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Exposició fotogràfica:
‘Històries d’un Ictus’

Què mengem amb el
que mengem?

La mostra explica les vivències de
quatre persones de diferents edats
i antecedents que han patit aquesta
malaltia.

Projecció del documental Què mengem? de Televisió de Catalunya que
reflexiona sobre els aliments que formen part de la nostra dieta.

‘Històries d’un Ictus’. Fins al 25 de maig.
Hospital de Bellvitge (c. de la Feixa Llarga, sn)
www.bellvitgehospital.cat

‘Què mengem?’ 20 d’abril, 11.30h. Accés lliure
Biblioteca Tecla Sala (av. de J. Tarradellas, 44)
www.pessicsdciencia.blogspot.com

La Farga obre portes
a la innovació
Saló Internacional de la Innovació. Del 4 al 6 de maig.
Entrada lliure el 6 de maig. Dies 4 i 5: 8€
La Farga (carrer de Barcelona, 2)
www.innova-barcelona.com

Rèptils, amfibis i peixos
a l’Expoterraria
Els aficionats als animals poden veure exemplars d’excel·lent qualitat en la
39a edició de la fira.

Els infants exploren
la flora i fauna del
parc de les Planes

El mes de maig té lloc la segona edició del Saló Internacional
INNOVA, una fira que aplega joves inventors, emprenedors i empreses del sector. Durant tres dies, La Farga acollirà visitants de
10 països en una cita on conèixer nous invents, prototips originals
o informar-se dels últims avenços en l’àmbit de la innovació tecnològica. En total, més de 8.000 metres quadrats d’exposició i
200 projectes d’innovació.

La història de
Lehman Brothers
arriba al Joventut

La nova gira de
D’Callaos fa parada
a L’Hospitalet

Expoterraria. 8 d’abril, de 9.30 a 19.30h.
Preu: 10€ (de 6 a 12 anys: 50%)
La Farga (carrer de Barcelona, 2)
www.expoterraria.es/expoterrariabcn

L’harmònica d’Antonio
Serrano, al Barradas
L’artista presenta el seu treball en solitari Harmonius on interpreta composicions pròpies i arranjaments amb la
música com a única protagonista.
‘Harmonius’, 28 d’abril, 21.30h. Preu: 15€
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

Ofereix dos concerts a L’Oncle Jack
i també presenta el seu darrer llibre
titulat Te quiero como siempre quise
odiarte.
Luis Ramiro. 28 d’abril, 21h. Preu: 12€
L’Oncle Jack (carrer de les Roselles, 32)
www.onclejack.com

D’Callaos

Una activitat guiada per descobrir la història i els valors ambientals del parc.

L’obra d’èxit internacional retrata la història del banc d’inversió nord-americà.

La banda presenta el seu nou
directe en un concert a la Salamandra dins la gira D’Vuelta.

Exploradors del parc. 30 d’abril i 28 de
maig, 11.30h. Inscripció prèvia: reserves.
pmes@amb.cat o 932389351
Més info: www.amb.cat/agenda

‘Lehman Trilogy’. 6 de maig, 20h.
Preu: 20€
Teatre Joventut (carrer de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Concert de D’Callaos. 7 d’abril, 21h.
Entrada: 9€ + despeses de gestió
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

Els estrangers només es relacionen
entre ells i dels seus barris fan guetos?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,
Les persones tendim a relacionar-nos amb aquelles amb les quals
tenim més afinitat. La nacionalitat,
l’edat, l’origen social o la situació
familiar són alguns dels factors més
influents en aquesta afinitat.
La relació amb persones d’altres
nacionalitats, altres llengües i altres
religions, quan existeix, sol ser minoritària i és més freqüent entre els
estrangers que entre els autòctons:
un terç dels espanyols té alguna

La música i la poesia
de Luis Ramiro a L’H

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme ens parla aquest mes de
com es relacionen les persones immigrades

amistat propera d’altra nacionalitat,
proporció que augmenta a dues de
cada tres entre els estrangers.
Hi ha qui diu que les persones
immigrants s’agrupen en guetos i
viuen en pisos pastera per la seva
negativa a integrar-se o pel fet que
el seu únic objectiu aquí és estalviar per enviar els diners als seus
països. La realitat de l’habitatge és
molt complexa. Allò que en principi
és un dret constitucional de tots,

amb el temps s’ha convertit en una
mercaderia amb la qual és possible
especular, provocant que allò que
hauria de ser un bé social i públic,
estigui en mans del mercat. Totes les
persones, autòctones i immigrants,
en pateixen les conseqüències.
Les persones immigrants mostren
més dificultat d’accés a l’habitatge
que les espanyoles sobre la base
de variables com la font d’ingressos, sexe, edat o nacionalitat. La no

Aplec de la Sardana a
l’ermita de Bellvitge
El Grup Sardanista Tot Bellvitge organitza la 52a edició d’aquesta trobada de colles sardanistes al parc
de Bellvitge.
52è Aplec a l’Ermita de Bellvitge. 17 d’abril.
Accés lliure
Parc de Bellvitge

disponibilitat d’un habitatge, o bé la
seva pèrdua, suposa un deteriorament important de les condicions de
vida que poden conduir a situacions
d’exclusió social. També dificulta
molt l’accés al mercat laboral i la
consegüent integració social.
Cal notar que a les persones immigrants se’ls exigeixen més requisits per a l’accés a l’habitatge que a
les autòctones. És el racisme social
que reflecteix el racisme institucional
(declaracions de polítics, convidats
a tertúlies en mitjans de comunicació…) que fa que les persones
natives considerin que a la persona
immigrant li poden exigir condicions
més restrictives que a les autòctones o, fins i tot, negar-los el lloguer.
Els estrangers solen viure amb més
freqüència en pisos petits i amb infraestructures deficients, a causa de
les dificultats econòmiques i socials
d’accedir a millors habitatges. 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-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
infotic@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

