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ET RECOMANEm
La música de Roman
Roro arriba a la Bòbila
L’artista Roman Roro presenta els seus
temes propis en castellà i rus en un
concert al Centre Cultural la Bòbila.
Roman Roro. 9 de març, 19h. Preu: 8€
CC la Bòbila (c. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat
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Més informació: www.lhdigital.cat

La memòria democràtica
de L’H, a Casa Espanya

La companyia T de
Teatre celebra 25
anys amb ‘E.V.A.’

L’exposició L’Hospitalet i la memòria
democràtica. L’Hospitalet del segle XX
reobre en aquest edifici del Museu.
‘L’H i la memòria democràtica’. Accés lliure.
Casa Espanya (c. de Joan Pallarès, 38)
www.museul-h.cat

Aquesta comèdia dramàtica narra les històries creuades de quatre excompanyes d’escola. Les integrants de T de Teatre són les
encarregades de compartir amb el públic
els dolors diversos que pateixen aquestes
dones.
‘E.V.A.’. 24 de febrer, 20h. Preu: 22€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Els artistes del 12+1
exposen al Tecla Sala

Els secrets de l’espectacle
‘Totem’ de Cirque du Soleil

‘Elèctric i llunyà’ relaciona
el sentit visual i l’olfactiu

Animació musical per
als petits amb Xiula

La mostra recull fotografies dels murals que van pintar els artistes dins el
projecte 12+1 i també exposa les seves obres d’estudi.

L’espectacle combina música, jocs i
sentit de l’humor per fer ballar petits
i grans. Un viatge per les emocions a
través de les cançons de Xiula.

Exposició 12+1. Fins al 6 de maig. Accés lliure
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas
i Joan, 44)
www.teclasala.net

‘Donem-li una volta al món’. 3 de març, 18h.
Preu: 6€
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

‘Pocket Concert’ al CC
Collblanc-la Torrassa
La banda Chaqueteros celebra el 45è
aniversari de l’àlbum Tres hombres
amb aquest concert.
Chaqueteros vs. ZZ Top. 9 de març, 21h. Accés lliure
CC Collblanc-la Torrassa (c. Mare de Déu dels
Desemparats, 87)
www.ccct.cat

L’exposició Totem, Behind the Scenes recull fotografies, audiovisuals, objectes i peces de vestuari
per mostrar al visitant tot allò que s’amaga darrere
aquest espectacle del Cirque du Soleil i com és la
vida dins del circ, des de les hores d’entrenament
fins al muntatge de l’escenari o la part tècnica.

La mostra és una selecció de 87 obres d’alguns
dels fotògrafs contemporanis més destacats que
formen part de la col·lecció olorVISUAL del perfumista Ernesto Ventós. Una proposta que relaciona el llenguatge fotogràfic i la percepció a través
dels ulls i del nas.

‘Totem, Behind the Scenes’. Fins al 4 de març. Accés lliure
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

‘Elèctric i llunyà’. Fins al 6 de maig. Accés lliure
Centre d’Art Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas i Joan, 44)
www.teclasala.net

Desmuntant mites i prejudicis sobre
les persones sensesostre
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,
Què sabem realment sobre les persones sensesostre? Viure al carrer
és una realitat invisible sobre la qual
encara hi ha mites i prejudicis. Alguns prejudicis com pensar que l’alcoholisme d’aquestes persones és
voluntari, que són al carrer perquè
volen o que la seva família ha trencat
amb ells, són temes molt habituals
que la societat associa als sensesostre. I res més lluny de la realitat.
yyy Són alcohòlics. L’alcoholisme

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme aquest mes parla dels
prejudicis sobre les persones sensesostre

i les drogues no són l’única causa
per arribar a viure al carrer. Són malalties i poden ser una eina per fugir
de la realitat. No tenir llar és sovint
una acumulació de dissorts com
la pèrdua de feina, el trencament
d’una relació, una malaltia mental...;
i són els mateixos afectats qui trenquen amb la família per vergonya.
yyy No volen anar als albergs. Per
què? Els motius estan relacionats
amb el fet que aquests espais so-

vint no tenen en compte el que necessita la persona. Cal tenir un bon
comportament, no anar begut ni
drogat i no portar animals ni estris.
Dormir és un recurs temporal que
implica compartir l’espai amb molta
gent, falta d’intimitat i tranquil·litat.
yyy No volen treballar. Moltes
persones que dormen al carrer han
treballat, algunes ho fan en l’economia informal i d’altres tenen una
ocupació normalitzada però amb

ingressos molt baixos i no poden
pagar un allotjament. També hi ha
persones que mai podran tornar a
treballar perquè la vida al carrer ha
fet que la seva salut sigui molt fràgil.
yyy Alguns són immigrants i
s’aprofiten de la situació. La manca
d’una xarxa de contactes, les dificultats per adquirir documentació,
l’idioma i la discriminació per ser
estrangeres implica que persones
immigrants es trobin en una situació més fràgil que la resta de la
població.
yyy Viuen al carrer perquè volen.
Una persona acaba vivint al carrer

‘Cartas da guerra’,
al Versió Original
El film portuguès detalla les cartes que
un soldat enviava a la seva dona des
d’Angola durant la guerra colonial.
‘Cartas da guerra’. 27 de febrer, 17, 19.15 i 21.30h.
Preu: 5,60€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75 )
www.espaivo.blogspot.com.es

perquè la seva situació s’ha anat
deteriorant amb el temps. Té a veure amb la suma de moltes causes,
algunes de la pròpia persona però
altres tenen a veure amb la societat: l’atur, el preu de l’habitatge, els
moviments migratoris, la rigidesa
dels serveis socials i dels mecanismes d’ajuda, un divorci, la mort d’un
ésser estimat, la formació, la salut...
En una llar tenim les necessitats
bàsiques cobertes. Viure al carrer
significa estar més exposat a situacions de conflicte públic i sancions
perquè no hi ha lavabo, dutxa, cuina, llit… A més, estan exposats a
sofrir violència física i verbal.
El nombre de persones que viuen
al carrer ha augmentat els últims
anys a tot Catalunya, inclosa L’H.
És un fet que va a més, una realitat
social que s’estén per tot Europa i,
s’han d’impulsar mesures i treballar
per ajudar aquestes persones. y

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-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
infotic@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

