serveis

DIARI DE L’HOSPITALET 17 de juliol del 2017

ET RECOMANEm

23

Més informació: www.lhdigital.cat

Inscripcions als grups
de lectura i conversa
Les biblioteques de L’H ja han obert les
inscripcions per participar en els clubs
de lectura i de conversa del curs vinent.
Lectura i conversa. Inici mes d’octubre. Accés gratuït
Biblioteques de L’Hospitalet
www.bibliotequeslh.cat

Sardanes: 32è Memorial
Jaume Ventura Tort

Els artistes del CMR exposen
les seves peces a ‘Aura’

La Cobla Baix Llobregat amenitzarà la
ballada dedicada al compositor sardanístic de L’Hospitalet.

El retaule de Sant Roc, que es pot veure a l’exposició
permanent de l’Harmonia, ha servit de font d’inspiració
per a la nova mostra del Col·lectiu d’Artistes Miquel Romeu anomenada Aura. Cadascun d’ells ha fet la seva
lectura d’aquesta peça del segle setze.

Memorial Jaume Ventura Tort. 22 de juliol, 22h
Accés lliure
Plaça del Repartidor

‘Aura’. Fins al 3 de setembre. Entrada gratuïta
L’Harmonia (plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6)
www.museul-h.cat

Les festes de Sant Jaume
omplen la Torrassa d’activitats
Tallers infantils, cultura popular o actuacions musicals i
concerts són algunes de les propostes de les festes que
se celebren del 21 al 23 de juliol. El tret de sortida, però,
serà el dia 20 a l’auditori del barri amb el pregó a càrrec
de Josep Maria Solias, director del Museu de L’Hospitalet.

YOUTUBE

Terrats en Cultura amb
Las Glorias Cabareteras
El duet format per Marta Bernal i
Gloria Martínez porta el seu humor
decadent i afilat al terrat del Centre
Cultural la Bòbila.
Las Glorias Cabareteras. 21 de juliol, 20h.
Entrada gratuïta
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

Indonèsia, protagonista
d’Adifolk al Casino
L’Ensemble Folklorique SMAP de
Jakarta és el grup convidat en la 45a
edició del festival Adifolk i rebrà la
benvinguda dels Dansaires de L’H.
Festival Adifolk. 16 de setembre, 19h.
Casino del Centre (c. d’Enric Prat de la Riba, 337)
www.casinodelcentre.org

Festes de Sant Jaume. Del 21 al 23 de juliol. Pregó: 20 de juliol. Accés lliure
Auditori de la Torrassa (carrer de Santiago Apòstol, 40)
Plaça Espanyola

El film francès ‘Frantz’
arriba a l’espai VO

La pràctica del taitxí al parc ja és un clàssic dels estius. Es
tracta d’un programa d’activitat física i salut adreça a tots els
ciutadans que vol donar a conèixer els beneficis d’aquesta
pràctica oriental mil·lenària.

Narra la història d’Anna que ha perdut
el seu promès Frantz en una batalla a
França. Un dia coneix a Adrien, un jove
que porta flors a la tomba de Frantz.

Taitxí. Parc de l’Alhambra, del 17 al 20 de juliol. Parc de Les Planes, del 24 al
27 de juliol. Dilluns i dimecres: 09.30h. Dimarts i dijous: 19h. Accés gratuït
Parc de l’Alhambra i parc de Les Planes
www.l-h.cat/esports

‘Frantz’. 25 de juliol. 17, 19.15 i 21.30h Preu: 5,60€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
www.espaivo.blogspot.com

Sobreocupació de parcs i places
per col·lectius d’immigrants?
La vitalitat d’una ciutat com L’Hospitalet es mesura més per la quantitat
de conflicte que és capaç de contenir i gestionar que per la tranquil·
litat d’una preocupant manca de
ciutadania. Apostar per una ciutat de
ciutadans significa evitar fronteres,
segmentacions i apropiacions mercantils de les coses que són de tots.
Com a totes les ciutats de l’àrea
metropolitana, la tensió ha anat
creixent en uns espais públics en

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme ens parla aquest mes de
l’ocupació dels parcs i les places públiques

els quals s’acumulen la realitat i la
diversitat de les persones que els
fan servir. Els espais han guanyat en
qualitat, funcionalitat, estètica, etcètera, però són més utilitzats, més
plens de relacions, més heterogenis
i més polifuncionals.
Podem dir, per tant, que la ciutat
i els seus espais són difícils de gestionar. No és un problema específic
de L’Hospitalet però en poques ciutats es manifesta de forma tan in-

El mercat arriba a la novena edició
portant les propostes més innovadores de moda i complements de joves
dissenyadors.
Mercat de Moda i Disseny Jove. 21 i 22 de juliol,
de 19 a 24h. Accés gratuït
Jardins de Can Sumarro
www.lhospitaletexperience.com

A l’estiu, el taitxí es trasllada
als parcs de la ciutat

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

Mercat de Moda i
Disseny Jove de L’H

tensa aquesta complexitat per l’alta
densitat, les limitacions territorials i
la manca d’espais d’esbarjo sobretot als barris de la zona nord.
Els espais públics són espais
d’interacció social i d’activitat política i cultural. Però també són espais d’activitat econòmica i lúdica,
permanent o temporal (mercats,
restaurants, bars, botigues al carrer,
activitats infantils…). Així, veiem que
la ciutat sofreix la forta pressió de

sobreocupació dels espais públics.
En aquests últims anys les tensions han augmentat quasi al mateix
ritme que les desigualtats internes.
Això implica la necessitat de les persones, moltes d’origen immigrant,
de socialització als espais públics,
cosa que posa en qüestió els equilibris que s’havien anat aconseguint.
No a tota la ciutat passa el mateix,
ni a tot arreu els problemes tenen
idèntica dimensió.
L’espai públic és el lloc on s’estableixen les relacions que van més
enllà del privat i, per tant, creen
comunitat. Vivim en societats dominades per l’individualisme. Això
és extremadament perillós, perquè
ens pot conduir a la indiferència.
Una societat en la qual l’espai públic
engoleix el privat és una societat
totalitària, una societat en la qual
l’espai privat engoleix el públic és
desinteressada i poc compromesa. 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

