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ET RECOMANEm
Novel·la negra: ‘Els
àngels de Sóar’
Presentació de la darrera obra de
Jordi Pijoan-López, que combina arguments com la crisi de l’èbola i la
guerra bruta de la CIA i l’FBI.
‘Els àngels de Sóar’, de Pijoan-López. Divendres,
29 de gener, 19h
Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.l-h.cat/biblioteques

23

Més informació: www.lhdigital.cat

‘Heidi’, al Teatre del
Centre Catòlic

El Carnaval arriba
a L’H amb rues
i concursos de
disfresses als barris

Espectacle infantil del cicle de màgia, teatre i humor iniciat al Catòlic
la passada tardor, que recupera un
dels personatges més entranyables.

De Dijous Gras a Dimecres de Cendra, la
ciutat tornarà a estar immersa en les festes
de Carnaval, que convocarà el gruix dels
actes durant el cap de setmana del 6 i 7 de
febrer. Les comissions de festes treballen
al tancament d’aquesta edició en la preparació dels actes, en especial en les rues
que creuaran els principals eixos viaris del
barris amb comparses temàtiques protagonitzades per les entitats.

‘Heidi’. 13 i 20 de febrer, 18h. Preu: 9€. Venda
anticipada: www.codetickets.com
Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34)

Carnaval als barris. Del 4 al 10 de febrer
Consulta els programes al web municipal:
www.l-h.cat

El Último Tributo arriba
a la Salamandra
El grup recorda els grans temes de
Manolo García i Quimi Portet, El Último de la Fila.

Projecte creatiu
d’Eduard ArranzBravo i Felipe Talo

Una vintena
d’activitats gratuïtes
dins l’Hivern Jove

Mainat parla de ciència
en clau d’humor

El BarnaSants es
mostra en imatges
al Barradas

Dins el programa Pessics de Ciència, Josep Maria Mainat presenta el
llibre Ciència optimista.
Presentació del llibre ‘Ciència optimista’. 3 de
febrer, 19h.
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
pessicsdciencia.blogspot.com.es

El Último Tributo. 30 de gener, 22h. Preu: 18€
(anticipada, 15€)
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

L’Oncle Jack presenta
Mister Kilombo
El cantant, productor i músic Miki Ramírez presenta el seu projecte, que va
néixer a Cuba l’any 2002.
Mr. Kilombo, 30 de gener, 20h. Preu: 10€
(anticipada, 6€)
L’Oncle Jack (c. de Roselles, 32)
www.onclejack.com

Les caixes psíquiques de Talo
han viatjat a l’estudi d’ArranzBravo, que les ha reinterpretat.

Els menors de 35 anys tenen
al seu abast una variada oferta
de tallers, cursets i jornades.

Exposició de cartells, fotos i textos
segons el llibre de Juan Miguel
Morales i JM Hernández Ripoll.

‘Arranz-Talo. Los extremeños’. Fins al 14
de febrer
Fundació Arranz-Bravo (CC Tecla Sala. Av. de
Josep Tarradellas, 44)
www.fundacioarranzbravo.cat

Programa a www.joventutlh.cat
Diferents emplaçaments
Inscripcions: www.joventutlh.cat
i 93 448 73 72 (93 447 30 47
per a activitats a Torre Barrina)

‘Barnasants. Barricades de cançons’, fins
al 28 de febrer
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras,
56)
www.auditoribarradas.cat

Actuació dels
Dansaires de L’H
El grup del Casino actua en el cicle
de coral i dansa de la Torrassa.
‘Dansaires de L’H’. 12 de febrer, 20h. Accés
gratuït
Auditori de la Torrassa (carrer de Santiago
Apòstol, 40)

La migració d’ara té a veure
amb l’espanyola del s. XX?
Espanya s’ha transformat en un país
receptor de població estrangera
quan, durant molts anys, va ser un
dels principals emissors de població. Recuperar la memòria històrica
és fonamental, ja que ens sorprendran les enormes similituds i coincidències entre el passat i la situació
actual. És cert que 1900, 1936 i/o
1950 no és el mateix que el segle
XXI, però també és cert que la principal motivació de les persones mi-

a la diversitat i per la bona convivència, segons
la moció aprovada pel Ple municipal. En
aquesta edició parlem de processos migratoris

grades, buscar una vida millor, és la
mateixa, ahir i avui.
yyy Des del 1880 fins a la primera
Guerra Mundial, de 3,5 milions a
4,7 milions d’espanyols van emigrar. La destinació preferent va
ser Amèrica, continent que va absorbir més del 85% de l’emigració
espanyola. El destí més destacat
va ser Cuba; el segon, Argentina,
i el tercer, Brasil. El 15% restant

va tenir com a destinacions Àfrica
(fonamentalment el Marroc, Algèria i Guinea Equatorial).

Bibliothèque nationale de France Agence Rol 1913

L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització ciutadana de l’Ajuntament per
desmentir rumors i prejudicis socials pel que fa

yyy Un nou període migratori es va
obrir amb la Guerra Civil espanyola. Va ser l’exili (1936-1945),
l’emigració política. Solament en
el període de la guerra més de
500.000 persones van sortir d’Espanya rumb a Europa, Amèrica i
el nord d’Àfrica.

yyy Del 1919 al 1930 el procés d’expansió econòmica llatinoamericà
va estimular un nou corrent. De
fet, aquesta emigració en massa
cap al continent americà va ser
molt superior a la que es va produir durant els quatre segles del
període colonial.

yyy Del 1945 al 1980 es van produir
noves onades migratòries. És
important destacar la immigració
interna, del camp a la ciutat, que
va moure més de 2 milions de
persones. I també molts deuen
recordar encara l’emigració als
països europeus, principalment
França, Alemanya, Suïssa, Bèl
gica i Regne Unit, amb més de
2 milions de persones. Segons
els últims estudis realitzats, sols
la meitat de la població ho va
fer amb contracte i de forma
legal.

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
93 264 15 64
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
Emergències violència domèstica
900 900 120
Cita prèvia DNI i passaport
Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012
93 334 79 59
93 298 18 70
93 402 99 90
93 402 60 27
93 402 60 43
902 247 364

www.gencat.cat

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

