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ET RECOMANEm
Txetxu Altube presenta
disc a l’Oncle Jack
L’exvocalista i guitarra de Los Madison
presenta el seu segon treball en solitari,
Tras el huracán.
Txetxu Altube. 16 de febrer, 21h. Preu: 10€
Oncle Jack (c. de les Roselles, 32)
www.onclejack.com
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Més informació: www.lhdigital.cat

Vermut & Roll: La ruta
del vermut a la ciutat

La disbauxa del Carnaval
arriba als carrers de L’H

Degusta una tapa acompanyada d’un
vermut. Els tiquets són limitats i s’adquireixen en els locals participants.

El cap de setmana del 10 i 11 de febrer els barris de
la ciutat s’ompliran de música i gresca amb les rues
de comparses que organitzen per celebrar el Carnestoltes. Petits i grans mostraran la seva creativitat amb
disfresses de tot tipus.

Vermut & Roll. 2, 3 i 4 de febrer. Tiquets: 12€
Celler 1912, Tast & Vins, Bodega Salan i La Tecla
www.facebook.com/HospiGastro

Del 8 al 14 de febrer. Accés lliure
Barris de L’Hospitalet
Consulta els programes a: www.l-h.cat

El Casino del Centre celebra
el seu 145è aniversari
L’entitat ha encetat la programació del 2018, que, a més,
serà l’any de celebració dels seus 145 anys. Entre les primeres activitats d’enguany, hi ha la tarda de swing solidària, una master class a càrrec del col·lectiu d’investigadors
joves de l’IDIBELL, a qui es destinaran els beneficis.

Un viatge musical
al món d’en Patufet
Els més petits ajudaran en Patufet a
cantar perquè no el trepitgin a l’obra
programada per l’Associació de Teatre per a tota la Família.
‘Patim, Patam, Patum!’. 4 de febrer, 18h.
Preu: 6€
Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34)
www.teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

La mostra ‘Autopista
2018’ arriba al TPK
Aplega l’obra de tres artistes de l’espai d’art contemporani 4,Barbier de
Nimes, a França.
Exposició ‘Autopista 2018’. Fins al 29 de març.
Accés lliure.
TPK (av. de Josep Tarradellas i Joan, 44)
www.tpkonline.com

Tarda de swing solidària. 27 de gener, 19h. Taquilla Inversa
Casino del Centre (c. d’Enric Prat de la Riba, 337)
www.casinodelcentre.org

El film indi ‘Railway
Children’, al Barradas

La cultura popular de la ciutat celebra la seva jornada més solidària. El Foro de las Culturas ha organitzat un dia ple d’activitats i exhibicions per tal de recollir productes de primera necessitat. També hi haurà xocolata calenta per als participants.

La projecció s’emmarca en el cicle
Cinemes d’Àsia que apropa el cinema
asiàtic d’autor a diversos municipis.

Recollida d’aliments. 27 de gener, de 10 a 21h. Accés lliure
Centre Comercial La Farga (av. de Josep Tarradellas i Joan, s/n)
www.facebook.com/ForoDeLasCulturasPopularesYTradicionalesDeLH/

‘Railway Children’. 30 de gener, 18.30h. Entrada
gratuïta
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56 )
www.casaasia.cat

Estereotips, generalitzacions
i prejudicis sobre el col·lectiu gitano
Quan alguns pensen o parlen del
poble gitano, els estereotips i les
generalitzacions encara són comuns. El tractament de la diversitat
a casa nostra ha de polir formes per
gestionar i viure aquesta diversitat.
El poble gitano té una cultura
pròpia, la roma, i una llengua pròpia, el romaní. Són transnacionals
i constitueixen una de les minories
ètniques més vulnerables de la
nostra societat. Al llarg de la histò-

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme aquest mes parla dels
estereotips comuns sobre el poble gitano

ria han preservat, defensat i promogut la seva “gitanitat” (romanipen,
univers cultural de la comunitat
gitana). El poble gitano va arribar
al territori de la península a la fi del
segle XV, en un de tants moviments
migratoris. La seva és una cultura
provada en la persecució i la marginalitat. Han sobreviscut a grans
genocidis al llarg de la seva història,
una història present i viva que hauríem de conèixer millor.

En alguna ocasió ens han dit
que són gitanes les persones que
tenen una ascendència biològica
gitana, s’identifiquen com a membres d’aquesta cultura diferenciada
i són reconegudes com a tals per
la comunitat gitana. L’existència de
matrimonis mixts, cada vegada més
nombrosa, i les opcions ètniques
ben definides fan paleses situacions complexes, contradiccions personals i identitats compartides. Tot

La Farga acull la tercera edició de
RetroMoto on hi haurà activitats i un
espai d’exposició i venda de motocicletes i accessoris.
RetroMoto. Del 9 a l’11 de febrer. De 10 a 19h.
Preu: 8€
La Farga Centre d’Activitats (c. de Barcelona, 2)
www.lafargalhospitalet.com

El Foro de las Culturas celebra
una jornada solidària

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

La festa dels aficionats
a les motos clàssiques

ens porta a remarcar la importància
de mantenir les característiques
i pautes culturals pròpies, enmig
d’intensos processos de canvi, que
van més enllà de les idees prefixades i dels estereotips existents
entre gitanos i no gitanos (paios).
Els gitanos formen part de la
nostra societat. Estan gairebé tots
dins del sistema escolar. Molts
arriben a l’educació secundària i a
la universitat. Podem veure metges
i advocats, diputats a les Corts i
regidors als ajuntaments, mestres
i professors universitaris. Igualment
estan presents en totes les profes-

sions i als cossos de seguretat.
I és que conforme s’arriba a una
situació socioeconòmica digna,
també s’arriba al fet que els fills i les
filles vagin a escola i puguin optar
a altres oficis i professions que no
sigui només la coneguda venda
ambulant que encara realitzen moltes famílies gitanes.
Tenir una carrera universitària,
tenir una casa digna, exercir qualsevol ofici o professió, no impedeix
ser gitano i mantenir la pròpia
cultura, així com no impedeix ser
català, andalús, gallec, francès o
americà. Les persones gitanes que
viuen a Catalunya tenen aspiracions
legítimes a una feina, a un habitatge
digne, a una vida social sense prejudicis ni estereotips negatius. S’ha
avançat molt però resta molt camí
a fer en el reconeixement efectiu
de la plena ciutadania d’aquest col·
lectiu. 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

