1 d’abril, 18h. Preu: 8€ adult + entrada infantil gratuïta
Centre Cultural Santa Eulàlia (c. de Santa Eulàlia, 2)  
Més informació: www.plaudite.org  

Presentarà l’àlbum Aurora, on 
les fronteres entre el flamenc i 
l’electrònica desapareixen.

La música de Fuel 
Fandango arriba al 
Let’s Festival 

Concert de Fuel Fandango. 25 de març, 
20.30h. Preu: 23€ (anticipada, 18€)   
Salamandra 1 (av. Carrilet, 235)  
www.letsfestival.cat

La pel·lícula índia La estación 
de las mujeres tancarà el cicle 
dedicat al 8 de març. 

Les dones del món, 
protagonistes a 
l’Espai VO de març

‘La estación de las mujeres’. 28 de març, 
17.00, 19.15 i 21.30h. Preu: 5,60€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
www.espaivo.blogspot.com

La mostra és un tribut als artis-
tes revolucionaris que han estat 
una inspiració per Alino.

El ‘pop art’ de Silvio 
Alino s’exposa al 
CC la Bòbila

Exposició de ‘pop art’: ‘Rebel’. Fins al 17 
de març. Entrada lliure  
CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1 )
www.labobila.cat

L’exposició recull aquesta sèrie 
de l’artista formada per qua-
dres com La batalla de l’Ebre. 

‘Les grans batalles’ 
de l’artista plàstic 
Xesco Mercè 

‘Les grans batalles’. Fins al 26 de març. 
Entrada lliure
TPK  (av. de Josep Tarradelles i Joan, 44) 
www.tpkonline.com

Tots dos artistes s’uneixen per 
donar vida al muntatge Poltro-
na-Pla: PP.

Tortell Poltrona i 
Albert Pla, junts  
dalt de l’escenari

‘Poltrona-Pla: PP’. El dissabte 1 d’abril, 
19.00h. Preu: 16€ 
Teatre Joventut (carrer de la Joventut, 4)    
www.teatrejoventut.cat

Álex de la Núez porta 
la seva música a L’H
El compositor i músic, que ha tornat 
als escenaris recentment, ofereix un 
concert a L’Oncle Jack.

Álex de la Nuez. 17 de març, 21h. Preu: 8€
L’Oncle Jack (c. de les Roselles, 32) 
www.onclejack.com

Un recorregut per la 
flora del Llobregat
Els biòlegs Valentín González, Rafa-
el del Hoyo, Josep Maria Seguí i An-
drés Valverde presenten el seu llibre 
sobre la flora del delta del Llobregat.

‘Un recorregut per la flora del delta del Llobre-
gat’. 22 de març, 19h. Entrada lliure 
CC Sant Josep (av. d’Isabel la Catòlica, 32) 
www.ccsantjosep.cat

El flamenc d’El 
Cabrero, al Joventut 
El Teatre Joventut acull l’actuació 
d’un dels grans mestres del flamenc: 
José Domínguez, El Cabrero. 

El Cabrero. 17 de març, 20.30h. Preu: 20€
Teatre Joventut (carrer de la Joventut, 4) 
www.teatrejoventut.cat

Cinema en català:
‘El Petit Príncep’
La projecció del film clou el Cicle de 
Cinema Infantil en Català. L’objectiu 
de la iniciativa és difondre la llengua 
catalana en l’oci familiar.
‘El Petit Príncep’. 25 de març, 16.45h
26 de març, 12.15h. Preu: 4,5€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet

CEDIDA PLÀUDITE / MARIBEL POZO RUIZ

L’HOSPITALET participa en la campanya de 
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir 
rumors i prejudicis per una bona convivència, 

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de 
Convivència i Civisme ens parla aquest mes de 
les dones, amb motiu del 8 de març

Les dones, un dels col·lectius més 
perjudicats pels rumors i estereotips?

El rumor ha estat una pràctica patri-
arcal sistemàtica com a tàctica de 
guerra amb la finalitat de colonitzar 
territoris, obtenir poder, guanyar 
eleccions, aconseguir guanys en la 
borsa, heretar béns, destruir lide-
ratges, negociar tractats, accedir a 
informació privilegiada, intercanviar 
dones, traficar amb armes, etc. És 
i ha estat utilitzat des de les dretes 
més feixistes fins a les esquerres 
més revolucionàries. El factor femení 

no ha escapat a això, principalment 
s’ha vist intervingut pel patriarcat. 
Resulta trist que el rumor perpetuï 
la misogínia i desarmi o neutralitzi la 
lluita que durant diferents etapes de 
la història han dut a terme les dones. 

El rumor ha envaït històricament 
la vida de les dones. Tenim exem-
ples de persecucions sembrades 
pel rumor. Recordem, per exemple, 
la matança de les denominades 
bruixes, duta a terme entre els se-

gles XIV-XVII. Només fer córrer el 
rumor que tenien pactes amb el di-
able era motiu que fossin acusades 
de bruixes, torturades, penjades o 
cremades vives a la plaça pública. 

Fent l’analogia, podem dir que 
abans, ara i sempre la víctima del 
rumor funciona com un boc expi-
atori, ho diem en un sentit literal i 
metafòric. La feblesa, vulnerabilitat i 
sobreexposició que afecta la víctima 
és utilitzada amb l’objectiu d’expiar 

en ella les pròpies misèries no assu-
mides, de manera catàrtica. Així com 
per justificar la manca d’autocrítica, 
les pròpies equivocacions, les man-
cances i les inseguretats. 

Qui pateix el rumor viu un tipus 
específic de maltractament: l’aïlla-
ment, la incomunicació, el sentiment 
de culpabilitat, l’amenaça del xantat-
ge i la paranoica i confusa vivència 
de no saber el com, quan i per què li 
ha tocat patir aquesta situació.

En l’actualitat encara s’utilitzen 
pràctiques bíbliques  o medievals en 
contra de les dones. No les cremen, 
les lapiden per adulteri, i moltes 
vegades tot comença per un rumor. 

Així, els rumors poden conver-
tir-se en mecanismes de control i 
fins i tot de repressió. Poden ser 
una eina contra els col·lectius més 
febles, ja que distorsionen i manipu-
len la realitat. Per tant, és fonamental 
desactivar-los i no prendre’n part. y


