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ET RECOMANEm
Cinema: ‘Ninja Turtles.
Fora de l’ombra’
Darrera projecció del cicle de cinema infantil en català a preus populars
per a tota la família. Tornen Leonardo,
Raphael, Michelangelo i Donatello.
‘Ninja Turtles. Fora de l’ombra’. 26 (16.45h) i 27
de novembre (12.15h)
Cinemes Filmax (av. de la Granvia, 75)
www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet
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Més informació: www.lhdigital.cat

Mostra sobre la
tragèdia de l’Holocaust

Tercera edició d’A
la tardor, platillos!

Producció del Museu d’Història de
Catalunya i la Diputació que recull la
història de milers de jueus que fugiren de l’extermini nazi pels Pirineus.

Vint restaurants i quatre cocteleries
participen en la ruta gastronòmica
d’hivern amb propostes culinàries i
begudes a 4 euros. Hi haurà premis
per a clients i establiments.

‘Fugint de l’Holocaust’. Fins al 18 de desembre
L’Harmonia. Espai d’Art (pl. de J. Bordonau, 6)
www.museul-h.cat

A la tardor, platillos! Fins al 27 de novembre
Diversos establiments
Informació i platillos de la ruta a:
www.dinamitzaciolocallh.cat

És l’únic festival d’Espanya dedicat a
la figura de Django Reinhardt i al jazz
manouche, amb la participació dels
millors intèrprets i alumnes de l’Escola Municipal de Música. Concerts,
masterclass, jam sesions i molt més.

Shakespeare a
l’Auditori Barradas
Proposta escènica i musicada del poema Venus i Adonis de Shakespeare
amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch.
‘Venus i Adonis’. 23 de novembre, 20.30h. Preu:
12€
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

Tarda de música al
Casino del Centre
Actuació del grup líric Consonanti
format per Jaume Pera, també director executiu; Agustín del Castillo; Begoña Manteca i Estela Gómez.
Consonanti. 19 de novembre, 19h
Casino del Centre (c. d’E. Prat de la Riba, 337)
www.casinodelcentre.org

Festival Django L’H. Del 21 al 27 de novembre
Diversos emplaçaments
Més informació: festivaldjangolh.com
Django L’H

Torna El Meu Primer Festival

Dansa amb ‘El Trencanous’

Els infants són els protagonistes: visionaran
8 curtmetratges i votaran els seus preferits.

La música de Txaikovski i
el conte de Dumas basteixen l’obra del Centre
de Dansa de Catalunya.

El Meu Primer Festival. 20 de
novembre, 12 i 18h . Preu: 6€
Auditori Barradas
Info i entrades: www.
auditoribarradas.cat

‘El Trencanous’. 10 i 11 de
desembre, 18h. Preu: 10€
Teatre Joventut (c. de la
Joventut, 4-10)
www.teatrejoventut.cat

Amb diferents formulacions, aquest
rumor expressa un prejudici que
s’estén a les persones migrades i,
principalment, a les dones que estableixen vincles emocionals amb
homes d’origen espanyol. Igual que
la resta dels rumors, parteixen d’una
visió estereotipada i amb prejudicis,
i d’una generalització injusta. L’hem
seleccionat com a bon exemple d’u
na societat masclista i patriarcal.
Aquest rumor l’hem d’afrontar

Comerços del Centre regalen invitacions per als monòlegs còmics que
programa la sala un dijous al mes.
Fem comerç L’H. Actuació de Carolina Noriega.
24 de novembre, 22h. Preu sense invitació: 8€
L’Oncle Jack (c. de les Roselles, 32)
www.onclejack.com

Producció jordana que ens acosta a
l’Aràbia del 1916 ocupada pels britànics sota la mirada d’un jove beduí.
‘Lobo (Theeb)’. 29 de novembre, 17, 19.15 i 21.30h.
Preu: 5,60€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
espaivo.blogspot.com

que fa una minoria.
La novetat de les parelles a Espanya des que som un país receptor
d’immigració són les parelles mixtes.
Aquest tipus de relacions generades en un context de globalització,
cada vegada més gran, és aplicable
a aquelles parelles en les quals els
seus membres són de diferents
països i nacionalitats, de diferents
orígens culturals, de diferents ambients socials i moltes altres “heterogeneïtats”.
Aquest fenomen està adquirint
cada vegada més repercussió, ja
que en només 15 anys –del 2000
al 2015– els matrimonis mixtos
a Espanya han passat d’un 5% a
fregar el 22% dels enllaços. A més,
per estrany que pugui semblar, l’estabilitat que es dóna en aquest tipus
de parelles és molt més alta que en
els matrimonis entre persones d’un
mateix origen. y

segons acord del Ple municipal. Aquest mes, la
Unitat Municipal de Convivència i Civisme ens
parla de relacions entre immigrants i espanyols

des de dues perspectives. D’una
banda, la xenòfoba, i d’una altra,
la concepció sexista implícita. En
primer lloc, és sorprenent com el
rumor s’ha estès per esdevenir una
“veritat”, en la qual només les dones
d’altres països encaixen. No són els
homes migrats els que tenen una
relació sentimental amb una dona
nacional per interès.
I és que amb aquest rumor s’expressa el classisme més patriarcal,

La comèdia uneix el
comerç i L’Oncle Jack

VO: ‘Lobo’, l’Aràbia vista
des de la gent del desert

Les dones migrades es casen
amb espanyols per interès?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,

facebook

Django L’H, festival
de ‘jazz manouche’

en el qual són sempre les dones les
que tenen alguna cosa a guanyar
quan tenen una relació amb un
home: diners, posició social, treball...
I no un intercanvi de favors i/o interessos que alguns homes autòctons
busquen... De nou, es tracta d’un
prejudici per “extensió”.
Per desmuntar aquest rumor, hem
de centrar-nos en les connotacions
negatives que tenen les expressions
que sorgeixen de la generalització

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

