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Salut invertirà 3,5 milions
per construir un nou CAP
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Multa de 500.000 euros pel
monopoli funerari municipal

Prohibiran els pisos turístics
en edificis on viuen veïns
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L’H haurà d’esperar
Les noves parades locals de l’L10 estaran a punt el 2019

L’ALTRE INICI DE CURS pàg 3

Un de cada tres joves
d’entre 13 i 15 anys ha patit
assetjament a l’escola
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Schwarzenegger torna 
a l’Hospitalet amb 
el seu Arnold Classic



| 2

línial’H.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22Setembre 2018



Setembre 2018

3 | 

línial’H.catReportatge

És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
L’HOSPITALET
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La lupa Els semàfors

per @ModernetdeMerda

Acatar, diu

Pedro Sánchez sap executar perfec-
tament el seu paper de Zapatero ac-
tualitzat. Amb molta més mestria que
el seu predecessor, la nova cella d'Es-
panya domina l'art del bon socialisme,
el de la pastanaga i el regle, la carícia
i el càstig. La seva estratègia vers el
conflicte català gairebé no té escletxes,
controla la revolta mesurant amb una
balança d'or els somriures
i la determinació patriòti-
ca. No se li escapa res, la
nació és seva.

L'última prova d'aques-
ta sàvia habilitat la vam veu-
re fa poc, quan l'esperança
de l'esquerra espanyola va
voler rebatre les paraules de Quim Tor-
ra del dia anterior. Li va respondre que
en un estat democràtic de dret els go-
vernants han d'acatar les sentències ju-
dicials, encara que no les comparteixin.

La frase, dita així, és irrefutable. No
s'hi pot fer res. Però els anys ens han
anat fent vells i hi ha trucs que ja ens
els sabem de memòria. Som capaços de
veure't la carta marcada, Pedro.

Subtilment, en la seva afirmació
Sánchez legitima el judici -no ho sé, di-
gueu-ne com vulgueu- com si la farsa
monumental que fa mesos que pre-
senciem amb Llarena i companyia
tingués res a veure amb la justícia i la
separació de poders, i ens intenta situar
en el marc d'una Espanya plenament
democràtica, condició sine qua non per

acatar totes les sentències judicials, ens
agradin o no.

Fa poc ho va fer ell, però ho ani-
ran fent tots. Intentaran que caiguem
en aquest parany. Pronunciaran fra-
ses grandiloqüents de país democrà-
tic exemplar mentre tenen presos
polítics i exiliats a les seves vitrines,
mentre Europa es posa les mans al
cap amb l'heroi del Suprem, mentre

la fiscalia demana dos anys i mig de
presó per als onze ciutadans que es
van encadenar al TSJC en senyal de
protesta, mentre la Manada campa
lliure per Espanya, mentre Valtonyc
campa lliure per Brussel·les. I un et-
cètera insofrible.

Ho provaran. És el poder que saben
que tenen. Però nosaltres serem un pèl

més intel·ligents i sabrem
veure que la seva cantare-
lla del respecte a les sen-
tències judicials no és apli-
cable a l'Estat que simbo-
litza Llarena, al no-judici
que viurem. No esperarem
frisosos el dia de la sen-

tència com si allò fos realment un ju-
dici. Auguro que no serem tan idiotes,
Pedro.

En un estat democràtic de dret
s'han d'acatar les sentències judicials,
encara que no les compartim, diu
Sánchez. I hi estic completament d'a-
cord. En un estat democràtic de dret,
sí. En una Espanya amb presos polítics
i exiliats de manual, mira, no.

La seva cantarella del respecte
a les sentències judicials no és aplicable

a l’Estat que simbolitza Llarena

Una gran #Diada2018
per avançar cap a la re-

pública. No hi ha cap al-
tre poble a Europa que hagi mobilitzat
tants milions de persones, set anys se-
guits i sense incidents. Demanem votar
el nostre futur i ser respectats com a na-
ció. Gràcies a tots els qui ho esteu fent
possible!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Més que demanar que
el president @QuimTo-

rraiPla faci entrevistes a
mitjans internacionals, el que hauríem
d'aconseguir és que fos @JosepBorrellF
qui concedís més entrevistes. Ens van
molt bé perquè a l'estranger tinguin una
idea clara de què passa de veritat a Ca-
talunya.

@XSalaimartin

¿Pero quién era el Rec-
tor de la URJC cuando

sucedieron todos estos
chanchullos y corruptelas? Espero que
alguien que ahora no tenga ninguna res-
ponsabilidad estatal de importancia.
Alguien que no sea, yo que sé, magis-
trado del Tribunal Constitucional. ¿No?
Por decir algo.

Ni un paper a terra. Ni
un encaputxat. Ni un cú-

ter. Ni un càmera agredit.
Ni un poli pegant un fotoperiodista. Ni
un poli infiltrat arrencant coses. Ni una
petició d’empresonament de cap presi-
dent. Ni un símbol arrencat. Ni rastre de
violència. #AhíLoDejo #LlibertatPresos-
Polítics.

@PereMas@jpurias@KRLS

Ajuntament
La ciutat haurà de pagar 500.000 euros

de multa pel “monopoli funerari” que
l’Ajuntament mantenia amb els hospi-

tals Bellvitge, Duran i Reynals i el Gene-
ral i la funerària Áltima. El govern es de-

fensa i diu que no ha fet res malament.
pàgina 6

Collblanc - Torrassa
Fa tres mesos que els veïns de Collblanc

i La Torrassa treballen perquè la gent
conegui el Castell de Bellvís. Ara enge-

garan una recollida de firmes perquè
l’Ajuntament es comprometi a restaurar
aquest monument històric del segle XII. 

pàgina 12

Generalitat
La nova L10 del metro s’ha posat en mar-
xa però les estacions de Provençana i Ciu-
tat de la Justícia no obriran fins l’any que
ve. El temor d’alguns veïns s’ha complert,

el nou metro passa per la ciutat però al-
guns barris encara no hi tenen accés.

pàgina 6
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Toni Enguix

Multa de 500.000 euros pel
monopoli funerari municipal

TRIBUNALS4L’Ajuntament
haurà de pagar mig milió d’eu-
ros de multa després que el Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya confirmés la sanció que
l’Autoritat Catalana de la Com-
petència va imposar a les cinc
parts que van participar del mo-
nopoli funerari que l’entitat re-
guladora considera provat.

Els fets es van destapar el
2011, quan una funerària de
Sant Sadurní d’Anoia va de-
nunciar l’Hospital de Bellvitge
perquè no li van deixar empor-
tar-se un difunt. Segons el cen-

tre, una ordenança municipal re-
servava els serveis a la funerària
municipal, tot i que el 1996 es va
liberalitzar el sector.

En total, la multa és d’1,7 mi-
lions d’euros i l’hauran de pagar
entre Áltima (800.000 euros),
que gestiona la funerària, l’A-
juntament, els organismes que
gestionen els hospitals de Bell-
vitge (300.000) i el Duran i
Reynals (100.000) i l’Hospital
General de l’Hospitalet (25.000).

El Ple va aprovar un crèdit
per pagar el mig milió d’euros de
multa però va criticar el govern.

Imputen un Mosso d’Esquadra
per ferir un ocupa a l’ull

JUDICIAL4El Jutjat d’Instrucció
número 2 de la ciutat ha iniciat
una investigació a un agent dels
Mossos d’Esquadra per pre-
sumptament haver fet perdre la
visió d’un ull a un ocupa mentre
l’estava desallotjant.

Segons recullen diferents
mitjans, els fets haurien passat
al número 113 del carrer Miquel
Romeu a finals de maig, un edi-
fici en desús de planta baixa i tres
pisos. 

Dos agents del Grup de De-
linqüència Urbana van acudir a
l’immoble on vivien dos ocupes

després que la propietària en de-
nunciés la usurpació i un possi-
ble robatori.

Els ocupes expliquen que,
quan un d’ells va obrir la porta
davant la presència policial, un
dels agents hauria estès una po-
rra extensible i li hauria clavat a
l’ull, cosa que li hauria provocat
la pèrdua de la visió.

Els dos ocupes van ser de-
tinguts i estan sent investigats,
acusats d’usurpació de béns i
d’intent d’agressió, ja que els
agents diuen que els van inten-
tar pegar amb una barra de ferro.

Junts per l’Hospitalet proposa
una llista única independentista
POLÍTICA4El portaveu de Junts
per L’Hospitalet, Jordi Monrós,
ha llençat la proposta de crear
una única llista independentis-
ta per presentar-se a les eleccions
municipals de l’any que ve.

El portaveu i únic regidor
dels antics convergents a l’A-
juntament considera que “és la
millor eina per tenir una repre-
sentació significativa al consis-
tori de la ciutat”.

La seva formació aposta per

crear “un front unitari, inde-
pendentista, transversal i plural”
i considera que a ciutats com
l’Hospitalet és la millor manera
de “mobilitzar tot el vot demò-
crata i independentista” i “ca-
nalitzar-lo a les urnes”.

Monrós crida a la societat ci-
vil i a ERC i la CUP a participar-
hi i considera que el principal va-
lor perquè aquesta proposta
triomfi és que hi siguin tots els
representants.

Procés | L’exconsellera Meritxell Borràs publica un llibre
L’extitular de la conselleria de Governació ha decidit publicar el diari que va escriure

mentre va estar tancada durant 32 dies a la presó madrilenya d’Alcalá-Meco. El llibre es
titula “34 dies de presó i 1 de primavera” i sortirà a la venda a partir del 17 de setembre.

La parada de Provençana serà la
primera que s’obrirà al públic el
febrer del 2019, si es compleixen
els terminis previstos. Així ho va
anunciar el conseller de Territori,
Damià Calvet, en una visita que
va realitzar a les obres d’aques-
ta estació divendres 7 de setem-
bre juntament amb l’alcaldessa
Núria Marín.

Calvet va assegurar que es-
tava “molt satisfet” perquè les
obres compleixen la previsió, i
això vol dir que a la tardor del
2019 s’obrirà la parada de Ciu-
tat de la Justícia, la segona de la
nova línia L10, que connecta la
ciutat amb la Zona Franca.

El titular de Territori va afe-
gir que amb aquestes dues noves
parades i la d’Ernest Lluch, la
ciutat tindrà 20 estacions entre

metro, Rodalies i Ferrocarrils de
la Generalitat.

Per a Marín, aquest anunci és
molt important perquè “facilitarà
la vida i el transport als ciutadans
de L’Hospitalet”, ja que l’L9 i
l’L10 permeten millorar la mo-
bilitat dins de la mateixa ciutat,
reduint el temps dels trajectes.

L’alcaldessa va aprofitar la vi-
sita per recordar que un dels
principals dèficits de la ciutat pel

que fa a infraestructures és el so-
terrament de les vies de Renfe.

En aquest sentit, en un acte
que va fer el PSC dissabte 8 de se-
tembre, el ministre de Foment,
José Luis Ábalos, es va compro-
metre a firmar aviat el  conveni
per tirar endavant aquest pro-
jecte. Un compromís que la Cam-
bra de Comerç valora molt posi-
tivament perquè millorarà la xar-
xa de Rodalies de Catalunya.

El conseller i l’alcaldessa van visitar les obres de Provençana. Foto: Ajuntament

Les noves parades locals de
l’L10 estaran a punt l’any vinent

» L’alcaldessa Marín i el conseller de Territori visiten les obres
» Foment es compromet a firmar aviat el conveni per soterrar les vies

Pau Massip
L’HOSPITALET
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La Guàrdia Urbana retira uns
patinets de lloguer del carrer
MOBILITAT4El primer dilluns
de setembre van aparèixer pati-
nets elèctrics de lloguer repartits
per diferents punts de la ciutat.
Els havia col·locat aquella ma-
teixa nit l’empresa estatuniden-
ca Lime, tot i que no tenia el per-
mís de l’Ajuntament per fer-ho.

Per això, el consistori  va or-
denar a la Guàrdia Urbana que
retirés aquest tipus de vehicles
immediatament.

L’empresa va néixer als Es-
tats Units fa un any i recentment
ha començat el seu desembar-
cament a Europa.

Lime també ha intentat po-
sar-se en marxa a Barcelona, Va-
lència i Madrid, però només a la
capital de l’Estat ha pogut ope-
rar amb normalitat. A la resta de
ciutats, els governs locals han re-
tirat els vehicles perquè no te-
nien permís per estar al carrer.

Satisfacció dels veïns pels
serveis públics de la ciutat

ENQUESTA4Sis de cada deu
ciutadans de l’Hospitalet estan
satisfets amb els serveis públics
que els ofereix l’Ajuntament.
Així ho reflecteix el Baròmetre de
l’Observatori dels Serveis Urbans
(OSUR) d’aquest any.

Tot i la bona valoració que
fan els veïns dels diferents ser-
veis que ofereix la ciutat, la nota
mitjana ha caigut i l’Hospitalet
ha passat a ser la divuitena ciu-
tat del rànquing, perdent quatre
posicions en comparació amb els
resultats de l’any passat.

MALA NOTA EN NETEJA
La valoració que fan els veïns so-
bre la recollida d’escombraries

obté una mitjana de satisfacció
del 63%, dos punts per sota de la
mitja de la resta de ciutats.

Un dels elements que pot
haver provocat aquesta valora-
ció és l’acumulació que hi ha ha-
gut aquest estiu en alguns con-
tenidors de diferents punts de la
ciutat.

Segons ha denunciat ERC,
“els contenidors plens i la nete-
ja deficient dels carrers” han
provocat males olors que mo-
lesten els veïns. Per als republi-
cans, “la ciutat cada dia està
més bruta” i, davant la fi del con-
tracte amb FCC, demana a l’A-
juntament que es plantegi la re-
municipalització d’aquest servei.

HABITATGE4L’últim Ple abans
de les vacances va servir per
aprovar la normativa que regu-
larà els apartaments turístics a la
ciutat a partir d’ara. Els regidors
del govern i de l’oposició van vo-
tar la modificació del Pla Gene-
ral Metropolità (PGM) després
que partits i entitats de la ciutat
poguessin incorporar algunes
de les esmenes presentades al
planejament inicial presentat i
aprovat a la primavera.

Amb aquest nou ordena-
ment, l’Ajuntament vol evitar
la proliferació d’aquest tipus
d’establiments a la ciutat i mi-
llorar la convivència entre els que
ja existeixen i els veïns.

Una de les novetats més
importants serà la impossibili-
tat d’obrir nous pisos turístics
en edificis d’habitatges. No-
més es podran instal·lar apar-
taments per a turistes en edifi-
cis d’ús exclusiu per a aquest ti-
pus de negoci o bé en blocs on
es facin altres activitats decla-
rades compatibles en la modi-
ficació del PGM.

El nou reglament també pro-
hibeix instal·lar hostals, albergs
o apartaments turístics a les
plantes baixes dels edificis o en
carrers amb una amplada infe-
rior a vuit metres.

Més enllà de l’afectació que
els pisos turístics poden provo-
car als blocs de pisos i les mo-
lèsties que poden causar als
veïns, la reforma de la normati-
va també preveu la possibilitat de
limitar el percentatge d’habitat-
ges turístics que es poden ins-
tal·lar a cada barri. Segons el ti-
nent d’alcalde Francesc Belver,
l’objectiu d’aquesta proposta és
evitar que aquest tipus de nego-
cis es concentrin en algunes zo-
nes concretes de la ciutat.

Per altra banda, el nou re-
glament també preveu la possi-

bilitat de sancionar els propie-
taris d’aquests tipus de negocis
que se saltin la normativa.

També es va aprovar la pro-
posta d’ERC de crear una co-
missió de seguiment lligada al
Consell de Ciutat que es dedica-
rà a avaluar el desenvolupa-
ment de la nova normativa i
plantejarà possibles canvis per
adequar-la a les necessitats.

Hi van votar a favor tots els
partits excepte ERC i Canviem,
que es van abstenir, i la CUP, que
hi va votar en contra per garan-
tir “el dret a l’habitatge”.

El Ple va aprovar la nova regulació per als pisos turístics. Foto: Twitter (PSCLH)

Llum verda a prohibir els pisos
turístics en edificis on viu gent
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis
de l’àrea

metropolitana
de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 
infants que viuen

en centres malgrat
que ho podrien fer

en família
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar
les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus
diferents

d’acolliment
que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5
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Centre | Sant Josep

Música, teatre i circ per
encetar la nova temporada

CULTURA4El 27 de setembre es
farà la presentació oficial de la
programació que oferiran l’Au-
ditori Barradas i el Teatre Jo-
ventut fins a finals d’any.

L’acte, que es farà a l’espai de
la rambla Just Oliveras, serà
“animat, distès i divertit”. Co-
mençarà a les vuit del vespre i es-
tarà obert a tots els aficionats i
espectadors de la música i les
arts escèniques.

L’Auditori Barradas comen-
çarà el mateix diumenge 30 de
setembre amb l’espectacle Te-
nors, de la companyia Illuminati.

Per l’escenari també hi passarà
l’actriu Mercè Sampietro, que re-
citarà poesia de Maria Mercè
Marçal i tornarà a acollir dife-
rents artistes del Festival Acrò-
bates.

Pel que fa a la programació
del Teatre Joventut, la tempo-
rada començarà amb el concert
de Joan Dausà, que presentarà
el seu nou disc dissabte 29 de se-
tembre. El cap de setmana del 6
i 7 d’octubre hi haurà doble ses-
sió d’humor amb Quim Masfe-
rrer i l’espectacle Rhumans, de
la companyia Rhum & Cia.

HABITATGE4A principis de mes
van començar les obres de cons-
trucció d’un bloc de pisos que in-
clourà 60 habitatges de protec-
ció oficial al carrer Leonardo
da Vinci, a la cantonada del ca-
rrer Cobalt.

Els pisos es faran en un an-
tic terreny de la Sareb, el banc
dolent, i la promoció la impulsen
conjuntament l’Ajuntament i la
immobiliària privada Metropo-
litan House.

A l’espai s’hi construiran un
total de quatre blocs de pisos que
tindran uns 350 habitatges. D’a-
quests, el govern ha explicat
que 115 seran de protecció oficial,
95 tindran un preu concertat i la
resta, uns 140, seran de preu lliu-
re i els vendrà la mateixa im-
mobiliària. Hi haurà pisos de
dues i de tres habitacions i tots
tindran aparcament i traster.
També està previst un sostre
comercial de 1.325 metres qua-
drats.

L’alcaldessa Núria Marín va
aprofitar l’acte protocol·lari de
col·locació de la primera pedra

que es va fer dimecres 5 de se-
tembre per explicar que “des
del 2014, l’Ajuntament ha im-
pulsat la construcció de més de
480 pisos en règim de protecció
oficial”, siguin de venda o de llo-
guer. A més, va anunciar que te-
nen previst construir-ne 103
més.

L’inici d’aquestes obres s’em-

marca en el projecte d’urbanit-
zació de la zona delimitada en-
tre els carrers Leonardo da Vin-
ci i Miquel Romeu, la carretera
del Mig i l’avinguda del Carrilet,
que es va aprovar l’any passat
amb un pressupost de més de
2,4 milions d’euros amb l’ob-
jectiu de crear una zona més ur-
bana i amable per als veïns.

Imatge del solar on es construiran els 350 pisos nous. Foto: Google Maps

Comença la construcció de 115
pisos de protecció oficial

Mobilitat | Inundacions al carrer Enric Prat de la Riba 
Arran dels aiguats que van caure a la ciutat dimecres 12 de setembre a la tarda,
que van deixar una vintena de litres en poca estona, hi va haver inundacions a

la zona de la plaça Mestre Clavé que van provocar problemes de trànsit.
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Santa Eulàlia

IMMIGRACIÓ4Des de fa més de
tres mesos, un grup d’immi-
grants protagonitza una tanca-
da a la ciutat per reclamar una
millora de les condicions de vida
per a les persones que viuen la
mateixa situació que ells.

Segons va avançar L’Hdigi-
tal, els migrants s’han traslladat
a l’ateneu popular “La Pua” per
continuar amb la seva protesta,
que van començar a la Casa de la
Reconciliació de Can Serra.

El motiu és que, després de
les vacances, a l’espai que els hi
havien cedit s’hi tornen a fer els
cursos i els tallers habituals i el
necessitaven.

De la trentena de persones
que van iniciar la tancada en
queden una desena, que conti-
nuen reclamant a l’Ajuntament
que els permeti empadronar-se
en un d’aquests espais per tal de
poder accedir als serveis socials
i trobar feina.

FEIXISME4Diumenge 9 de se-
tembre al vespre, el militant de
la CUP Xavi Berruezo va veure
una pintada a prop de casa seva
on l’amenaçaven de mort. La
pintada deia “Berruezo estas
muerto” i els autors també hi ha-
vien dibuixat una diana.

Els fets es van conèixer di-
lluns 10 al matí i, a la tarda, Be-
rruezo va presentar la denúncia
als Mossos d’Esquadra. En de-
claracions a Línia l’H, ell mateix
explica que és militant de base de
la CUP i que ha anat a les llistes
municipals en alguna ocasió.

També comenta que les pin-
tades a llocs com les seus dels
partits, per exemple la d’ERC,
són més habituals, però assegu-
ra que ara “s’està estenent a les
cases de la gent” i “cada vegada
hi ha més pintades”.

Un dels punts que també ha
patit els atacs dels unionistes és
l’estàtua de L’Acollidora, que ja
ha aparegut en dues ocasions

amb pintades a favor de l’apli-
cació de l’article 155.

Esquerra, Canviem, el PDe-
CAT i Ciutadans van condemnar
l’amenaça de mort patida per Be-
rruezo, però ell afirma que no ha
rebut cap trucada de suport ni
del PSC ni del govern de Núria
Marín. El militant independen-
tista afegeix que “tenen pressa
per esborrar” la pintada i que,
per això, l’única trucada que ha

rebut de l’Ajuntament ha estat
per repintar la paret on hi ha l’a-
menaça. Berruezo critica que
els socialistes no estan “donant
respostes polítiques” ni han con-
demnat la pintada.

Altres veïns també han de-
nunciat que han rebut pintades
d’aquest tipus i per això s’estan
plantejant fer alguna cosa al
proòxim Ple o organitzar una
manifestació.

Pintada que va aparèixer a prop de casa de Xavi Berruezo. Foto: Twitter (@I_CSC)

Amenacen de mort un militant
de la CUP amb una pintada

La tancada de migrants es
trasllada a l’ateneu ‘La Pua’

EDUCACIÓ4La nova residència
d’estudiants a Bellvitge ha fet un
pas més per convertir-se en re-
alitat. El Ple municipal del mes
de juliol va aprovar la modifica-
ció puntual del Pla General Me-
tropolità (PGM) per la cons-
trucció de la futura residència
universitària de Bellvitge.

Els partits també van donar
el seu vistiplau al protocol de
col·laboració entre l’Ajuntament
i la Universitat de Barcelona, la
institució que gestiona el Cam-
pus de la Salut de Bellvitge i que
també s’encarregarà de la resi-
dència.

En la documentació inclosa
en la modificació del PGM hi fi-
gura un informe sobre la neces-
sitat de traslladar unes pistes de
petanca que hi ha en els matei-
xos terrenys on s’ha de construir
el nou establiment. A més, això
també obliga a canviar la quali-
ficació del sòl, que passa de ser
equipament esportiu a docent.
Aquest canvi ja es va aprovar pel
Ple l’estiu de l’any passat.

La residència, que s’ubicarà
al carrer de la Residència, a la
zona de la Feixa Llarga, posarà
a disposició dels estudiants unes
200 places.

L’edifici ocuparà l’espai que
actualment utilitza el Club Pe-
tanca Mediterrani, just davant de

l’Escola d’Infermeria de la Uni-
versitat de Barcelona, a tocar de
l’Hospital de Bellvitge.

Aquest projecte neix el 2014,
quan l’Ajuntament i la universi-
tat van firmar un conveni per
construir i gestionar una resi-
dència pública en aquesta zona.

Els terrenys on s’ubicarà la nova residència per estudiants. Foto: Google Maps

Un pas més per fer realitat
la residència universitària

Bellvitge | Gornal

Cultura | Portes obertes a la Nogueras Blanchart
Del 26 al 30 de setembre, la galeria d’art Nogueras Blanchart obrirà les seves

portes al públic perquè amants de l’art i curiosos puguin veure les seves exposi-
cions i provar el brunch que oferiran en el marc del Barcelona Gallery Weekend.

Sanitat | L’Hospital de Bellvitge lidera la donació d’òrgans
Des de principis d’any, el centre ha rebut 38 òrgans i ha realitzat un total de 180 tras-
plantaments. Aquest augment, que manté les xifres de l’any passat, ha portat l’hospi-
tal a mantenir-se entre els tres primers centres de Catalunya en nombre de donants.

FORMACIÓ4La Cambra de Co-
merç ha obert un punt d’infor-
mació sobre Formació Profes-
sional a la delegació que l’entitat
té a la ciutat, ubicada a les ofici-
nes de Gornal Activa.

La missió d’aquest nou ser-
vei és impulsar aquest tipus
d’estudis assessorant i acom-
panyant les petites i mitjanes
empreses, de manera que pu-
guin aprofitar la modalitat d’FP
dual del sistema educatiu i del
sistema laboral impulsat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.

L’objectiu és facilitar l’accés
de les empreses a la formació
dels tutors i a la realització dels
tallers pràctics per tal que els es-
tudiants rebin una bona forma-
ció, puguin adquirir experiència
en l’entorn professional i el sis-
tema educatiu conegui de pri-
mera mà les necessitats i les
demandes de les empreses.

Per això, el nou servei se
centrarà a donar suport a l’FP
dual, on les empreses tenen un
paper actiu i els estudiants tenen
més possibilitats de trobar feina.

Nova oficina d’informació
sobre FP a Gornal Activa
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Pubilla Cases | La Florida

OBRES4Aquest estiu, la biblio-
teca La Bòbila ha estat tancada
durant unes setmanes per sot-
metre’s a diferents tasques de re-
forma i manteniment.

Bàsicament, l’Ajuntament va
tancar l’espai per tal de can-
viar-ne el sistema de climatitza-
ció, que havia quedat envellit.
També s’ha aprofitat per adap-
tar-lo a la nova normativa eco-
lògica.

A més, amb l’arribada del

mes de setembre, l’equipament
ha tornat al seu horari habitual
d’obertura després dels canvis
durant els mesos d’estiu.

UNA XARXA BEN VALORADA
En una visita que va realitzar el
ministre de Cultura i Esports a
finals d’agost, José Guirao va elo-
giar la xarxa de biblioteques de
la ciutat. El nou titular de Cultura
va dir que “tenen una gran re-
putació i prestigi arreu”.

SANITAT4La Conselleria de Sa-
lut s’ha marcat l’objectiu de
construir un nou centre d’aten-
ció primària (CAP) al barri de La
Florida. Amb aquest nou centre,
la voluntat del departament és
descongestionar l’actual CAP
Florida, que ara mateix dona co-
bertura a una població d’unes
44.000 persones.

El nou espai acollirà els pro-
fessionals de medicina i infer-
meria de família de l’EAP Flori-
da Sud, ja que el departament de
Salut divideix el barri en dues
àrees diferents per oferir una
atenció més propera i adequada
als pacients.

La Generalitat ja compta
amb els terrenys on construirà
aquest nou equipament, que es
farà en un solar propietat de l’In-
casòl que hi ha a l’avinguda de
Catalunya. El departament ja
ha enllestit el pla funcional i hi
destinarà 3,5 milions d’euros
per acabar la fase d’estudi.

Així ho van acordar el De-
partament de Salut, el Servei Ca-
talà de la Salut i l’Ajuntament en
la firma del Pacte de Salut i Be-
nestar, que es va presentar a
principis de mes.

En conjunt, l’acord preveu
destinar 56,9 milions d’euros
per millorar les infraestructures
i els dispositius assistencials de
diferents punts de la ciutat.

A més del nou CAP a La

Florida, també està prevista la
construcció del CAP Santa Eu-
làlia Nord per substituir el CAP
Mossèn Cinto Verdaguer i la
reforma del CAP Just Oliveras,
molt envellit i al límit de la seva
capacitat.

L’objectiu del Pacte és reduir
les desigualtats en salut per
raons socials, econòmiques o
de gènere i potenciar la integra-
ció de l’atenció comunitària.

El Pacte comportarà una inversió de 57 milions d’euros a la ciutat. Foto: Ajuntament

Salut invertirà 3,5 milions per
construir un nou CAP a La Florida

La Bòbila renova el sistema
de climatització durant l’estiu

PATRIMONI4El Castell de Bell-
vís és un gran desconegut per
molts hospitalencs. Tot just fa
deu anys que es va descobrir
aquest castell medieval del segle
XII que, com a torre de vigilàn-
cia, va donar nom al barri de La
Torrassa.

La Sònia, una de les veïnes
implicades en el moviment per-
què el castell deixi de passar des-
apercebut per la majoria, expli-
ca que “la gent no sap què és”
aquest monument i que molts
“es pensen que és una casa en
ruïnes”. Per això, des de princi-
pis d’estiu han començat a pen-
jar una sèrie de codis QR i de pa-
pers amb informació perquè els
veïns puguin descobrir quin
monument històric tenen a to-
car de casa.

A partir d’ara, a més de les ac-
cions per donar a conèixer el cas-
tell als veïns del barri i la resta
d’hospitalencs, començaran una
recollida de firmes perquè l’A-
juntament tiri endavant les feines
de restauració i rehabilitació que

es va comprometre a fer des del
2008, quan es van trobar les
restes del castell medieval.

Els veïns expliquen que el
projecte “fa deu anys que està pa-
rat, sense fer res” i això provoca
que  l’edifici cada cop estigui
més deteriorat i que el seu estat

cada cop “va a pitjor”. El govern,
per la seva banda, ja ha anunciat
que aquest setembre es reunirà
la comissió de seguiment del
PEPPA després de la denúncia de
l’estat del patrimoni arquitectò-
nic que va fer aquesta publicació
en l’anterior edició.

El castell era una torre de vigilància al segle XII. Foto: Twitter (Torrassa12CA)

Els veïns volen que l’Ajuntament
restauri el Castell de Bellvís

Collblanc-Torrassa

Queixes dels veïns pels sorolls
d’un nou alberg a Collblanc

POLÈMICA4Els veïns d’un bloc
del carrer Onze de Setembre
estan farts de l’alberg que fa
quatre mesos va obrir als baixos
de l’edifici.

Expliquen que senten so-
rolls les 24 hores del dia i que no
poden dormir tranquils. El mo-
tiu, el xivarri que fan els clients
de l’establiment i els aparells
d’aire condicionat.

L’Ajuntament, per posar pau

entre veïns i propietaris del ne-
goci, ha enviat un requeriment
perquè l’hostal canviï de lloc els
aparells.

Ja és el segon avís que fan
arribar a l’establiment, després
que al juliol els obliguessin a can-
viar la cuina per complir la nor-
mativa.

Els veïns asseguren que el
seu objectiu és que el negoci
marxi de l’edifici.

Els grafitis, protagonistes del
mural de Torrassa a la tardor

ART URBÀ4El projecte 12+1,
una galeria d’art a cel obert que
cada mes es transforma i mostra
un nou artista i diferents estils,
estarà marcada pel grafiti aques-
ta tardor. 

Aquest setembre, l’obra evo-
ca una barreja de concentració i
respiració, complementada amb
unes cal·ligrafies d’elements opo-
sats com el ple i el buit. L’enca-
rregat de pintar el mural ha si-

gut l’artista d’origen franc-es-
panyol Jimmy Alcala, més co-
negut com a ASU, que conside-
ra l’art un camí introspectiu.

A partir de l’1 d’octubre, l’ar-
tista italià Etnik, que també tre-
balla el grafiti, prendrà el relleu
al mural. Com cada mes, treba-
llarà en directe perquè tots
aquells que ho vulguin puguin
veure els progressos del mural
abans d’estar acabat.

Cultura | Nova exposició a la galeria Contorno Urbano
La Fundació Contorno Urbano, dedicada a l’estudi, la promoció o la conserva-

ció de l’art urbà, acollirà una nova exposició a partir del 3 d’octubre. Les artistes
que presentaran les seves obres són el col·lectiu de grafiteres Hate Lovers.

Successos | Mor un home en un incendi al carrer Montseny
Un jove de 27 anys va morir el 15 d’agost quan intentava salvar el seu gos d’un foc que
es va declarar al seu pis. Els Bombers van trobar els dos cossos sense vida a l’interior
d’un dels banys de l’habitatge. El foc va començar en un pis de la primera planta.
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Esports
El nou CB l’H debutarà a 

casa contra el Villarrobledo
El dia 6 d’octubre es po-
sarà en marxa una nova
temporada a la lliga LEB

Plata per al CB l’Hospitalet. El
conjunt que dirigirà José Manuel
Hoya (Jorge Tarragona ha mar-
xat a l’Espanyol) afrontarà el ter-
cer curs seguit al tercer esglaó del
bàsquet estatal i debutarà al Nou
Pavelló del Centre contra el  Vi-
llarrobledo, en un partit que co-
mençarà a les vuit del vespre.

L’equip visitarà el CB Vic en
la segona jornada, rebrà el Mur-
cia en la tercera i es desplaçarà
fins a Fontajau, la pista del Bàs-
quet Girona, en les primeres jor-
nades de la temporada regular.

LLIGA CATALANA LEB PLATA
El conjunt blanc va jugar la final
de la Lliga Catalana LEB Plata el
passat dissabte 15, quan ja s’ha-
via tancat aquest Línia l’H.

Bona arrencada de curs
de l’Hospi de Xavi Molist

El segon projecte de
l’Hospi de Xavi Molist a
Tercera Divisió ha co-

mençat amb bones sensacions. Si
bé l’equip va quedar fora de la
Copa Catalunya a la segona ron-
da (1-0 al camp del Vilafranca),
fora d’aquest resultat, els ribe-
rencs s’han mostrat com un dels
rivals a batre i han exhibit una
enorme solidesa defensiva que els
ha portat a encaixar només un gol
en els primers quatre partits.

Després del partit contra l’As-
có, l’equip rebrà la visita d’un al-
tre equip de la comarca de Ta-
rragona, la Pobla de Mafumet, i
tancarà el mes a Barcelona, al
Camp de l’Energia, contra la
Unió Esportiva de Sants.

El primer partit del mes que
ve també serà a domicili, el 7 d’oc-
tubre als Canyars, contra la UE
Castelldefels. Set dies més tard,
l’Hospi rebrà la visita del Santfe-
liuenc a la Feixa Llarga.

Per segon any consecutiu, el po-
lifacètic Arnold Schwarzeneg-
ger es trobarà amb els seus fans
de la ciutat, del país (i, perquè no,
de la resta d’Europa i del món) en
la pròxima edició de l’Arnold
Classic Europe, que se celebrarà
al Recinte Firal Gran Via entre els
dies 28 i 30 d’aquest mes.

Les exhibicions de bodybuil-
ding (en les seves diferents mo-
dalitats, com Bikini, Classic o
Men Physique) són la principal
senyal d’identat d’aquest certa-
men, peròen els darrers anys ha
volgut convertir-se en el certa-
men multiesportiu més gran del
continent i ha incorporat al seu
calendari disciplines com la ca-
poeira, el freestyle skating i es-
ports de combat com el judo, el
taekwondo, el jiu-jitsu o les arts
marcials mixtes (MMA).

A banda dels campionats
(que l’any passat van reunir més

de 1.200 esportistes), també està
previst que durant els tres dies es
facin seminaris, exhibicions, clas-
ses magistrals i activitats pro-
gramades en moltes de les dis-
ciplines esportives.

SISÈ ARNOLD FIGHTERS
I el que també és un clàssic és l’Ar-
nold Fighters, que enguany se ce-

lebrarà per sisena vegada. Es
tracta d’una modalitat que posa
els participants al límit del seu es-
forç i que els obliga també a mos-
trar la seva habilitat i agilitat, ja
que han d’evitar o superar obsta-
cles, enfilar-se per murs i afron-
tar tota mena de reptes físics. La
companyia Coach in Health aju-
darà a muntar aquests circuits.

L’actor apadrina aquest esdeveniment. Foto: Twitter (@ArnoldClassicEu)

Schwarzenegger torna a la
ciutat amb el seu Arnold Classic

Futbol americà | Sortegen el calendari de la Lliga Catalana
Els Pioners ja saben quan es començarà la primera competició oficial del curs: la Lliga

Catalana, que enguany arriba a la 31a edició. L’equip vermell debutarà en la competició
el 3 de novembre a Argentona i el primer partit a casa serà contra els Barberà Rookies.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET
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Llibres

Caïm Riba ha anat creant en els darrers
anys, amb la calma que el caracteritza,
les cançons que ara componen el seu
nou treball, Nararai (DiscMedi, 2018).
L’àlbum sortirà al mercat el 28 de setem-
bre, però Enderrock ja ha estrenat en ex-
clusiva una de les cançons més definitò-
ries del disc: Guspira. Una consolidació
del seu vessant més acústic i intimista.

Música

Nararai
Caïm Riba

Fotoperiodisme en estat pur
El Palau Robert de Barcelona presenta l’exposició Creadors de
consciència. 40 fotoperiodistes compromesos, que vol retre ho-

menatge a professionals de la càmera de l’Estat espanyol
que arrisquen la seva vida en conflictes bèl·lics, desastres na-
turals o règims autàrquics. L’exposició, que es pot veure des
del passat 7 de setembre fins al 10 de febrer, recull escenes

úniques que conviden a la reflexió sobre situacions que con-
necten amb la consciència col·lectiva del visitant. Gervasio
Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara o Clemente Bernad 

són només alguns dels grans noms d’aquesta mostra única. 

Els bikers tornen a tenir una sèrie de re-
ferència. Aquest spin-offde la popular
Sons of Anarchy situa el focus en un al-
tre club de moters, els Mayans, que
controlen bona part del narcotràfic
d’heroïna a la zona fronterera entre els
Estats Units i Mèxic. El seu protagonis-
ta és EZ, un jove prospecte que aspira
a ser membre de ple dret del club.

Pelis i sèries

Mayans MC
Kurt Sutter

Una de les comèdies revelació de la
temporada. Quatre intèrprets i un gos
juguen constantment amb el surrealis-
me i fan tota mena de piruetes lingüís-
tiques per fer aquesta bretolada que
vol celebrar la vida i fer un cant al sexe,
a l’amor, als plaers i vol transmetre als
espectadors el goig de viure.

A la Sala Barts de Barcelona.

Teatre

Les roses de la vida
Sergi Belbel

El nou llibre de Sergi Pàmies és un re-
cull de 13 històries on es presenta un
triangle d’absències: els pares, els fills i
l’amor. Un retorn als contes que man-
té la fascinació per l’absurd i la ironia. 

A través de la ficció, Pàmies acon-
segueix explicar la realitat i la distàn-
cia que la vida va produint entre pares
i fills, que agafen el seu propi camí.

L’art de portar gavardina 
Sergi Pàmies

Foto: Santi Palacios

L A U R A  P A U S I N I
La fitxa

QUI ÉS?

ENSURT...

Ser una cantant d’èxit mundial
Un dels temes més famosos de la italiana és ‘Se fue’

Famosos

La seva gira arriba a Barcelona
Actuarà el 17 d’octubre al Palau Sant Jordi

Accident amb una fan al Perú
La noia la va colpejar per error a la cara amb un pal selfie

QUÈ HA FET?

ÉS FAMÓSA PER...

No t’ho perdis
Després de viatjar per tot el món amb la gira del seu
nou disc, Laura Pausini aterrarà al Palau Sant Jordi de
Barcelona el 17 d’octubre. El públic podrà gaudir en
directe de les cançons que formen el seu darrer àl-
bum, Hazte sentir, però també hi haurà espai per als
seguidors més nostàlgics amb la interpretació de les
seves cançons més conegudes, com Se fue oLa Sole-
dad.El que encara es desconeix és si la italiana segui-
rà convidant un dels espectadors damunt de l’esce-
nari durant el concert. El motiu és l’accident que va

patir recentment quan actuava al Perú a conseqüèn-
cia de l’emoció d’una de les seves fans. Pausini va fer
pujar una noia per cantar i ballar juntes un dels seus
temes més famosos però la seguidora de la italiana

va embogir tant que va acabar colpejant bruscament
la cara de la cantant amb el seu pal selfie. Després de
rebre l’impacte, Pausini va fer una broma i va conti-

nuar l’actuació amb la millor actitud possible.  

Viu en línia | NBA 2K19
El simulador de bàsquet més popular de l’actualitat fa 20 

anys. Com sempre, el seu mode MyCareer és el més esperat.
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Viu en línia

DIJOUS 20 DE SETEMBRE
20:00 Delafé Nu representa l’acostament d’Os-

car D’aniello a l’essència literària del seu tre-
ball.  Cal fer reserva prèvia per l’entrada. / Bi-
blioteca de Bellvitge.

DIMECRES 19 DE SETEMBRE
18:00 El càncer de tu a tu és el nom d’una jor-

nada de divulgació de la recerca i la tasca as-
sistencial en càncer adreçada als pacients, a
les associacions d’afectats i al públic en ge-
neral. / Auditori Barradas.

DIMECRES 26 DE SETEMBRE
18:30 El professor Andrés Moya s’encarregarà

d’aquesta sessió monogràfica pensada per
aprendre a dominar i detenir l’angoixa, sigui
quina sigui la seva causa. Entrada gratuïta.
/ Auditori Barradas.

DEL 22 AL 26 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Espai 120 tornarà a inaugurar un

saló d'art contemporani (ArtBaHo) que es po-
drà visitar durant cinc dies. L’acte d’inaugu-
ració es farà a dos quarts de vuit del vespre.
/ Espai 120.

DEL 26 AL 30 DE SETEMBRE
Matí-Tarda Baixen les temperatures, però a la

ciutat hi ha més ganes de descobrir nous ar-
tistes, visitar exposicions i explorar tots els ra-
cons del Districte Cultural de l’Hospitalet. /
Diferents espais del districte.

DIMECRES 26 DE SETEMBRE
18:00 Story times és el paraigües sota el qual l’a-

cadèmia Kids&Us agrupa totes les narracions
en anglès que fa i que estan pensades per a
nens i nenes que tinguin entre 1 i 2 anys. /
Biblioteca la Bòbila.

DIMARTS 9 D’OCTUBRE
18:00 De què està feta la guerra? és el nom de

la sessió de l’Hora del conte que coordinarà
la narradora Mercè Rubí. Activitat gratuïta.
/ Biblioteca la Bòbila.

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a la sete-

na jornada del grup 5 de Tercera Divisió en-
tre el CE l’Hospitalet i la Pobla de Mafumet.
/ Municipal de la Feixa Llarga.

I va veure muntanyes és el nom de la
sessió de L’hora del conte que coordi-
narà la narradora Lídia Clua. / Biblio-
teca Santa Eulàlia.

Lídia Clua coordina una
sessió de L’hora del conte
Dimecres 3 d’octubre a les 18:00

Conferència a càrrec de Manuel Do-
mínguez,  historiador, professor d’en-
senyament secundari i president del
Centre d’Estudis de l’Hospitalet. / Mu-
seu de L'Hospitalet - L'Harmonia.

"La Gloriosa", 150 anys després, 
una jornada sobre la revolució
Dimarts 25 de setembre a les 19:00

Joan Dausà publica el disc Ara som ge-
gants després de tres anys de silenci
discogràfic i en la seva gira de pre-
sentació farà una visita a la ciutat. / Te-
atre Joventut.

Joan Dausà presenta ‘Ara
som gegants’ al Joventut

Dissabte 29 de setembre a les 20:00

Partit de bàsquet corresponent a la pri-
mera jornada de la lliga LEB Plata
entre el CB l’Hospitalet i el CB Villa-
rrobledo. / Pavelló del Centre.

El CB l’Hospitalet debuta a 
la lliga contra el Villarrobledo

Dissabte 6 d’octubre a les 20:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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