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DIARI DE L’HOSPITALET 15 de maig del 2017

ET RECOMANEm
L’espectacle de dansa
‘Coppèlia’ arriba a L’H
El Centre de Dansa de Catalunya presenta una divertida aventura sobre les
bogeries que es fan per amor.
‘Coppèlia’. 20 i 21 de maig, 19h. Preu: 10€
Teatre Joventut (carrer de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat
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Més informació: www.lhdigital.cat

El Niño de la Hipoteca
fa parada a la ciutat

TrèvoL’H: Festival de Màgia
de prop de la ciutat

Ofereix un concert a la Salamandra 2
on presentarà els seus darrers temes.

El teatre del Centre Cultural Sant Josep es transforma
en un espai per gaudir de la màgia de prop. La primera
edició del festival ofereix espectacles i formació relacionats amb aquest art. A més, la recaptació es destinarà
a l’associació de cooperació Fallou ONGD.

El Niño de la Hipoteca. 9 de juny, 22h. Preu: 12€
(anticipada) i 15€ (taquilla)
Salamandra 2 (av. del Carrilet, 301)
www.salamandra.cat

TrèvoL’H. Del 18 al 20 de maig. Preu dels espectacles: entre 3 i 6€. Preu
del taller: 10€
Centre Cultural Sant Josep (av. d’Isabel la Catòlica, 32)
www.festivaltrevolh.com

cedida per trèvol’h

El barri de Collblanc-la Torrassa
celebra l’Aplec de la Sardana
L’Associació Sardanista de Collblanc-la Torrassa organitza el 21 de maig la cinquena edició de l’Aplec de la
Sardana. Les cobles Flama de Farners, Jovenívola de Sabadell i Baix Llobregat seran les protagonistes al parc de
la Marquesa, en una jornada que s’allargarà tot el dia i que
vol apropar la sardana als veïns.

1a Jornada Solidària
Star Wars Catalunya
Punt de trobada per als fans de la
saga amb activitats, tallers i concursos. La recaptació anirà destinats a
un projecte benèfic.
Jornada Solidària Star Wars. 21 de maig, de 9 a
21h. Preu: 3€ (anticipada) i 4€ (taquilla)
La Farga (carrer de Girona, 10)
www.starwarscatalunya.com

Teatre comunitari:
‘Històries en trànsit’
Plàudite Teatre i Itaca impulsen
aquesta representació dins el programa Gaudir millor la salut.
‘Històries en trànsit’. 20 de maig, 19.30h. Entrada
lliure
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)

5è Aplec de la Sardana. 21 de maig. Matí i tarda
Parc de la Marquesa

Empremta, una trobada
d’art de la ‘performance’

A través d’un relat col·lectiu, el documental fa una aproximació als diferents models autogestionats i moviments de
lluita a la ciutat. A més, fins al 26 de maig es pot visitar una
exposició amb material original dels 25 anys d’història del
moviment okupa a L’Hospitalet.

En l’edició d’enguany del Festival Internacional de Performance, cada artista treballarà amb un material.

‘Entrevies, okupas en L’H’. 26 de maig, 19h. Accés gratuït
Biblioteca Central Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas i Joan, 44)
www.facebook.com/EntreViesLHospi

Empremta. 20 i 27 de maig i 3 de juny. Preu: 7€
MATERIC.ORG (c. de Gonçal Pons, 23)
empremtaperformance.wordpress.com

Els comerços d’immigrants estan
canviant el paisatge comercial de L’H?
La instal·lació de petits comerços
regentats per persones d’origen
estranger presenta un seguit de dificultats i reptes amb el seu encaix als
barris de les ciutats. Sí que és cert
que els comerços oberts per immigrats no comunitaris estan transformant el paisatge comercial de L’H i
de tot l’àrea metropolitana.
Segons l’estudi de l’empresa
Psyma (2015), titulat El canal de
distribució alimentària regentat per

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de
Convivència i Civisme ens parla aquest mes
sobre el comerços regentats per immigrants

estrangers, encarregat per l’Observatori de Tendències de Mercabarna, el 52 % de les petites botigues
d’alimentació de l’àrea metropolitana
les regenten estrangers i la pakistanesa és la nacionalitat predominant.
El 16% del col·lectiu té més d’un
establiment i compra producte fresc
entre dos i tres cops per setmana.
El 40 % de les fruiteries de fora dels
mercats municipals també estan en
mans d’estrangers (pakistanesos,

Bernat Daviu presenta l’exposició
Garrofistes, una mostra de retrats
dels amics i companys que formen
part del col·lectiu garrofista.
‘Garrofistes’. Fins al 24 de setembre. Accés lliure
Fundació Arranz-Bravo (av. de Josep Tarradellas
i Joan, 44)
www.fundacioarranzbravo.cat

‘Entrevies’, 25 anys d’història
de l’okupació a L’Hospitalet

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

El moviment garrofista
a través del retrat

xinesos i llatinoamericans).
Aquesta important activitat econòmica contrasta amb la insistent
rumorologia que ha nodrit sospites
sobre suposades il·legalitats que
cometen els comerciants immigrats
(impagament d’impostos, manca de
llicències, irregularitats en la venda,
fer servir els establiments com a
‘tapadores’ d’activitats delictives,
incompliment de la llei d’horaris,
explotació dels treballadors, etc.),

insinuant un tracte de favor de l’Administració. Els comerciants estrangers han de fer els mateixos tràmits
i tenen les mateixes obligacions que
qualsevol ciutadà.
Hem de tenir present que el comerciant ‘tradicional’ dels barris no
sol estar molt lluny de la jubilació i
que, probablement, tancarà i traspassarà el seu negoci per manca de
continuïtat familiar. A diferència dels
emprenedors d’origen immigrant
que tenen, normalment, una important participació familiar.
La revitalització que suposa el
comerç estranger no sempre és
reconeguda per la població autòctona, i especialment pels comerciants ‘de tota la vida’, entre els qui
predomina certa hostilitat cap als
comerciants d’origen immigrant, vistos com una amenaça per a la seva
identitat territorial. Això vol dir que no
ho tenen gens fàcil... 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

