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ET RECOMANEm
Exposició dels artistes
de Miquel Romeu
Container és el títol de la sisena exposició del col·lectiu d’artistes dels
tallers del carrer de Miquel Romeu,
10 propostes dins un club blanc.
‘Container’. Fins al 27 de maig. Entrada liure
Centre Cultural Bellvitge-Gornal (plaça de la
Cultura, 1)
colectivocmr.blogspot.com.es
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Més informació: www.lhdigital.cat

Excepcional cartell per commemorar el 20è aniversari
de la Sala Salamandra
Al tancament d’aquesta edició, la mítica sala de L’H obria amb Manu Chau i
Oques Grasses la cartellera commemorativa de l’aniversari. Però no patiu,
fins al juny podeu gaudir de concerts
per a públics diversos i estils ben diferents que portaran a la ciutat Chikos
del Maíz, Daniel Higiénico, Gatillazo,
BB sin Sed, El Drogas, El Canijo de
Jerez i molts més. Consulteu la programació al web, on també podeu ad
quirir les entrades.

Nova convocatòria
de L’H té talent
L’Associació d’Estudiants de L’H
convoquen un nou concurs per a joves cantants que actuaran a les festes majors dels barris. Inscripcions i
bases a la pàgina web.
L’H té talent. Inscripcions fins al 20 de maig
www.aelh.cat

20è aniversari de la Salamandra. Fins al 18 de
juny
Salamandra (av. del Carrilet, 253 i 301)
Programació www.salamandra.cat

Mostra ‘Quanta guerra:
dones i Guerra Civil’
La historiadora Isabel Segura ha comissariat aquesta exposició fotogràfica
sobre el paper de la dona a la guerra.

Fotografies de
Xavier Miserachs
a la sala Ana Mas

Cinema al barri
projecta ‘La reina’
al centre Ana Díaz

L’Hospitalet celebra
la Nit dels Museus
el 21 de maig

‘Quanta guerra’. Fins al 25 de maig. Entrada lliure
Centre d’Atenció i Informació a la Dona (pl. de
Can Colom, 1)
www.l-h.cat/webs/pmdcaid

Dominique A actuarà el
9 de juny al Joventut
L’artista francès ofereix una nova cita
a L’H per presentar el disc Éléor, que
va haver de suspendre el passat mes
de febrer.
Dominique A. ‘Éléor’. ‘9 de juny, 20.30h. Preu: 20€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10)
www.teatrejoventut.cat

Carmen Cabestany i Javier Pérez, de
l’Associació Nace, parlaran de l’assetjament escolar i com combatre’l.
‘Acoso escolar: guía de actuación’. 19 de maig,
18h. Cal reservar plaça (aforament limitat)
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
noalacosoescolarlh.wordpress.com

La galeria mostra una imprescindible col·lecció del cronista
de Barcelona durant els anys
50 i 60 i altres temàtiques no tan
conegudes, de Miserachs, com
el món rural i el disseny gràfic.

Helen Mirrer va guanyar l’Oscar a la millor actriu per la seva
interpretació de la reina Isabel
II d’Anglaterra durant els fets
posteriors a la mort de la princesa Diana.

Una nit màgica amb portes
obertes, activitats i jocs de llum
a la Casa Espanya, l’Harmonia, Can Riera i la Tecla Sala,
per descobrir els museus de
L’Hospitalet. Apunta’t-hi!

Fotografies de Xavier Miserachs. Fins al 17
de juny. Entrada lliure
Ana Mas Projects (c. d’Isaac Perals, 7)
www.anamasprojects.com

‘La reina’. 27 de maig, 18.30h. Entrada lliure
Centre Municipal la Florida Ana Diaz Rico
(pl. dels Blocs de la Florida, 15)
www.bibliotequeslh.cat

La Nit dels Museus. 21 i 22 de maig,
de 19h a 1h. Entrada lliure
Diversos equipaments culturals
www.museul-h.cat

Els nouvinguts no s’integren
i ens fan perdre la identitat?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització ciutadana de l’Ajuntament per
desmentir rumors i prejudicis socials pel que fa
L’essència d’aquest rumor descansa
en associacions del tipus: “novetat significa canvi”, “canvi significa
pèrdua” o “a major heterogeneïtat,
menor cohesió social”. Aquesta cadena associativa es tradueix en una
percepció i en un discurs prototípic
d’amenaça que, si bé és habitual en
totes les societats, pren continguts
diferents en funció dels accents que
prioritzi cada grup o persona.
Per a algunes persones, l’ame-

Conferència sobre
l’assetjament escolar

Bhangra és una dansa del nord de
l’Índia, altament estimulant, que produeix un efecte terapèutic.
Taller de bhangra. Fins al mes de juny. Els dilluns
a les 18.30h. Preu: 20€
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

manera, la rumba flamenca, també
anomenada catalana, és hereva
directa de la guaracha cubana. I va
ser en Gato Pérez, d’origen argentí,
qui als anys setanta va participar en
un nou impuls del gènere, a partir
de la tradició de la rumba.
Francesc Candel és un dels
escriptors catalans més acceptats
i admirats. Va arribar a Barcelona
als 2 anys procedent del Racó
d’Ademús, una comarca de parla
castellana del País Valencià, i la seva
aportació va ser decisiva per a la
cohesió social. Va ser dels primers a
defensar que els nouvinguts serien
catalans de ple dret des del respecte entre totes les cultures. Un dels
seus llibres, Els altres catalans, és
part de la nostra història d’integració. Va ser regidor de L’Hospitalet
del 1979 al 1983, al primer ajuntament democràtic, i es va fer càrrec
de la Regidoria de Cultura. y

a la diversitat i per la bona convivència, segons
la moció aprovada pel Ple municipal. Aquest
mes parlem de la integració i la cultura

naça serà més intensa en la identitat
cultural; per a unes altres, en la religiosa, en la política, en la lingüística
o en la cívica. En general, els referents no són immediats, sinó processos històrics o estructurals que
es projecten en el mitjà-llarg termini.
La integració és un procés bidireccional. La cultura catalana evoluciona i es renova a partir d’aportacions de catalans i catalanes d’origen
immigrat. Veiem aquests exemples:

Taller de ‘bhangra’
al Centre la Bòbila

yyy En gastronomia, la mona de
Pasqua té un origen àrab. El nom
prové de la munna, terme àrab que
significa “provisió de la boca”, i era
un regal que els moriscs feien als
seus senyors.
yyy Les havaneres són el testimoni de la marxa a Cuba durant el
segle XIX de mariners catalans que
buscaven com guanyar-se la vida i
tornaven carregats de rom, tabac,
ritmes i cançons. De la mateixa

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
Unitat Municipal de Promoció de l’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
060

www.gencat.cat

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

