serveis

DIARI DE L’HOSPITALET 17 d’octubre del 2016

ET RECOMANEm
Concentració de motos
i cotxes clàssics
Segon aniversari de la trobada que
organitza el club CL’Hàssics amb
música en directe, estampació de
samarretes, marxandatge i vehicles
en miniatura.
Concentració de cotxes i motos clàssics. 13 de
novembre, a partir de les 9h
Rambla de la Marina/avinguda del Carrilet

Exposició ‘Ferran
Soriano i les lletres’
El recorregut de l’artista hospitalenc a través de les lletres amb una
vídeoinstal·lació que fa sentir els visitants dins el taller de Soriano.
‘Ferran Soriano i les lletres’. Fins al 31 d’octubre
Biblioteca Tecla Sala (av. de J. Tarradellas, 44)
www.bibliotequeslh.cat
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Més informació: www.lhdigital.cat

Ramon Mirabet, de
gira a la Salamandra

Del 3 al 6 de
novembre torna a
La Farga la fira de
manualitats Creativa

Home is Where the Heart is és la
gira de presentació del darrer disc
del cantant que ha convertit els concerts en autèntics espectacles.
Concert de Ramon Mirabet. 4 de novembre,
21.30h. Preu: 10€ anticipada (12€ a taquilla)
Salamandra 1 (av. del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

Amb vista a les festes nadalenques, les manualitats adquireixen rellevància per guarnir
la llar o fer regals personalitzats. És per això
que aquesta és una de les fires més visitades
de La Farga durant la tardor. S’hi mostraran
les darreres tendències en scrapbooking,
costura creativa, patchwork, complements
fets amb soutache, reciclatge de mobles,
pintura Chalk Paint i un llarg etcètera de
possibilitats.

Rumba sin Rumbo
presenta ‘Intangible’
El grup hospitalenc va llançar a final
de setembre el seu primer disc, del
qual ja ha difós temes a les xarxes.

11a edició Creativa. Del 3 al 6 de novembre, de 10 a 20h
(diumenge, fins a les 19h). Preu: de 7 a 10€.
Centre d’activitats La Farga (c. de Barcelona, 2)
barcelona.creativa.eu

Rumba sin Rumbo. 4 de novembre, 22h
Preu: 6€ anticipada (8€ a taquilla)
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)
www.youtube.com/user/MegaMadusa

Cicle L’H Blues &
Boogie fins al
26 de novembre

Cicle sobre Espanya
i Catalunya de
L’H Espai de debat

El cantautor Pedro
Guerra obre el
Festival Acròbates

Més cursos per
a totes les edats
a Torre Barrina

L’H 12+1: Crònica
d’una ciutat amb
talent de carrer

Concerts, exposicions, conferències i ball, amb artistes nacionals i internacionals.

Albert Sáez conversa amb Xavier Arbós, Nicolás Sartorius, J.
Pérez Royo i Fco Caamaño.

Guerra presenta els seus darrers discos: Arde Estocolmo i
14 de Ciento Volando de 14.

El Centre de Creació Multimè
dia amplia el ventall de tallers de
creació digital i audiovisual.

L’Associació Contorno Urbano
tanca el projecte 12+1 amb
una mostra dels 12 murals.

L’H Blues & Boogie. Fins al 26 de novembre. Entrada gratuïta tret dels concerts al
Barradas i Salamandra.
Més info: www.ccct.cat

La pell de brau. Els dilluns, del 17 d’octubre al 14 de novembre, 19h. Entrada lliure
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
Més info: www.lhespaidebat.com

Concert de Pedro Guerra. 4 de novembre,
20.30h. Preu: 20€
Teatre Joventut (carrer de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

Torre Barrina. Cursos d’octubre a desembre. Inscripció gratuïta
Torre Barrina (carretera de Collblanc, 67)
www.torrebarrina.cat

‘L’Hospitalet 12+1’. Del 2 de novembre al
15 de gener del 2017. Entrada lliure
Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas i Joan, 44)
www.teclasala.net

La violència masclista ha
augmentat per la immigració?
L’HOSPITALET participa en la campanya de
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir
rumors i prejudicis per una bona convivència,
Moltes persones pensen que la violència cap a la dona és un fenomen
essencialment lligat a la immigració,
i que les persones immigrants ‘porten’ el masclisme perquè procedeixen de societats més tradicionals i
amb menys desenvolupament normatiu, econòmic i social. Cal tenir
en compte, però, que:
yyy La desigualtat entre homes i dones és una realitat global, que com

der sortir de la situació de violència,
així com per accedir als recursos
legals i psicosocials que hi ha per a
aquests casos.
yyy Les dones immigrants sofreixen,
en moltes ocasions, una doble discriminació, per ser dones i immigrants. A més, són persones que
han pres la difícil decisió de deixar
casa seva, el seu país, la seva família i amics, inclús els seus propis
fills i filles per embarcar-se en un
projecte de futur que suposa viatjar
a un país desconegut i que, massa
vegades, els rep de forma hostil.
Un projecte que moltes dones em
prenen en solitari, amb decisió i
valentia.
Hem de tenir present que la vio
lència de gènere sempre avisa. Al
primer senyal de maltractaments
han de demanar i obtenir el nostre
ajut. y

segons acord del Ple municipal. Aquest mes, la
Unitat Municipal de Convivència i Civisme ens
parla de la violència masclista

demostren les estadístiques europees afecta totes les societats,
grups socials, edats i té múltiples
dimensions. A més, els contextos
socials són fonamentals per determinar les expressions de dominació
i violència. L’àmplia diversitat del fet
migratori fa que sigui impossible
mesurar la violència masclista de
forma exclusivament quantitativa.
yyy A Espanya, al voltant del 30%

de les dones maltractades són immigrants. Un percentatge similar al
de dones estrangeres que han mort
en els últims anys a causa de la violència de gènere. Situacions límit,
solitud, desarrelament i una cultura
patriarcal més consolidada fan que
la violència masclista s’acarnissi
amb les dones immigrants. D’altra
banda, el procés migratori fa que
es trobin sovint amb més dificultats
que les dones autòctones per po-

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

