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ET RECOMANEm
Les aules d’estudi
obren per als finals
Fins al 2 de juliol, els estudiants poden
preparar els exàmens finals i la selectivitat a cinc aules d’estudi de la ciutat.
Aules d’estudi. Fins al 2 de juliol. De 10 a 23h.
Biblioteques de la ciutat i Auditori Barradas
www.bibliotequeslh.cat

La Casa Galega de L’H
celebra els 30 anys

23

Més informació: www.lhdigital.cat

Tallers i activitats per a tots els gustos a l’Estiu jove 2017
Circ, break dance, cuina, escalada, risoteràpia, jocs de taula, salsa
cubana o cant coral, entre d’altres.
Durant juny i juliol, la programació
Estiu jove ofereix un any més tallers culturals i de lleure gratuïts,
organitzats per la Regidoria d’Esports i Joventut i diverses entitats
de la ciutat. Una gran varietat de
propostes per a tots els gustos
que conviden els joves de la ciutat a descobrir noves activitats i a
iniciar-s’hi i, també, a conèixer de
prop les entitats que treballen a
L’Hospitalet.

Les primeres eleccions
democràtiques
Espai de debat celebra els 40 anys
de les eleccions amb Raimon Obiols,
Joan Saura i Miquel Roca Junyent.
Ara fa 40 anys. 15 de juny, 18h. Accés lliure
Casino del Centre (c. Enric Prat de la Riba, 337)
www.lhespaidebat.com

Estiu jove. Juny i juliol. Accés gratuït amb
inscripció prèvia
Oficina Jove (carrer del Llobregat, 127-141)
93 403 69 60
www.joventutlh.cat

Festa de comiat de la
sala Salamandra 2

Enguany l’entitat ha avançat la celebració de la festa de Sant Iago per
fer-la coincidir amb Sant Joan i aprofita per commemorar-ne l’aniversari.

Els DJs de la primera dècada de la
sala tornen per oferir una sessió especial que serà l’última de la Salamandra 2, abans del tancament.

30è aniversari de la Casa Galega. 23, 24 i 25 de
juny. Accés lliure
Parc de Bellvitge
www.casagalega.com

‘La última y nos vamos’. 1 de juliol, a partir de la
mitjanit. Preu: 10€
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)
www.salamandra.cat

Es presenta ‘Historia
del baloncesto español’
El periodista hospitalenc Carlos Jiménez presenta a la ciutat el seu llibre,
que recull l’evolució d’aquest esport.
‘Historia del baloncesto español, de Carlos
Jiménez’. 15 de juny, 19h.
Biblioteca Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.bibliotequeslh.cat

Els inicis de
Ramón Masats

Mes de la natura
i el medi ambient

El Sónar de Nit
arriba a L’H

La mostra recull una seixantena
d’instantànies dels primers anys
de la seva carrera fotogràfica.

Tallers d’autoreparació, d’estalvi d’aigua o d’ús de la bicicleta,
són algunes de les activitats.

La ciutat es converteix en l’epicentre de la música electrònica
en una nova edició del festival.

Ramón Masats, 1953-1965. Fins al 7 de
juliol. Accés gratuït
Ana Mas Projects (c. d’Isaac Peral, 7)
www.anamasprojects.com

Mes de la natura i el medi ambient. Fins
al 29 de juny
Diversos emplaçaments
www.l-h.cat/mediambient

Sónar. Del 15 al 17 de juny, de 21.30 a 7h
Fira Granvia L’H (av. de Joan Carles I / c.
de la Botànica)
www.sonar.es

Els nostres joves que han emigrat a
altres països, pateixen rebuig?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,
Alguns dels nostres joves s’han negat a formar part de les víctimes del
desastrós mercat laboral del país i
el nombre dels que marxen a l’estranger s’ha disparat els últims anys.
Alguns se’n van un temps, cercant
noves experiències laborals o per
estudiar, però n’hi ha d’altres que
es veuen forçats a marxar perquè no
troben una sortida millor, amb un escenari laboral marcat per la precarietat i l’atur. Són els ‘exiliats laborals’,

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme ens parla aquest mes
dels joves que marxen a l’estranger per treballar

expulsats del seu país per manca
d’oportunitats.
Segons les dades d’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya, s’ha
produït un increment alarmant del
nombre de joves que emigren a
altres països per fer el seu projecte
de vida. Des del 2009, el nombre
ha anat creixent i el 2016 arribava
quasi a les 67.000 persones. Això
suposa un augment del 88 % en els
últims 7 anys.

L’impacte de la crisi econòmica
sobre el mercat de treball sembla
una causa innegable de la fuga de
talent. La majoria dels que decideixen marxar tenen entre 15 i 29 anys.
Un dels països de més acollida
és el Regne Unit. Oficialment acull
uns 132.000 espanyols censats
(la xifra real pot arribar a 200.000).
El trencament del Regne Unit amb
la Unió Europea (Brèxit) és motiu
de màxima preocupació entre els

Bàsquet amb cadira de
rodes: portes obertes
El BCR CEM L’Hospitalet convida tothom a provar aquest esport en unes
jornades obertes al públic.
Portes obertes BCR CEM L’Hospitalet. Cada
dimecres de juny de 20.30 a 21.30h.
Poliesportiu Gornal (c. de Can Tries, 20)
Més info al Whatsapp 600642201

espanyols residents al país. Sobre
ells es plantegen molts dubtes en
temes tan importants com aconseguir la residència permanent, el dret
a l’assistència sanitària o els ajuts,
beques i programes socials.
A aquesta situació d’incertesa
s’afegeix un altre malson: la burocràcia que això pot significar i, el
que és pitjor, un rebrot de la xenofòbia que es mantenia amagada
en contra dels immigrants comunitaris (sobretot del sud d’Europa) i
d’altres continents. El fet de parlar
una llengua estrangera en públic
ha estat motiu de rebuig, fins i tot
d’agressió, en alguns sectors i poblacions. Per sort són casos aïllats,
però ja s’han activat les alarmes.
Aquesta situació ens hauria de
fer reflexionar i generar una major
empatia cap als immigrants que
han vingut al nostre país buscant
una vida millor. 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

