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L’obra d’Arranz-Bravo
a la col·lecció Bassat

El cicle ‘Més enllà de la Covid-19’
se centra en l’emergència social

En la seva última peça, la companyia teatral transforma el seu
local en una església. L’obra es
pot veure al canal de Youtube
del Centro Dramático Nacional
que ha impulsat la iniciativa La
Ventana de la Creación.

La Fundació Arranz-Bravo ha
reobert les portes després
de la pandèmia i ha prorrogat
l’exposició que recull l’obra de
l’artista dins del fons d’art del
publicista Lluís Bassat.

Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya, i Felipe Campos, director d’Itaca, parlaran
sobre emergència social en una nova videoconferència del cicle Més enllà de la Covid-19 que
organitza L’H Espai de Debat.
25 de juny, 18.30h
https://bit.ly/LHespai250620

ARXIU/ GABRIEL CAZADO

GABRIEL CAZADO

Youtube: Centro Dramático Nacional
www.lacalorica.com

VÍDEO EXPOSICIÓ

Fins al 19 de juliol
Av. de Josep Tarradellas, 44
www.fundacioarranzbravo.cat

WEB SETMANA ENERGIA

La companyia La
Calòrica es reinventa

FACEBOOK PAVVLA

Redescobreix els espais
del delta del Llobregat

L’exposició ‘Esmalt i joieria berber
a Catalunya’, en format digital

Concert de Pavvla a les Vesprades
Musicals de les cases de la música

La Setmana de
l’Energia, des de casa

Tot i que en un horari i condicions diferents, els espais naturals del delta del Llobregat
tornen a estar oberts per poder
retrobar-se amb la natura i recórrer aquests paisatges.

Cada any el Centre Cultural la Bòbila acull la
mostra dels treballs de final de curs dels alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny
Llotja. Enguany l’exposició és virtual a través
d’un vídeo.

La música de Pavvla arriba a totes les cases
amb les Vesprades Musicals. L’artista visita el
perfil d’Instagram de les cases de la música per
oferir alguns dels seus temes en un format reduït i molt proper.

Fins al 5 de juliol
www.labobila.cat

25 de juny, 19h
www.instagram.com/casesdelamusica

Un escape room virtual, una exposició en línia o diversos reptes per fer a casa són algunes
de les propostes de la Setmana de l’Energia que enguany se
celebra de forma telemàtica.

De dimarts a diumenge, de 8 a 14h
www.deltallobregat.cat

Fins al juliol
http://xarxaenxarxa.diba.cat

Plàudite recomana
teatre per veure a casa

Nova sessió de cinefòrum virtual
amb ‘La strada’ de Federico Fellini

Tutorials d’informàtica
per a nens i nenes

Per als amants del teatre, Plàudite proposa un recull d’obres
de diversos gèneres i companyies que es poden veure en
línia. Una bona manera d’estar
connectats amb aquesta disciplina artística.

El cicle de cinefòrum virtual que organitzen les
biblioteques de L’Hospitalet s’allarga al juliol amb
dues sessions més. La primera està dedicada a
La strada, de Federico Fellini. Un espai on compartir impressions amb altres cinèfils.

El canal de Youtube de la Biblioteca La Florida ofereix cada
setmana nous vídeos tutorials
amb trucs i consells d’informàtica per a nens i nenes: per
exemple, com crear lletres divertides.

FOTOGRAMA PEL·LÍCULA

www.plaudite.org/gaudiu-del-teatre

6 de juliol, 18h
www.bibliotequeslh.cat

www.bibliotequeslh.cat

ACLARIMENT

TELÈFONS I ADRECES
D’INTERÈS
AJUNTAMENT

covid19empreses@l-h.cat

• 010 (des de fora del municipi 900 100 277) i www.l-h.cat

• Mesures diferents administracions: www.dinamitzaciolocallh.cat

• Especial mesures Covid-19: https://coronavirus.l-h.cat/

• SOC. 93 261 14 38 i otg_lafarga.soc@gencat.cat

• Cita previa Oficina d’Atenció al Ciutadà: www.l-h.cat/citaOAC

• OMIC. Drets del consumidor: 93 402 60 30 i omic@l-h.cat

• Cita prèvia regidories de districte: 010 (des de fora del municipi

• Informació i assessorament sobre ocupació: 900 924 879

900 100 277) i www.l-h.cat/citaRegidoria

• Informació i assessorament per al comerç:
93 402 60 24 i promocio-comercial@l-h.cat i mercats@l-h.cat

PROTECCIÓ SOCIAL
• Serveis Socials: 010 (des de fora del municipi 900 100 277)

SALUT
• Atenció sanitària: 061

VIOLÈNCIA MASCLISTA: 900 900 120 i 016

• Urgències: 112

• Atenció piscològica per WhatsApp: 682 916 136 i 682 508 507

• Atenció psicològica a familiars de malalts i/o víctimes:

• CAID: 010 i caid@l-h.cat

917 007 989
• Contacte amb CAP en línea: https://lamevasalut.gencat.cat

ECONOMIA, TREBALL I CONSUM
• Informació treballadors, autònoms i empreses: 900 924 925 i

• Punt Salut Jove L’H: 93 403 69 12; 678 020 803 (WhatsApp) i
puntsalutjove@l-h.cat

En l’edició 356 del DIARI DE L’HOSPITALET del 25 de maig
es van publicar números de telèfon per contactar via Whatsapp amb les xarxes de suport veïnal de cada barri. Aquesta
informació apareixia a diverses webs, com la dels Punt Òmnia
de la Generalitat. Segons informacions posteriors contrastades per la redacció, aquests números no estan actius i pertanyen a particulars que se n’han desvinculat. Lamentem les
molèsties i preguem que no es faci ús d’aquests telèfons. y

