serveis

DIARI DE L’HOSPITALET 13 de juny del 2016

ET RECOMANEm
Obertes les tres aules
d’estudi de la ciutat
Les aules d’estudi de les biblioteques
la Bòbila (de 10 a 23h) i Josep Janés
(de 10 a 22h) i de l’Auditori Barradas
(de 10h a 24h) tornen a oferir servei.
Aules d’estudi. Fins al 8 de juliol
La Bòbila (pl. de la Bòbila, 1); Josep Janés (c.
del Doctor Martí i Julià, 33) i Auditori Barradas
(rbla. de Just Oliveras, 56)

Més informació: www.lhdigital.cat

Les companyies Nin-Yo Performance i
Stambolsky parlen sobre la identitat de
gènere femenina a través de la dansa.

Hora del joc a la
Biblioteca la Florida

Sónar 2016 converteix L’H en l’epicentre de la música,
l’electrònica i la creativitat digital a la Fira Granvia

Aprèn a passar-t’ho bé amb jocs de
taula i podràs divertir-te amb la famí·
lia i els amics. Cada dissabte, troba·
reu aquesta activitat a la sala infantil
de la biblioteca.

Prop de 50 actuacions i activitats es
donaran cita al Sónar de Nit a la Fira
de Granvia L’H, en l’edició 2016 del
festival de música, creativitat i tecno·
logia. Del programa nocturn desta·
quen l’esperat nou espectacle de Je·
an-Michel Jarre, el pioner de la música
electrònica; New Order, amb el seu
darrer álbum Music Complete; l’es·
trena a Europa del show d’ANOHNI,
i la presentació mundial de l’especta·
cle de Boys Noize.

Hora del joc. Els dissabtes, 12h
Biblioteca la Florida (av. del Masnou, 40)
www.bibliotequeslh.cat

Sónar 2016. Del 16 al 18 de juny, de 21.30 a 7h
Fira Granvia L’H (av. de Joan Carles I/ c. de la
Botànica)
Programa i entrades: https://sonar.es

Dansa multimèdia
‘On neixen les sirenes’

sónar 2016

Els zombis inundaran per primer
cop la nit hospitalenca amb motiu
de l’Estiu Jove 2016

‘On neixen les sirenes’. 30 de juny, 20h. Entrada
lliure
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.l-h.cat/cultura

Guitarra als concerts
de primavera
El guitarrista Francisco Vázquez ofe·
rirà un recital amb un repertori de
música dels virregnats del Perú i de
Mèxic.
‘La guitarra en els virregnats’. 18 de juny, 20h
Centre Cultural Sanfeliu (c. de l’Emigrant, 27)
www.l-h.cat/cultura

survival zombie

Serà al juliol però les entrades ja
estan a la venda per al primer es·
deveniment zombi, que té lloc a
L’Hospitalet, una gimcana terrorí·
fica pels carrers de la ciutat d’11
de la nit a 7 de la matinada. Els
organitzadors ofereixen diferents
preus segons el paper que vul·
gueu representar: supervivent o
zombi, i maquillat a casa o carac·
teritzat pels seus maquilladors. El
lloc de la convocatòria no es pu·
blicarà fins poc abans de la data
assenyalada.
Survival Zombie L’Hospitalet. 23 de juliol,
de 23 a 7h
Informació i compra d’entrades:
survivalzombie.es/eventos/hospi·
talet

Els immigrants provoquen
el rebrot de malalties?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització ciutadana de l’Ajuntament per
desmentir rumors i prejudicis socials pel que fa
Entre les moltes i controvertides me·
sures que inclou la reforma sanitària
del Govern d’Espanya, n’hi ha una
que va provocar un rebuig generalit·
zat, l’exclusió de les persones immi·
grants en situació administrativa irre·
gular de l’atenció sanitària (excepte
urgències i atenció a dones emba·
rassades i menors de 18 anys). A
Catalunya no es va aplicar.
Per justificar l’exclusió d’un col·
lectiu altament vulnerable s’han di·
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Film de David Cronenberg sobre les
joves estrelles de Hollywood i les se·
ves complexes relacions familiars.
‘Maps to the stars’. 21 de juny, 17h, 19.15h i
21.30h. Preu: 5,60€
Cinemes Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
espaivo.blogspot.com.es

Fes la teva urna per
enfrontar-te a la mort
Modelar en fang la teva urna funerària
i trencar el tabú de la mort. És la pro·
posta de l’artista Francesca d’Alfonso.
Memento mori, de Francesca d’Alfonso. Tres
sessions a concertar. Preu: 55€ (material inclòs)
Edifici Freixas (c. de la Glòria, 5, baix 2)
www.francescadalfonso.com/blog

majoria d’immigrants que han de·
senvolupat un cas de tuberculosi no
l’han importat del seu país d’origen,
sinó que l’han desenvolupat en el
país d’acollida. Quant al xarampió,
una malaltia inclosa en el calendari
de vacunació, manté una cobertura
elevada. Si segueixen apareixent
casos és pel fet que es produeix
una acumulació de persones sus·
ceptibles (la vacuna no és eficaç al
100%) o perquè hi ha famílies que
no volen vacunar els fills, cosa que,
per cert, es dóna de forma més
freqüent entre persones autòctones
que entre les arribades recentment.
En el cas de les malalties su·
posadament eradicades, doncs,
ni la tuberculosi ni el xarampió ho
estan encara, ni a Catalunya ni a
Espanya, i les persones estrangeres
que es contagien d’algú ho fan pels
mateixos motius que la població
autòctona. y

a la diversitat i per la bona convivència, segons
la moció aprovada pel Ple municipal. Aquest
mes parlem de les malalties

fós mites i falses llegendes sobre la
població immigrant i el sistema sa·
nitari. Aquí van alguns aclariments.
Sabíeu que:
yyy Hi ha estudis que demostren
que moltes de les malalties ‘impor·
tades’ no les porten els immigrants,
sinó els viatgers i cooperants que
no hi són immunes. Així mateix, la
majoria de les malalties que podrien
portar els estrangers aquí ja estan
eradicades, per la qual cosa seria

‘Maps to the stars’ a
l’Espai VO de cinema

molt improbable la seva transmissió;
en el cas que fos així, la propagació
seria gairebé impossible gràcies a la
qualitat del nostre sistema sanitari.
yyy Moltes vegades s’associa a
la immigració el rebrot de malalties
com la tuberculosi i el xarampió. La
tuberculosi és una malaltia bacteri·
ana que es propaga més fàcilment,
entre altres factors, pel fet de viure
en entorns empobrits i insalubres.
Els estudis existents afirmen que la

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
suportcomunitats@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

