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DIARI DE L’HOSPITALET 16 d’octubre del 2017

ET RECOMANEm
Actes del Dia de la
Memòria Democràtica
Música i poemes, conferències i ofrena
floral al Pont de la Llibertat per retre homenatge als lluitadors antifranquistes.
Memòria Democràtica a L’H. Del 15 al 27 d’octubre
Diversos emplaçaments
www.museul-hcat

L’obra de Lluís Lleó
arriba al Tecla Sala
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Més informació: www.lhdigital.cat

Les Biblioteques se sumen al centenari de Gloria Fuertes
Aquest any se celebra el centenari del naixement de Gloria Fuertes.
Per donar a conèixer la vida i l’obra
de la poetessa i l’escriptora espanyola, les biblioteques de la ciutat
han preparat una col·lecció de
cromos i cada setmana posposen
un biblioanagrama per descobrir.
A més, duran a terme tres partides de Duplicades d’Scrabble
que tindran lloc el 21 d’octubre,
i l’11 i el 13 de novembre. També
s’han programat dos espectacles
infantils en diferents biblioteques.
Es tracta d’Els contes de na PituPiturra de la Companyia Patawa
(18 d’octubre i 1 de desembre) i
la proposta Para dibujar a Gloria,
a càrrec de Dani Orviz i Cristina
Gargo (4 i 25 de novembre).

Quarta ruta croquetàire
de L’Hospitalet
L’H gastronòmic organitza la ruta per
tastar croquetes casolanes al Bea
Bea, la Tecla, Malkoa i Tast & Vins.
‘La croqueta ben feta’. 28 d’octubre, d’11.30 a
15.30h i de 17.30 a 20.30h. Preu tiquet: 10€
www.facebook.com/HospiGastro

Les Biblioteques de L’H amb Gloria Fuertes. Fins al 22 de desembre. Biblioanagrama setmanal,
col·lecció de cromos, Duplicades d’Scrabble i els espectacles familiars Els contes de na PituPiturra i Para dibujar a Gloria.
Accés gratuït
Espais infantils de les Biblioteques de L’Hospitalet
www.bibliotequeslh.cat

Aplec de la Sardana
Ciutat de L’Hospitalet

A All Mighty Pencil l’artista presenta
un conjunt de set papers del Nepal
de gran format fets per altres papers
cosits entre ells.

La Coordinadora Sardanista celebra
una de les principals cites anuals: el
43è Aplec de la Sardana Ciutat de
L’Hospitalet.

‘All Mighty Pencil’. Fins al 7 de gener. Accés
gratuït
Tecla Sala (av. Josep Tarradellas i Joan, 44)
www.teclasala.net

Aplec de la Sardana Ciutat de L’H. 22 d’octubre,
matí i tarda
Plaça de l’Ajuntament
www.portalsardanista.cat/cshospitalet

El comerç Senza Tatoo
acull ‘Paisatges de cine’
En el marc de Botigart, Senza Tatoo
acull aquesta mostra de l’artista Goretti Pascual, del TPK.
‘Paisatges de cine’. Fins al 16 de novembre, de 10
a 14h i de 16.30 a 20.30h. Accés lliure
Senza Tatoo (c. d’Enric Prat de la Riba, 302)
www.ccsantjosep.cat

Alberto San Juan,
a l’obra ‘Masacre’

Nova edició del
saló Creativa

‘El tesoro’ arriba
al Versió Original

L’actor protagonitza i dirigeix
aquesta proposta de la companyia Teatro del Barrio.

Reuneix centenars d’expositors
del món de l’oci creatiu i més
de 500 tallers i activitats.

El film romanès narra com un
pare de família s’implica en
l’aventura de cercar un tresor.

‘Masacre’. 4 de novembre, 20h. Preu:
20€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Creativa. Del 9 al 12 de novembre. Preu:
entre 7 i 10€
Recinte firal La Farga (c. de Barcelona, 2)
www.barcelona.creativa.eu

‘El tesoro’. 31 d’octubre, 17, 19.15 i
21.30h. Preu: 5,60€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
www.espaivo.blogspot.com.es

Els alumnes immigrants tenen pitjor
rendiment i baixen el nivell educatiu?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,
Tots hem escoltat alguna vegada
comentaris i afirmacions d’aquesta
mena, la majoria de vegades sense
arguments ni coneixement. Si passem davant d’un centre educatiu i
veiem l’alumnat i les seves famílies,
podem percebre que “hi ha molts
estrangers”. Si ens fixem només en
l’aspecte físic o la roba, ens podem
equivocar. Potser han nascut a Catalunya o van venir de molt petits.
La immigració també fa apor-

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme aquest mes trenca el
tòpic del baix rendiment de l’alumnat nouvingut

tacions que milloren els resultats
educatius i a L’Hospitalet, en tenim
un bon exemple: l’Escola Joaquim
Ruyra de la Florida ha estat distingida amb el Premi d’Ensenyament
2017 per “la implicació i la complicitat” de la comunitat educativa
en la vida escolar, amb una aposta
clara per la convivència i el respecte a les diferències.
L’Escola Joaquim Ruyra aborda
la diversitat de l’escola i ha acon-

seguit un alt grau de participació
de pares, mares i professorat. L’experiència s’ha vist reflectida en
l’èxit escolar de l’alumnat, tot i la
diversitat del centre. Ha esdevingut
així un referent per a educadors
i experts en aprenentatge, tant a
Catalunya com a la resta de l’Estat.
El 92% de la població és immigrant
i la mobilitat de l’alumnat és tal que
mai saben exactament quants nens
tenen. “Estem entre 400 i 415

alumnes, depèn el dia. Ara tenim
28 nacionalitats” segons han explicat la directora i el cap d’estudis a
LHdigital, i, afegeixen: “la implicació
de les famílies és crucial per a l’èxit
del projecte educatiu. Sentim l’educació com una responsabilitat compartida entre l’escola i la família”.
En la darrera avaluació externa
de sisè de primària que realitza el
Departament d’Ensenyament els
resultats han estat brillants. El percentatge d’estudiants del Joaquim
Ruyra amb nivell alt va sobrepassar
amb escreix la mitjana catalana.
Un 55,2% dels alumnes tenen un

Necrocon, tres dies
dedicats als jocs de rol
L’Associació lúdica Necronomicon’s
programa activitats per commemorar
també el seu XXV aniversari.
Necrocon’17. 27 d’octubre, de 17 a 22h. 28 d’octubre, de 10 a 00h. 29 d’octubre, d’11 a 20h.
CC Sant Josep (av. d’Isabel la Catòlica, 32)
www.necronomicons.com

nivell alt de català, quan la mitjana
de nivell alt en aquesta assignatura
és del 25%. En llengua castellana,
els alumnes amb nivell alt del Ruyra
arriben al 39,3% (la mitjana és de
20,8%). En anglès, el 32,1% contra
24% i, en matemàtiques, s’aconsegueix un percentatge prodigiós (un
58,7% contra un 30,6%).
La Joaquim Ruyra rebutja les etiquetes, tant la “d’innovadora” com
la de “miracle educatiu”. Consideren que “hi ha molta feina al darrere”
i que els resultats responen a una
realitat que no té a veure amb notes
ni rendiments. Han aconseguit que
molts pares facin de voluntaris en
els grups interactius (un 25% dels
voluntaris són familiars directes,
unes 100 persones). Però sobretot
han aconseguit que al barri sentin
que l’escola els pertany, que no
se sentin avaluats quan creuen el
llindar de la porta de l’aula. 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

