serveis

DIARI DE L’HOSPITALET 23 de gener del 2017

ET RECOMANEm
Aules d’estudi obertes
fins al 5 de febrer
Tornen a obrir-se els cinc espais per
preparar els exàmens: les biblioteques la Bòbila, Bellvitge, Tecla Sala i
Josep Janés i l’Auditori Barradas.
Aules d’estudi. Fins al 5 de febrer, de 10 a 23h
Informació: 93 403 69 60 i
www.joventutlh.cat/179462_1.aspx
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Més informació: www.lhdigital.cat

La Unión Extremeña
estrena dues obres

‘Gols de tinta’, la
història del futbol
català amb l’humor
de còmics i vinyetes

Mañana de sol y Como los chorros
del oro són les dues obres dels germans Ávarez Quintero que el grup
de teatre de l’entitat representa.

L’Auditori Barradas ens mostra una interessant exposició que ha quedat una mica
amagada arran de les festes nadalenques.
Un repàs al futbol català des del 1895 a través de la mirada de dibuixants, il·lustradors
i humoristes que reflecteixen alhora la vida
social i política de Catalunya. Podem veure
l’Avi del Barça de Valentí Castanys i el Kubala de Muntanyola. L’exposició es completa
amb cromos, banderins, cartells i revistes.

Teatre amb la Unión Extremeña de L’H. 28 de
gener, 20h
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

‘Gols de tinta’. Fins al 19 de març. Entrada lliure
L’Harmonia. Espai d’Art (pl. de Josep Bordonau, 6)
www.museul-h.cat

Nous cursos multimèdia
a Torre Barrina
Laboratori d’imatge, experiències
creatives, societat connectada i món
digital i mòbil, per a totes les edats.

Versailles presenta
a la Salamandra el
‘Visual-Kei’ japonès

Espai VO: ‘Red
army’, el destí de
l’URSS i l’hoquei

Borraz con Zeta
debuta a la ciutat
a L’Oncle Jack

‘Entrevies’, 25 anys de
moviment okupa a L’H
El col·lectiu Sis Forats ha elaborat
aquest documental que estrena amb
motiu de l’aniversari de la Vakeria.

Cursos de creació multimèdia. De gener a abril
Torre Barrina (ctra. de Collblanc, 67)
www.torrebarrina.cat

‘Entrevies’ i exposició. 18 de febrer, tot el dia
CSO L’Astilla (av. de Vilafranca, 22)
www.facebook.com/EntreViesLHospi

‘Pinotxo’ arriba al Teatre
per a tota la família

Ballada de sardanes
per Santa Eulàlia

La història del nen de fusta a càrrec
de la companyia de titelles Sebastià
Vergés.
‘Pinotxo, el nen de fusta’. 12 de febrer, 18h. Preu:
6€ (5€ infants i reserves)
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40)
teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

El moviment estètic i musical
que fa furor entre el jovent aterra
a L’H amb el màxim exponent.

Documental sobre els camins
creuats entre l’antiga Unió Soviètica i l’equip rus d’hoquei.

El grup català es presenta a L’H
amb el seu nou disc, Los niños
no tienen bandera.

Versailles. 4 de febrer, 19. Preu: 40€
(més despeses de gestió)
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

‘Red army’. 31 de gener, 17, 19.15 i 21.30h.
Preu: 5,60€
Cinemes Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
http://espaivo.blogspot.com.es

Borraz con Zeta. 29 de gener, 20h.
Entrada: 5€
L’Oncle Jack (c. de les Roselles, 32)
www.onclejack.com

Les màfies porten gitanos de països
de l’est per pidolar i recollir ferralla?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,
Amb diferents formulacions, aquest
rumor expressa el rebuig i l’animadversió cap a diversos grups i comunitats migrades -en la seva gran
majoria de països de l’Est d’Europa.
Igual que la resta dels rumors, parteix d’una visió estereotipada i amb
prejudicis, i d’una generalització injusta cap a la totalitat d’una extensa
comunitat. A l’hora d’afrontar aquest
rumor s’hauria de prendre en consideració que no només parteix d’un

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme ens parla aquest mes del
col·lectiu romaní que ve de l’est d’Europa

prejudici d’extensió basat en la xenofòbia i el desconeixement, sinó
que, en aquest cas, ens trobem davant l’agreujant de l’estigmatització
dels col·lectius més pobres i sobretot de l’ètnia gitana, amb qui s’identifica. Aquest prejudici és el rebuig a
la pobresa.
yyy Ens referirem aquí al col·lectiu
més nombrós a Espanya, els romanesos. No totes les persones d’ori-

gen romanès són d’ètnia gitana, ni
mafiosos. Només un 2,5% de la població romanesa és d’ètnia gitana.
Les comunitats d’ètnia gitana pateixen una històrica marginació als
seus països d’origen. El rumor mostra gran desconeixement sobre aspectes tals com la ciutadania i sobre
els processos socials i polítics dels
països de l’est que s’han incorporat
a la Unió Europea –entre els quals,
des del 2007, es troben Romania

La coordinadora sardanista de
L’Hospitalet celebra la diada de la
patrona de la ciutat amb una ballada
a càrrec de la Cobla Palafolls.
Ballada de Santa Eulàlia. 12 de febrer, 11.30h.
Accés lliure
Plaça de l’Ajuntament

i Bulgària. Des d’aleshores s’han
desplaçat per diferents països, i la
població migrada d’origen romanès
és ara la més nombrosa a Espanya i
la segona a Catalunya.
yyy Per esvair el rumor destacarem
els grans avenços d’inclusió social
i educativa dels últims decennis arreu d’Europa i especialment a Catalunya amb aquests col·lectius. Avui,
a L’H els infants d’ètnia gitana es
troben escolaritzats en un altíssim
grau, i s’han produït grans avenços
en tots els terrenys: habitatge, inserció social...
Tanmateix, persisteix la imatge negativa que identifica erròniament
l’ètnia gitana amb aspectes com l’engany, la delinqüència o la marginació. Les comunitats gitanes lluiten
contra l’estigmatització mitjançant
les seves associacions i entitats
culturals. 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

