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ET RECOMANEm
L’H se suma a la
Setmana de la Ciència
L’Oncle Jack acull la xerrada Neurojocs:
descobreix la teva ment, i el CC Sant
Josep, dues conferències.
Setmana de la Ciència. Fins al 19 de novembre
Diversos emplaçaments
fundaciorecerca.cat/setmanaciencia
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La FECEAL’H celebra la
seva quarta convenció

‘Clown’ i circ solidaris de
Pallassos sense Fronteres

Durant la jornada hi haurà dues masterclass, una de guitarra i cante, i l’altra,
de baile flamenco.

Els artistes voluntaris que viatgen arreu del món amb
Pallassos sense Fronteres protagonitzen l’espectacle
L’art al servei d’un món més just. Cap infant sense un
somriure! La recaptació es destinarà íntegrament als
projectes de l’organització amb la infància refugiada.

Convenció FECEAL’H. 2 de des., 10h. Preu: 10€
CC Bellvitge (pl. de la Cultura, 1)
www.facebook.com/fecealh

Gala de Pallassos sense Fronteres. 18 de novembre, 18h. Preu: 17€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

El quintet de L’Hospitalet O Val
das Mouras toca a casa
La formació pop folk d’arrels atlàntiques O Val das Mouras presenta el seu segon treball discogràfic, A xustiza
pola man. En aquest nou àlbum, que manté l’essència i la
màgia que els caracteritza, la banda hospitalenca segueix
posant música als poemes de Rosalía de Castro.

Cinema infantil i en
català al Filmax Granvia
El film Dos col·legues al rescat tanca
el cicle de Cinema infantil en català a
L’H impulsat pel Consorci de Normalització Lingüística.
‘Dos col·legues al rescat’. 25 de novembre,
16.45h. 26 de novembre, 12.15h. Preu: 4,5€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75)
www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet

Exhibició de cotxes i
motos clàssiques
El Club d’Automobilisme CL’HÀSSICS Hospitalencs organitza una
nova concentració de vehicles.
Concentració de cotxes i motos clàssiques. 26 de
novembre, 9h
Rbla. de la Marina amb ctra. del Mig
clubclhassics@gmail.com

O Val das Mouras. 18 de novembre, 20h. Preu: 15€
Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

El film ‘Barcelona nit
d’hivern’, a la Florida

Ambaixador de la poesia arreu del món, Paco Ibáñez ofereix
un concert que és una proposta d’amor, llibertat i dignitat, un
símbol de la resistència davant la injustícia, l’horror i la violència. L’espectacle clou la 12a edició del Festival Acròbates.

Dins del cicle Cinema al barri es projecta la pel·lícula Barcelona, nit d’hivern.

Paco Ibáñez. 26 de novembre, 19h. Preu: 20€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

‘Barcelona, nit d’hivern’. 24 de novembre, 18.30h.
Entrada gratuïta
Centre Municipal la Florida - Ana Díaz Rico (pl.
dels Blocs de la Florida, 15B)

Els immigrants venen al nostre país
per aprofitar-se de les ajudes socials?
El sistema de prestacions socials
està molt regulat per garantir que
les persones que de debò ho necessitin hi puguin accedir. En l’àmbit
municipal les ajudes es concedeixen
segons les necessitats i després de
l’estudi de cada cas, sense tenir en
compte la nacionalitat del beneficiari.
Les ajudes no són només econòmiques, també són plans de formació,
ocupacionals o socioeducatius.
Un estudi de Creu Roja Ca-

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme aquest mes trenca el
tòpic dels beneficiaris dels ajuts socials

talunya de l’any 2016 sobre les
persones immigrades en situació
de vulnerabilitat mostra que el 77%
ha vist empitjorades les condicions
laborals els darrers anys.
Aquesta situació es podria extrapolar al conjunt de la població, però
són els immigrants els que han patit
un retrocés més greu en la seva situació socioeconòmica i, a més, són
els que reben menys prestacions
socials. L’informe, a més, serveix per

Wonders és una proposta videogràfica on s’analitza la figura de grups i
solistes que s’han fet famosos per un
sol èxit (one-hit wonder).
‘Wonders’ de Carles Congost. Fins al 7 de gener.
Accés lliure
Centre d’Art Tecla Sala (av. de J. Tarradellas, 44)
www.teclasala.net

La veu i la música de Paco
Ibáñez al Teatre Joventut

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

Carles Congost analitza
el ‘one-hit wonder’

fer una radiografia del col·lectiu.
L’ONG va constatar que només
el 36% de la població migrada que
atén rep algun tipus de prestació,
tot i que més del 57,4% està desocupada. Entre les persones que
treballen, prop de la meitat tenen
ingressos inferiors a 600 euros
mensuals i han d’afrontar despeses
d’habitatge i subministraments de
300 a 800 euros.
La Creu Roja també apunta que

prop de la meitat de les persones
immigrants que treballen ho fan
sense contracte i també n’hi ha que
compaginen feines, amb i sense
contracte. Això dificulta tenir una
alimentació adequada i pagar les
mensualitats. Després que la Creu
Roja reflectís en altres informes
que la crisi ha fet empitjorar la salut i que ha augmentat el nombre
de famílies que no poden pagar
el menjador escolar –el 66% dels
immigrants atesos tenen dificultats
per garantir el menjar dels fills durant les vacances–, l’entitat alerta
sobre la precarietat d’un col·lectiu
que, a més de fer-se invisible per la
manca de documentació, es troba
en edat productiva i reproductiva.
La Creu Roja puntualitza que “les
persones d’origen immigrant i les
autòctones demanen ajuda a parts
iguals” i que l’estadística ens mostra
que alguns tòpics no són reals. 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

