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ET RECOMANEm

Wadjda és una nena de l’Aràbia Saudita que vol una ‘bici’ però als suburbis de Riad no està ben vist que una
dona la faci servir.
‘La bicicleta verde’. 24 de febrer, 18.30h. Accés
lliure
Centre Municipal la Florida- Ana Díaz Rico (pl.
dels Blocs de la Florida, 15)

Més informació: www.lhdigital.cat

Debat sobre la situació
dels DDHH a Europa

El saló Retromoto
homenatjarà Toni Gorgot

Ernest Urtasun i Xavi López, eurodiputats, parlen de L’Europa que necessitem, organitzat per L’H Espai de
Debat.

Segona edició del saló de la moto d’època que enguany farà un homenatge al català Toni Gorgot, campió de trial en sis ocasions. També Benjamín Grau presentarà la seva participació a l’Illa de Man Classic TT i
la mítica Ossa exhibirà els seus millors models de trial.

cedida per retromoto

Cinema a la Florida:
‘La bicicleta verde’
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II Retromoto. Del 3 al 5 de març, (dia 3, de 16 a 20h; dia 4, de 10 a 20h;
dia 5, de 10 a 19h). Preu: des de 8€
Centre d’activitats La Farga (c. de Barcelona, 2)
eventosmotor.com

L’Europa que necessitem. 23 de febrer, 19h .
Accés lliure
Can Riera (c. Riera de l’Escorxador, 17)
lhespaidebat.com

Aquesta edició de la fira de la cultura japonesa, i especialment de l’anime, comptarà amb coneguts cosplayers
(persones disfressades de personatges manga) com el
popular duet xinès Baozi i Hana. Durant dos dies podreu
gaudir de videojocs, tallers, gimcanes, concursos, etc.

L’art reinterpreta la
història al Museu de L’H

Japan Weekend Barcelona. 11 i 12 de març (dia 11, de 10 a 21h; dia 12, d’11 a
20h). Preu: consultar web
Centre d’activitats La Farga (c. de Barcelona, 2)
japanweekend.com/barcelona

Col·laboració entre el Museu i el TPK
perquè artistes internacionals reinterpretin l’antic teler de Can Vilumara.
‘Ceci n’est pas un teler’. Fins al 2 d’abril. Accés lliure
Casa Espanya (c. de Joan Pallarès, 38)
www.museul-h.cat

Dinovena Festa de
l’Arbre a Bellvitge
Celebració del Grup Tot Bellvitge per
ballar sardanes amb la cobla Ciutat
de Terrassa i ampliar l’arbrat del parc.
19a Festa de l’Arbre. 12 de març, 11h
Parc de Bellvitge
www.facebook.com/pg/totbellvitge.
hospitaletdellobregat.3

La Fundació Arranz-Bravo commemora el 75è aniversari de
l’artista amb una mostra en la qual 75 personalitats de la cultura i la societat civil comenten obres del pintor, 59 inèdites,
6 de la col·lecció personal d’Arranz-Bravo i 10 de la fundació.

Per al 8 de març, el Catòlic representa
el monòleg Reivindicació de la senyora Clito Mestres, de Montserrat Roig.

‘Arranz-Bravo 75/75’. Fins al 23 d’abril, (de dimarts a dissabte, de 17 a 20h;
diumenges i festius, d’11 a 14h) . Accés gratuït
Fundació Arranz-Bravo (CC Tecla Sala. Av. de Josep Tarradellas, 44)
fundacioarranzbravo.cat

‘Reivindicació de la senyora Clito Mestes’. 8 de
març, 20h. Entrada lliure (aforament limitat)
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)
Reserves: entradesteatrecclh@gmail.com

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme ens parla aquest mes de
l’acolliment de refugiats i la situació econòmica

crisis es produeix, segons algunes
teories, quan una societat se sent
amenaçada. L’historiador francès
Jean Delumeau va escriure en La
por a Occident que el rumor és “el
primer factor en el procés d’alleujament que alliberarà la massa de la
seva por”.
No obstant això, altres teories,
properes a la doctrina del xoc (Naomi Klein), apunten que els governants posen en circulació els rumors

per predisposar la població davant
la introducció de mesures restrictives. Sigui quin sigui el seu origen,
és important que la població sàpiga
identificar-los i controlar-los. Davant
un rumor mai hauria d’haver-hi una
resposta passiva i cal pensar-ho
abans de difondre’l.
Des que el 2015 els refugiats van
començar a arribar de forma massiva a Europa, els estats no han deixat
de ‘mercadejar’ amb les quotes

La companyia Believe Teatro adapta el
clàssic de Baum en què la petita Dorothy ha de trobar el camí a casa.

Teatre al Catòlic per al
Dia de la Dona

La crisi econòmica ens impedeix rebre
més persones refugiades?
Els períodes de crisi són especialment propicis per a la rumorologia.
Ja va succeir durant l’inici de la crisi
econòmica el 2008, quan els rumors
sobre el cost econòmic de la immigració es van estendre amb rapidesa. I ara, durant l’anomenada crisi
dels refugiats, passa una cosa semblant, segons denuncien reiteradament diferents entitats i comissions
d’ajuda als refugiats.
La relació entre els rumors i les

Versió actual d’‘El mago
de Oz’ al Joventut

‘El mago de Oz’. 11 de març, 19h. Preu: 16€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

75 visions dels 75 anys de
l’artista Eduard Arranz-Bravo

L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,

cedida per l’ajuntament

El món dels ‘cosplayers’ torna a
La Farga amb Japan Weekend

que corresponien a cadascun. Aquí
podem afegir l’Estat espanyol. Es va
comprometre el setembre del 2015
a acollir uns 18.000 sol·licitants

d’asil en dos anys. Estem al 2017 i
només s’han acollit 679 persones.
Un dels arguments ha estat que “la
nostra capacitat d’acolliment està
saturada perquè hem d’atendre
la població immigrant en situació
irregular”, en paraules de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
És un argument difícilment verificable, ja que les dades del Govern
sobre la immigració irregular són
confuses. Hi ha col·lectius com
Fundació porCausa que han analitzat la nostra capacitat d’acolliment
entorn de dues variables: la riquesa
i la població total d’Espanya.
Aplicant aquests paràmetres,
Espanya és especialment ‘garrepa’
en l’acolliment de refugiats i el nostre esforç per acollir sols supera
Ucraïna i Indonèsia, quedant molt
per sota del Líban, Jordània i Txad,
a més de Turquia, Suècia, Àustria i
fins i tot Malta. 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

