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Més informació: www.lhdigital.cat

El Salao presenta
‘Jara en el camino’ a
l’Auditori Barradas

Exposició sobre la fam
i l’abundància
Tant l’escassetat de menjar com l’excés han condicionat la història de la
humanitat, com mostra aquesta exposició i les activitats paral·leles.
‘Fam i abundància’. Fins al 12 de juny
L’Harmonia. Espai d’Art (plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6)
www.museul-h.cat

Concert coral de
l’Ateneu Catalònia
El Cor Creixent oferirà el concert
Aquarel·la, cançons tradicionals sudamericanes i poesies de Benedetti.

Primer Saló de
Xarxes Socials a La
Farga
Dedicada al client final, el saló
aposta per un concepte diferent de fira, tant en el disseny
global com en formats i continguts. L’objectiu és oferir entreteniment i interacció.

El cantaor hospitalenc José
Antonio Martín interpretarà els
temes del seu primer treball
discogràfic, que conté lletres
pròpies i altres de populars del
poeta Antonio Machado.

Saló Xarxes Socials, 16 i 17 d’abril. Preu: a partir de 5€ [Consulteu preu d’abonaments i per edats.]
Centre d’Activitats La Farga 2 (c. de Barcelona, 2) www.barcelona-community.com

Cursos i tallers
gratuïts per als
joves de la ciutat

El Salao. ‘Jara en el camino’. 7 de maig, 20h.
Preu: 12 €
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

José Sacristán
porta ‘Muñeca de
porcelana’ a L’H

L’artista argentí treballa amb la ploma
per interpretar la figura humana, amb
personatges envoltats de màgia.
Exposició ‘Dibuixos Six’. Fins al 30 d’abril.
Entrada lliure
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

Festival en ajut del
Twirling L’Hospitalet

Història del senegalès Samba, que fa 10 anys va arribar a
França i que ha treballat en tot
tipus de feines humils, i l’Alice,
una executiva que ha hagut de
deixar la feina per l’estrès.

L’equip de la ciutat vol participar a la
Copa d’Europa de clubs a França.
Amb el festival volen pagar el viatge.

‘Samba’. 29 d’abril, 18.30h. Entrada lliure
Centre Municipal la Florida Ana Díaz Rico (pl. Blocs la Florida, 15 b) www.bibliotequeslh.cat

Els comerços d’immigrants
fan competència deslleial?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització ciutadana de l’Ajuntament per
desmentir rumors i prejudicis socials pel que
Malauradament, amb la crisi econòmica o, en d’altres casos, per l’augment del preu dels lloguers, molts locals i botigues de la ciutat van haver
de tancar. En els darrers temps es
percep una reactivació comercial i
la reobertura d’alguns d’aquests locals gràcies a l’arribada de persones
nouvingudes i la seva emprenedoria.
El petit comerç immigrat té habitualment una dimensió familiar, i en
alguns casos posar un negoci propi

Festival de Twirling. 21 de maig, 17h
Poliesportiu Gornal (c. de Can Tries, s/n) Info.:
www.facebook.com/clubtwirling.
hospitalet

les botigues de compra quotidiana
d’alimentació amb una superfície
inferior als 150 m2 el titular de les
quals sigui una petita o mitjana empresa poden determinar lliurement
el seu horari comercial i, per tant,
obrir els diumenges i festius que
vulguin, excepte els festius d’obligat
tancament. També una perruqueria,
un centre d’estètica, una bugaderia
o un locutori telefònic poden obrir
en dia festiu atès que es tracta d’establiments dedicats essencialment
a la prestació de serveis i, per tant,
queden exclosos de les limitacions
d’horaris comercials.
De vegades, els comerços regentats per persones immigrades
poden oferir preus baixos. Els aconsegueixen ajuntant-se per negociar
millors condicions a l’engròs. A més,
en molts casos, la modèstia de les
botigues fa que no generin grans
despeses per repercutir als clients. y

fa a la diversitat i per la bona convivència,
segons la moció aprovada pel Ple municipal.
En aquesta edició parlem del comerç

és l’objectiu de molts anys d’estalvis.
En d’altres, s’hi suma el finançament
mitjançant préstecs solidaris procedents de la mateixa xarxa familiar. El
baix marge de benefici que estan
disposats a acceptar els comerciants d’origen estranger i l’àmplia
dedicació horària creen desconfiança entre els comerciants autòctons.
Els rumors relatius a l’incompliment dels horaris comercials sovint
s’originen pel desconeixement de la

La història de la petita Ona i la fada
que es troben a una granja amb uns
animals molt especials.
Teatre per a tota la família: ‘Encanteri a la
granja’. 1 de maig, 18h. Preu: 6€
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40)
teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

Cicle Cinema al
barri de la Florida,
projecció de ‘Samba’

‘Muñeca de porcelana’. 16 d’abril, 20h.
Preu: 20€
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 10)
www.teatrejoventut.cat

Concert íntim d’un dels fundadors de
Los Secretos, amb els seus germans
Álvaro i el desaparegut Enrique. L’any
passat va decidir cantar en solitari.

Teatre familiar:
‘Encanteri a la granja’

Primavera Jove. Inscripcions ‘on line’: www.joventutlh.cat
Inscripcions presencials: Oficina Jove d’Emancipació (c. del Llobregat, 127)

Novel·la que David Mamet va
escriure per Al Pacino i que ara
posa en escena un dels millors
actors del panorama espanyol,
acompanyat de Javier Godino.

Recital de Javier
Urquijo a L’Oncle Jack

Javier Urquijo. 28 i 29 d’abril, 20h. Preu: 18€
(anticipada)
L’Oncle Jack (c. de les Roselles, 32)
Entrades: www.ticketea.com

Una nova proposta de cursos
per aprendre idiomes, viatjar a
l’estranger, treballar a l’estiu,
aprendre a ballar swing, dominar internet i les xarxes socials. I
tots gratuïts!

Concert Aquarel·la, 30 d’abril, 21h. Entrada liure
Església de Sant Ramon Nonat (c. de Sant
Ramon Nonat, 1, BCN)
www.ateneucatalonia.com

‘Dibuixos Six’, d’Hector
Sabélico, a la Bòbila

27

normativa. Les botigues regentades
per persones immigrades no obren
quan volen, ho han de fer ajustant-se a la normativa vigent: tots els
comerços de L’H poden obrir entre
les 7h i les 22h dels dies feiners.
És el comerç el que estableix lliurement l’horari que farà entre aquests
marges. Per tant, aprofiten el màxim
d’hores que la llei permet obrir a tots
els comerços. Ara bé, la normativa
també fa excepcions: a Catalunya,

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
Àrea Mpal. de Promoció Econòmica i 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
902 247 364

www.gencat.cat

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

