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L’any 2016 l’actualitat informativa ha
passat per l’obertura del nou Mercat de
la Florida i la posada en funcionament de

31

l’L9, sense oblidar clàssics com les Festes com la del club de futbol Can Pi. Fem
un repàs al més llegit i vist al portal dels
de Primavera, ensurts com l’incendi al
Joan XXIII i brillants trajectòries esportives mitjans de comunicació L’Hdigital

El més vist del 2016 a L’Hdigital
Les notícies més llegides

Els vídeos més vistos

Incendi al Centre
d’Estudis Joan XXIII
Sortosament es va produir
abans de començar les
classes i no va causar ferits

El carrer del Progrés
serà zona per a vianants
La mítica via de Collblancla Torrassa està en plena
transformació

El Cros Escolar del 40è
aniversari dels Jocs
És la prova amb més
participació de la
competició escolar

Wild Alcaraz a ‘Taquilla
inversa’
El monologuista més
popular de L’H té secció fixa
a l’espai de cultura de TVLH

Programa de les Festes
de Primavera
Un any més, és una de les
informacions que atrau més
lectures

La Florida, el barri amb
més densitat d’Europa
Segons un estudi de la UE,
està en primer lloc amb
74.154 h./km2

Expectació davant el
nou Mercat de la Florida
L’obertura de l’esperat
equipament i les opinions
dels clients

Festes de Primavera,
‘En 5 minuts’
El programa de reportatges
de TVL’H va recollir el bo i
millor de les festes

Un desfibril·lador salva
la vida d’un esportista
German Baena, juvenil del
CF Can Buxeres, es va
salvar per l’aparell del camp

Marc Reixats, nou tècnic
del CEJ Can Pi
L’equip s’ha estrenat a
Segona Catalana després
d’una trajectòria imparable

Primera Survival
Zombie a la ciutat
Va ser la nit més terrorífica
que s’ha viscut mai a
L’Hospitalet, difícil d’oblidar

L’Associació ARCADE a
‘Qui som, què fem?’
Passió pels videojocs
clàssics que van fer furor
els anys 80

L’L9 del Metro arriba per
fi a L’Hospitalet
Va ser la notícia de l’any
per a molts usuaris després
d’una llarga espera

Nova plantilla del Rugby
Club L’H
L’equip prepara la campanya
sota la direcció de Paco
Baena i Diego Godoy

Manuel Zurera, a
‘L’Hospitalet en joc’
Entrevista al president del
CB Sant Josep Obrer al
programa esportiu de TVL’H

‘Zoom in’: xarxes d’evasió
a la II Guerra Mundial
L’especial de TVL’H va
desvetllar també l’existència
una xarxa nazi a L’H el 1947

Estereotips i prejudicis sobre
Espanya i altres països
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,
Els prejudicis i estereotips ens
acompanyen en la nostra vida diària,
per prejutjar alguna persona abans
de conèixer-la, també a alguns col·
lectius o, fins i tot, per etiquetar les
persones d’un país o ètnia en concret. Quantes vegades hem escoltat: “Els madrilenys són uns ‘xulos’ i
els catalans uns garrepes”... Són un
exemple de definicions que s’han
utilitzat constantment al nostre país.
Però tenim molts estereotips,

visió que els països del primer món
i els mercats internacionals tenen
d’Espanya.
L’imaginari col·lectiu europeu ha
construït una imatge de país ‘de
vacances’, però els estudis internacionals fan palès que a Espanya
es treballa molt més que a altres
països, encara que amb una productivitat inferior.
Aquestes idees ens mostren
que moltes persones s’han quedat
ancorades en els seus prejudicis
sobre altres cultures, sense ser capaces d’anar més enllà del que es
veu en la publicitat, el cinema o els
mitjans de comunicació.
La veritat és que molts estereotips sobre Espanya estan molt
allunyats de la realitat actual. I tu,
què penses dels prejudicis que
tenim nosaltres sobre països com
el Marroc, el Senegal, l’Equador o
la Xina? y

segons acord del Ple municipal. Aquest mes, la
Unitat Municipal de Convivència i Civisme ens
parla dels estereotips sobre diferents països

no només sobre zones d’Espanya,
sinó també sobre el món sencer.
Per exemple, el tòpic que els italians sempre mengen pizza i són uns
romàntics, mentre que els alemanys
són coneguts per la seva diligència
i disciplina.
Els ciutadans d’altres països
europeus també tenen estereotips
sobre nosaltres i sobre Espanya.
Del nostre país es diu que és una
terra de sol i platja, festa, simpatia

i bon menjar, característiques que
no semblen compatibles amb el fet
que Espanya sigui un país seriós
del que et puguis fiar.
Aquesta desconfiança potser
s’ha vist incrementada per la forta
crisi econòmica que estem patint i la forma de gestionar-la. En
paral·lel, la corrupció en l’àmbit de
la política, la banca i les grans empreses no ha fet més que estendre
aquesta idea. Tot això influeix en 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
infotic@l-h.cat
www.citapreviadnie.es

