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Restes romanes a Bellvís
» Els treballs de recuperació del castell permeten trobar restes de l’època romana en un mur
» La troballa reafirma la importància arqueològica de la zona de la cornisa de La Torrassa

Les restes corresponen a un tram de morter de l’època romana. Fotos: Ajuntament

HISTÒRIA4L’Hospitalet va
ser una de les ciutats més
castigades per l’aviació fei-
xista durant la Guerra Civil.
L’objectiu de les bombes del
bàndol sublevat eren, bàsica-
ment, les seus dels partits i
sindicats republicans i les di-
ferents fàbriques armamen-
tístiques que hi havia a la ciu-
tat. Per defensar-se d’aquests
atacs, la població de l’època va
construir tota mena de refu-
gis antiaeris a diferents zones
de la ciutat.

Ara, l’estudiant d’Arqueo-
logia Iris Teruel, a través del
seu treball de fi de grau, n’ha

localitzat 39. Però assegura
que segur que n’hi havia molts
més, dels quals no es té in-
formació. La majoria dels que
ha trobat Teruel amb el seu
treball estaven ubicats als ba-
rris de Collblanc i La Torras-
sa perquè, en aquella època,
aquestes dues zones eren el
centre neuràlgic de la ciutat.

Teruel també explica que
molts dels refugis s’han acabat
destruint o tapiant per noves
construccions que s’hi han
fet a sobre i que l’Ajuntament
s’ha oblidat completament
d’aquestes edificacions tan
importants durant la guerra.

Un treball localitza 39 refugis
antiaeris de la Guerra Civil

Les primeres feines de recupe-
ració i restauració del Castell
de Bellvís ja han mostrat l’ex-
tensa història que amaga aquest
monument de la ciutat. Pocs
dies abans d’acabar l’any, l’A-
juntament va anunciar que, en
les obres de repicament d’un
dels murs exteriors del castell,
s’han trobat restes arqueològi-
ques d’origen romà. A la base de
la paret, els obrers i l’arqueòlo-
ga que supervisa els treballs han
descobert un fragment d’un tipus
de morter hidràulic fet a base de
calç, guix, ceràmica i aigua de
mar que, segons els experts, no-
més se n’ha documentat el seu ús
en l’època romana.

El tram de morter trobat,
que és de petites dimensions, po-
dria ser part d’un mur o d’un pa-
viment d’una edificació romana
que hi hagués hagut al mateix
lloc i que s’hagués reaprofitat en
la construcció del castell. La tro-
balla farà que l’Ajuntament am-
pliï la zona de protecció ar-
queològica al voltant del Castell
de Bellvís i a l’excavació que s’hi
està fent.

Des de la plataforma Defen-
sem el Castell celebren aquest
descobriment, ja que reafirma la
seva lluita per la recuperació i re-
habilitació d’aquest element pa-
trimonial tan important de la
ciutat.

PROTEGIR LA CORNISA
L’entitat, que el 5 de gener va or-
ganitzar un acte per difondre el
patrimoni del barri i de la ciutat

en conjunt que va aplegar unes
200 persones, considera que la
troballa torna a remarcar la im-
portància arqueològica de la cor-
nisa de La Torrassa. Aquest serà
un dels espais que Canviem L’H
demanarà que passi a ser Zona
d’Expectativa Arqueològica de la
ciutat. Per fer-ho, presentarà
una moció al Ple de gener que es-
pera que s’aprovi amb el suport
de tots els partits.

PROTEGIR ALTRES ELEMENTS
El Partit Popular també presen-
tarà una altra moció relaciona-
da amb el patrimoni de la ciutat.
La regidora dels populars, Sonia
Esplugas, demana que s’inclogui
el Castell de Santa Eulàlia, co-
negut popularment com el de la
Pepa, al nou Pla de protecció del
patrimoni arquitectònic (PEP-
PA) que s’està debatent.

Pau Massip
L’HOSPITALET

En Portada
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El 1985, una comitiva de miners arribats
d'arreu del Regne Unit va encapçalar la
desfilada del Dia de l'Orgull Gai a Londres
al crit de "sabem que hi ha més proble-
mes fora de la mina". Aquest va ser el no-
ble gest que la Unió Nacional va voler re-
tre a la Lliga de lesbianes i gais, molt as-
setjats per la Dama de Ferro, la qual va
jugar la basa del VIH per acabar amb un
problema que alterava el silenci. La
LGTBI anglesa va ser el grup social que
més suport va donar a les necessitats dels
vaguistes durant el temps que va durar
la lluita més llarga de la his-
tòria anglesa, condemnant
milers de famílies a l'atur, l'a-
ïllament, la indiferència. A
morts i detencions.

De la dècada dels 80 al
nostre país s'extreuen im-
portants ensenyaments, com
aquella unió que protagonitzaven dife-
rents col·lectius a favor de la defensa dels
interessos comuns, dels drets humans,
de la protecció als més febles. Ja feia anys
que la sociocràcia, ciència que vol dir go-
vern de socis, enaltia les relacions hu-
manes correctes davant de la situació de-
predadora de certs partits que pateix la
nostra societat (cert alcalde de Barcelo-
na es va passar un temps vivint a les ca-
ses dels líders veïnals). En la tradició pe-
dagògica no podia faltar aquesta in-
quietud per crear correlacions humanes
que generin intercanvis mútuament
beneficiosos, de talent i experiència

pràctica. Traços gairebé invisibles re-
cuperant senders que no surten als ma-
pes després de tanta autopista abusiva.
L'aprenentatge solidari va ser una pro-
posta que va commoure l'alumnat d'un
institut d’FP de Badalona que va mun-
tar un projecte al costat d'una associa-
ció de protesta contra els desnona-
ments; ambdues parts van aprendre
(molta gent que ara són líders socials han
viscut aquestes experiències). S'imagi-
nen estudiants col·laborant en aturar un
desnonament? A la tele local no li va in-

teressar la notícia. Els drapaires d'Emaus
són persones marginades que conviuen
amb la premissa que s'han d’ajudar. Van
unir esforços davant la injustícia tot do-
nant motius a qui no tenia una raó per
viure (aquesta dinàmica no té res a
veure amb el sopar de Nadal per als po-
bres, o el repartiment d'aliments en
llargues cues benèfiques...).

Els partits conservadors amplien els
seus èxits en proporció a la inhibició dels
sectors de l'esquerra quan preval l'indi-
vidualisme i es busca l'exclusivitat i l'a-
bandó d'allò comunitari. Per prevenir l'a-
bús de poder, la sociocràcia va proposar

el principi del consentiment, una cosa
semblant al què Camus va demanar a la
seva generació: un activisme que atén la
diversitat de pensament, una militància
activa en la pregunta i la resposta, en la
negació a exercir cap tipus de domini des-
pòtic contra ningú. Una cançó sense lle-
tra que només calia taral·larejar.

S'imaginen una unió d'éssers sen-
sibles en un rescat d’utopies? Que
algú posi en contacte les Kellys amb la
Xarxa Ibèrica d’Ecoaldees per recupe-
rar pobles morts que habiten els terri-

toris? Què passaria si joves
republicans poguessin tre-
ballar colze a colze amb xa-
vals de centres de menors
per trobar solucions quan
han d'abandonar-los als 18
anys? La gent sense llar
donaria un cop de mà a les

minses dotacions de bombers a canvi
que els facilitessin informació sobre pi-
sos buits; els conductors d’ambulàncies
podrien rebre molta més ajuda d’ho-
micides del trànsit, els infermers i les
treballadores del sexe planificarien al
costat de psiquiatres la salut emocio-
nal i prevenció d’ansietats per reduir
aquest infart de l'ànima que causa
tanta destrossa en les famílies. La
LGTBI sortiria amb taxistes i els d’U-
ber de la mà en una desfilada que re-
partís paquets de carbó en alguns ra-
cons dels barris alts amb una nota: no
hi ha tants enemics.

La lupa

per Francesc Reina

Sociocràcia

Els conservadors amplien els seus èxits
en proporció a la inhibició dels sectors 

de l’esquerra quan preval l’individualisme

Així funcionen les fake
news. Un mitjà de co-

municació publica una
història 100% inventada sense cap font
o document que la sustenti, i un eco-
nomista amb més de 90.000 seguidors
la repiula afegint-hi un comentari la-
mentable. A quanta gent arribarà la
mentida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Matteo Salvini obliga a
su escolta a echar a un

vendedor de mecheros
en Teramo. Esta imagen de violencia y
odio describe perfectamente la va-
lentía del vicepresidente del Gobierno:
un cobarde que usa la autoridad solo
en contra de los más débiles. Con los
poderosos es un corderito.

@PeppeQuare

Lo que vamos a com-
probar es si en 40 años

nos hemos dotado de unas
garantías –constitucionales, judiciales y de
interpretación asentada– suficientemente
robustas para protegernos ante un nue-
vo auge ultraderechista. Y, la verdad, los
antecedentes no pueden mover más al
pesimismo.

Quan sentiu que cal
aprovar els Pressupos-

tos per evitar l'accés de
l'extrema dreta al govern d'Espanya, re-
cordeu allò del SMI si no hi havia pres-
supostos, les mesures d'habitatge... I
que l'extrema dreta ja fa temps que
campa a la seua (i protegida per insti-
tucions centrals) a Catalunya.

@gebelque@apuente@eduardvoltas

Els semàfors

Defensem el Castell
L’entitat que demana la rehabilitació del

Castell de Bellvís ha demostrat que la
insistència té la seva recompensa. Des-
prés de mesos de reclamar la restaura-

ció d’aquest monument de la ciutat, s’hi
han trobat restes de l’època romana. 

pàgina 3

CB l’Hospitalet
Un any més, i amb aquest se’n complei-
xen 40, el club ha organitzat el Torneig

de Bàsquet júnior, una de les cites del
bàsquet base més prestigioses del conti-
nent, al Pavelló del Centre. Enguany, el

campió ha estat el CB Gran Canaria. 
pàgina 12

Damià Calvet
En una visita a la Festa Major de Bellvit-
ge, el conseller de Territori i Sostenibili-
tat es va comprometre a reunir-se amb

la plataforma No Més Blocs, però tres
mesos després canvia la trobada per

una reunió dels veïns amb els tècnics. 
pàgina 9
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El + llegit
El consistori recuperarà el refugi 
antiaeri del Castell de Bellvís1

2
Homenatge al compositor 
Antoni Ros Marbà al Barradas

L’Hospital de Bellvitge ha atès 90 casos 
de violència de gènere en un any

L’Hospitalet és la segona ciutat 
on puja més el preu dels pisos

L’Hospi, en línia ascendent, 
encadena quatre victòries

3

4

5

línial’H.cat

Safata d’entrada

Costa molt resumir en poques pa-
raules una història d’una nació
que es va quedar sense estat al se-
gle XVIII i que ha estat sistemàti-
cament reprimida per un estat
que secularment l’ha intentat des-
nacionalitzar. Em proposo fer-ho,
a partir d’un conjunt de dades bio-
gràfiques: la dels presidents del
Govern de Catalunya contempo-
ranis, a partir de la restauració
d’un govern autònom el 1931,
quan es va establir la República
(gràcies en bona mesura al nacio-
nalisme català, un dels grans res-
ponsables de derrocar la monar-
quia borbònica) fins a l’actualitat.

Dels nou darrers presidents,
des d’aquesta data fins a l’actuali-
tat, cinc han passat llargues tem-
porades a l’exili, dos han patit
presó per les seves idees demo-
cràtiques, vuit han estat objecte
de repressió administrativa, un,
després d’haver estat lliurat per
la Gestapo a Franco, a la França
ocupada, fou afusellat (per cert,
que l’estat sempre s’ha resistit a
demanar perdó o anul·lar un pro-
cés plegat d’irregularitats). No-
més un, José Montilla (2006-
2010), únic que ha actuat d’acord
amb les instruccions de Madrid,
ha restat indemne... de moment.

La repressió als presidents no
deixa de ser la repressió sistemà-
tica, per delegació, als set milions
i mig de catalans, pel fet de ser-ho.
Espanya no ha canviat tant des
de l’època del Duc d’Alba.  

Repressió
per Xavier Diez

Paraules i fets a Catalunya
per Manuel Pérez

Entre l’1 d’octubre de 2017 i avui,
rere un referèndum per la inde-
pendència de Catalunya sufocat
amb brutalitat per l’Estat espa-
nyol, el conflicte entre Catalunya
i Espanya ha viscut una constant
de repressió i desencontres. Re-
pressió en la detenció dels líders
del moviment sobiranista en pre-
só preventives que s’allarguen
més d’un any mentre es busca el
delicte i les proves de què acusar-
los, amb multes, reclusions i
amenaces per part de l’Estat es-
panyol a qualsevol guspira de re-
bel·lia i amb paraules que, en nom
del diàleg i el sentit comú, només
amagaven la mà de ferro dels go-
vernants espanyols envers les
aspiracions catalanes. En aquest
període, el 21 de desembre de
2017, se celebraven unes eleccions
autonòmiques imposades des
del govern espanyol, que van
donar de nou el triomf a les for-
ces independentistes.

I justament el 21 de desembre
de 2018 el govern espanyol de-
cidia celebrar un Consell de Mi-
nistres a Barcelona, la capital de
Catalunya. Per poder-se reunir,
el govern espanyol va necessitar
ser envoltat de 9.000 policies,
amb una part important de la ciu-
tat presa, literalment, per les for-
ces de seguretat. Aquest aniver-
sari representa, no només unes
eleccions imposades sota un es-
tat d’excepció, sinó, a més, la vio-
lació dels resultats electorals en
no permetre la investidura de tres

dels candidats escollits pels ciu-
tadans en unes condicions tan
dures. Era un nou capítol de la re-
lació de sotmetiment que l’Estat
espanyol aplica a Catalunya. 

Entre les decisions del con-
testat Consell de Ministres, en
fets mesurables, es troba la pro-
mesa de la inversió de 112 mi-
lions d’euros en infraestructures
a Catalunya.

Els que patim dia sí, dia tam-
bé, la càrrega de l’Estat espany-
ol damunt nostre sabem, per
experiència, que és propaganda
falsa davant la resposta dels ca-
talans a la presència a la capital
de Catalunya, Barcelona, del go-
vern espanyol.

Al llarg del que portem del se-
gle XXI, el dèficit entre el que els
catalans paguen en impostos i el
que hipotèticament reben en in-
versions manté un dèficit d’entre
el 8 i el 10 per cent del seu PIB, en
funció del mètode emprat per cal-
cular-lo. Un mínim de 9.000
milions d’euros (M€) anuals.
Ara bé, el càlcul es fa sobre el pa-
per, sense tenir en compte l’exe-
cució posterior, que en el cas ca-
talà no arriba al 50% de mitjana.
A la pràctica, dels promesos
112M€ s’invertiran entre 55 i
60M€. Només el desplegament
de les forces repressores l’1 d’oc-
tubre de 2017 va tenir un cost de
87M€ segons fonts del govern es-
panyol. Posades una al costat de
l’altra reflecteixen la relació co-
lonial que pateix Catalunya.

A les xarxes

@albertjordan234: No hi ha color. L’e-
quip del Cholo és el pitjor rival. Molt com-
petitiu i bastant fiable. El Reial Madrid és
un equip en fase terminal.

#AixòÉsVOX

@AliceTapiol: El tema del dron de Heath-
row #dónaperpeliosèrie. El millor? A hores
d'ara podria ser tant una comèdia absurda
com un thriller trepidant.

#ElMisteriDelDron #CrisiALaLliga

Les millors
perles

El líder de Ciutadans Albert Rivera i la seva parella, Beatriz Tajue-
lo, han trencat la seva relació després de quatre anys junts. Se-
gons el portal de notícies The Luxonomist, la parella va partir

peres el passat mes de novembre. Rivera i Tajuelo es van traslladar a
viure l’any passat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.

Rahaf Mohammed al-Qunun, la jove saudita que havia de-
manat asil des de Bangkok per evitar haver de tornar a l’A-
ràbia Saudita després d’haver renunciat a l’Islam, ha acon-

seguit que Austràlia gestioni el seu visat d’acollida. La noia ha-
via alertat que, si tornava al seu país, la seva vida corria perill.

El xef gallec amb Estrella Michelin Pepe Solla ha vist com una
gran quantitat d’usuaris de Twitter i Instagram esclataven con-
tra ell després que compartís un missatge a Instagram amb la

frase “Espai lliure de violència de gènere i de Vox”, fent referència al
seu restaurant. Solla també ha estat defensat per molts usuaris.

L’exboxejador professional francès Christophe Dettinger
ha estat el gran protagonista d’una de les protestes re-
cents dels armilles grogues de França. En un vídeo que

s’ha fet viral, es veu a Dettinger enfrontant-se a un policia a
cops de puny. Posteriorment es va entregar a la policia.

Un equip d’investigadors de la universitat britànica de Dur-
ham acaba de descobrir que el Gran Núvol de Magallanes,
una galàxia satèl·lit de la Terra, xocarà contra la Via Làctia en

algun moment dels pròxims 2.000 anys. El xoc, quan es produeixi,
provocarà l’expulsió del Sistema Solar de la nostra galàxia.

@JordiMonros: Quan un llegeix les pro-
postes de VOX per a Andalusia, al cap em
venen les següents paraules: INDIGNA-
CIÓ, PREOCUPACIÓ i MAMA, QUINA POR!
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La comunitat evangèlica diu
que el consistori els discrimina

RELIGIONS4La Plataforma
d’Esglésies Evangèliques de la
ciutat es va manifestar davant
l’Ajuntament el passat 20 de
desembre, ja que consideren
que pateixen una “situació d’ex-
trema discriminació”.

La protesta es va organitzar
després que el consistori anul·lés
una reunió prevista amb els re-
presentants de l’entitat, que as-
segura que es troben amb mol-
tes traves de l’administració lo-
cal a l’hora d’obtenir la llicència
d’activitats dels diferents centres
religiosos que tenen a la ciutat.

La plataforma considera que
l’actual reglament municipal,
que prohibeix la instal·lació de
centres de culte a tocar de les ca-
ses, envia l’activitat religiosa als
polígons industrials i això “vul-
nera el dret d’expressió, a la
pràctica i a la llibertat religiosa”.

Les entitats també denun-
cien que el govern de Marín
“denega sistemàticament” els
permisos que demanen per fer
celebracions a la via pública o les
dificultats que es troben per
col·laborar amb els serveis so-
cials de la ciutat.

Demanen a l’Ajuntament 
que retiri les bicis compartides 
MOBILITAT4Una vintena d’en-
titats s’han unit per demanar a
l’Ajuntament que acabi la prova
pilot de bicicletes compartides
que es va posar en marxa al se-
tembre amb l’empresa Mobike.
Les associacions, 14 de les quals
representen col·lectius de per-
sones amb discapacitat, denun-
cien que el model de negoci d’a-
questa empresa està provocant
molts problemes a les persones
cegues o amb mobilitat reduïda.

A diferència d’altres siste-
mes, Mobike permet aparcar la
bicicleta a qualsevol lloc, ja que

no necessita cap element ex-
tern per bloquejar-la. Les entitats
consideren que, després dels
mesos de prova, l’empresa “ha
demostrat la seva incapacitat
per reaccionar” davant els pro-
blemes de mobilitat que ha pro-
vocat i per això demana a l’A-
juntament que aturi el projecte.

Davant d’aquestes crítiques,
l’empresa ja ha anunciat que
treballarà per millorar els pro-
blemes detectats durant aquests
primers mesos i que multarà
als usuaris incívics que deixin les
bicicletes mal aparcades. 

Santiago Ballesté, nou
membre de la patronal CEOE
ECONOMIA4El president de
l’Associació Empresarial de
l’Hospitalet i Baix Llobregat
(AEBALL), Santiago Ballesté,
ha estat escollit membre de la
nova Junta Directiva de la pa-
tronal espanyola CEOE, que re-
centment va triar Antonio Ga-
ramendi com a nou líder de l’as-
sociació d’empresaris.

Ballesté hi anirà com a re-
presentant de la patronal cata-
lana Foment del Treball, que des

de fa uns mesos presideix l’ex-
diputat d’Unió Josep Sánchez
Llibre.

Amb aquesta elecció, les em-
preses de l’Hospitalet i el Baix
Llobregat estaran representa-
des en una de les principals pa-
tronals espanyoles, ja que Ba-
llesté és el president de l’AE-
BALL des del maig passat, quan
va ser escollit per unanimitat. A
més, també presideix el Club Es-
portiu l’Hospitalet.

Societat | Sophia és la primera hospitalenca de l’any
El primer hospitalenc de l’any va néixer el dia 1 de gener a les 6.38 del matí a

l’Hospital General de la ciutat. És una nena, va pesar 3,250 quilos i els seus pa-
res, originaris del Brasil i establerts a la ciutat, van explicar que es dirà Sophia.

La pujada dels lloguers
expulsa els veïns dels barris

» L’encariment dels preus fa impossible trobar pisos assequibles
» El problema també afecta els comerciants de la ciutat

HABITATGE4L’encariment del
lloguer és un problema que s’es-
campa com una taca d’oli. Si fins
ara afectava bàsicament Barcelo-
na, des de fa uns mesos, molts
veïns i veïnes de l’Hospitalet pa-
teixen el mateix problema. Tot i
que, segons les últimes dades de
l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, el preu mitjà del lloguer a
la ciutat és de 662 euros al mes, en
moltes zones el preu que han de
pagar els veïns és molt més elevat.

És el cas de la Rosana, que viu
a Santa Eulàlia des del 2013. Ella
tenia un contracte de 525 euros al
mes, però el 31 de desembre es va
acabar. Per renovar-lo, ara la
propietària li demana 800 euros,
un preu inassumible per a ella,
que té una nòmina d’uns 850 eu-
ros al mes amb la que ha de pagar
totes les despeses i mantenir els
seus tres fills, menors d’edat. Ella
assegura que no vol marxar del
barri, perquè fa cinc anys que hi
viu, s’hi sent a gust i segura i els

seus fills hi tenen la vida feta. Però
ha buscat un altre pis per traslla-
dar-se i no n’ha trobat cap per
menys de 850 euros.

CANVI DE BARRI
L’encariment dels preus també
està afectant els locals comer-
cials. És el cas de la llibreria Re-
Read, de Collblanc, l’única del ba-
rri que es dedica exclusivament als
llibres. La seva propietària, l’An-
na, ha explicat a Línia L’H que es-
tan buscant un altre espai perquè,
per renovar el contracte, la pro-

pietat els demana el doble de di-
ners, de 1.000 a 2.000 euros de
lloguer. En un principi, la seva in-
tenció no era deixar el barri, però
davant l’increment dels preus as-
segura que s’hi veuran obligats,
com molts altres veïns.

Segons expliquen els col·lec-
tius que treballen amb les perso-
nes afectades, el problema és que
la gent expulsada de Barcelona
s’està traslladant a la ciutat i això
fa encarir els preus per dos factors:
perquè tenen més poder adqui-
sitiu i per la falta de lloguer social.
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El PSC celebra els 40 anys
de la Federació local

ANIVERSARI4La secció local
del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya es va fundar el 1978. Per
celebrar-ho, el partit va orga-
nitzar una festa amb els militants
i simpatitzants el 20 de desem-
bre que va servir per recordar les
vivències i anècdotes viscudes en
aquestes quatre dècades.

La primera secretària de la
Federació, Núria Marín, va apro-
fitar la trobada per dir que els so-

cialistes han capgirat la ciutat,
que “ha passat de ser un subur-
bi a convertir-se en una ciutat
amb personalitat pròpia” i que la
feina feta se l’han de mirar amb
orgull i no amb nostàlgia, però va
afegir que no es poden relaxar.

Per això, a cinc mesos de les
eleccions municipals, va dema-
nar als seus companys que man-
tinguin “l’ambició i la voluntat de
seguir al servei” dels veïns.

L’exconsellera Borràs serà
jutjada al Tribunal Suprem

POLÍTICA4Meritxell Borràs,
l’exconsellera hospitalenca del
govern de Carles Puigdemont,
serà jutjada al Tribunal Suprem.
Així ho va confirmar la sala pe-
nal del mateix tribunal, presidi-
da pel jutge Manuel Marchena,
el passat 27 de desembre.

Així, els membres del go-
vern de la Generalitat que van
organitzar el referèndum de l’1
d’octubre que no s’han exiliat se-
ran jutjats a Madrid, tot i que Bo-
rràs i els també exconsellers
Carles Mundó i Santi Vila no es-
tan acusats de rebel·lió sinó de
desobediència.

En canvi, els membres sobi-
ranistes de la Mesa del Parla-

ment, entre els quals hi ha la
també hospitalenca Anna Simó,
tot i que també són acusats de
desobediència, seran jutjats pel
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. De fet, el motiu pel
qual Borràs serà jutjada a Ma-
drid i Simó a Barcelona és pel de-
licte de malversació, que no-
més recau contra els membres
del govern català.

Amb aquesta decisió, el Su-
prem desestima la petició que
havien fet els advocats dels acu-
sats, que demanaven que el cas
fos traslladat al TSJC perquè
consideraven que els fets havien
passat a Catalunya i, per això, no
era competència de l’alt tribunal. 

ECONOMIA4El govern de Núria
Marín destina més pressupost a
instal·lacions esportives que a
educació, habitatge i medi am-
bient en conjunt. Així ho diu un
informe de l’Observatori de Ser-
veis Urbans (OSUR), que ha
analitzat l’evolució dels comptes
de la ciutat els últims vuit anys. 

Segons aquest estudi, l’Ajun-
tament destina 69,50 euros per
habitant a instal·lacions esporti-
ves, més que la suma que es gas-
ta en educació (47,63), habitatge
(9,27) i medi ambient (1,97).
Aquesta última xifra és tan baixa
perquè l’any passat la partida
dedicada a la protecció i la millora
del medi ambient es va reduir un
74% en comparació amb el 2017.
De les 21 ciutats que ha analitzat
l’Observatori, l’Hospitalet és la
que destina més diners a ins-
tal·lacions esportives, per sobre de
la mitjana nacional, que és de
56,62 euros per habitant.

POCA INVERSIÓ
Un altre dels punts que destaca
l’informe és que, d’entre les prin-
cipals ciutats de l’Estat, l’Hospi-
talet és la que menys gasta en en-
llumenat públic. Si la mitjana és
de 71 euros, el govern de Marín
només hi dedica 10,35 euros
per habitant.

Una altra de les partides que
s’ha reduït els últims anys és la
dedicada a recollida, gestió i
tractament d’escombraries. Si
fins al 2014 cada any s’hi desti-
naven 106 euros de mitjana per
habitant, en aquest mandat la
despesa s’ha reduït a 49 euros. 

Des de l’Ajuntament argu-
menten que, si s’han fet més in-
versions en esports, és perquè és
l’àmbit on es tenen plenes com-
petències, a diferència de les al-
tres àrees analitzades per l’estu-
di, i que l’esport és una aposta so-
cial que fomenta la inclusió.

EL PLE APROVA EL PRESSUPOST
Al Ple del desembre, el govern de
Núria Marín va aconseguir apro-
var els comptes per al 2019 grà-
cies als vots dels dos regidors no
adscrits expulsats del PP.

El pressupost municipal per
a aquest any serà de 247,9 mi-
lions d’euros, finançat en un
60% per ingressos propis. Tot i
dependre dels impostos munici-
pals, el govern també va aprovar
reduir un 1,5% l’IBI, una mesu-
ra molt criticada per l’oposició,
que considera que fer-ho a finals
de mandat és electoralisme.

Es destinen 69,50 euros per habitant a instal·lacions esportives. Foto: Arxiu

Educació, habitatge i ecologia
reben menys diners que esports
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Centre | Sant Josep

L’Ajuntament compra
l’Auditori Barradas a La Caixa
EQUIPAMENTS4El govern ha
decidit comprar l’Auditori Ba-
rradas, que fins ara era propie-
tat de la Fundació La Caixa. L’o-
peració ha costat gairebé 1,85
milions d’euros i permetrà fer di-
ferents inversions que l’equipa-
ment necessita.

El consistori ha pres la deci-
sió davant les millores que s’han
de fer a la instal·lació i que, fins
ara, no s’havien pogut fer perquè

l’edifici no era municipal i l’A-
juntament el feia servir a través
dels convenis de concessió que
firmava amb La Caixa. La qües-
tió és que aquests convenis eren
de curt termini i no permetien la
possibilitat de fer inversions de
gran envergadura, com les que
fan falta per renovar diversos ele-
ments del local o per millorar-ne
l’accessibilitat, obres que es po-
dran fer després de la compra.

Obeses i La Casa Azul enceten
l’any a la Sala Salamandra

MÚSICA4Obeses havia triat la
Sala Salamandra per celebrar un
Cap d’Any avançat el 21 de des-
embre. Però l’aturada de país
que es va fer aquell dia contra el
Consell de Ministres va fer que
el conjunt decidís aplaçar el con-
cert, que finalment es farà el 18
de gener.

Pel que fa a les entrades, el
grup va explicar que aquells que
ja l’havien comprat per al dia 21
podran accedir a la Sala Sala-

mandra el pròxim dia 18 amb la
mateixa entrada.

Els que no trobaran cap en-
trada són aquells que vulguin
anar al concert de La Casa Azul
i Cariño, que es farà el pròxim di-
vendres 25 de gener.

Aquest concert inaugura el
cartell de la catorzena edició del
Let’s Festival, que es consolida i
que portarà a la ciutat artistes
com Ramon Mirabet, The New
Raemon o Viva Suecia.

URBANISME4El carrer Príncep
de Bergara ha passat a ser una
zona de preferència per als via-
nants després de les obres que s’hi
han fet els darrers mesos. Per fer-
ho, s’ha renovat completament la
pavimentació de la calçada, que
s’ha posat al mateix nivell que les
voreres, que també s’han fet no-
ves i, a més, s’han ampliat. Per po-
der fer aquest canvi, que té com
a objectiu millorar l’accessibilitat
del carrer per als vianants, l’A-
juntament ha eliminat tota la
zona d’aparcament que hi havia
abans de la reforma. Això ha
provocat que, des que el carrer es
va tornar a obrir al trànsit durant
les festes, els veïns es troben ve-
hicles aparcats sobre les voreres
contínuament, cosa que els com-
plica la mobilitat.

Per resoldre aquesta situació,
el regidor i portaveu de Junts per
l’Hospitalet, Jordi Monrós, de-
manarà a l’Ajuntament que ha-
biliti una zona de càrrega i des-
càrrega per a camions i furgone-
tes. La intenció és que els repar-
tidors, molts dels quals porten

mercaderies al Mercat del Centre,
tinguin un espai per aparcar i així
no aparquin sobre les voreres per
tot el carrer. La idea de Monrós
és millorar la convivència entre
vianants i vehicles, un dels ob-
jectius de la reforma del carrer.

El representant de Junts per
l’Hospitalet farà aquesta i altres
peticions en una bateria de precs

i preguntes que presentarà al
govern municipal després de reu-
nir-se amb veïns i comerciants del
carrer. Monrós també demanarà
que es faci més evident que és un
carrer de prioritat invertida, per-
què els veïns asseguren que molts
cotxes superen el límit de veloci-
tat en passar pel carrer, cosa que
pot ser un perill per als vianants.

Camions aparcats sobre la vorera del carrer renovat. Foto: JxL’H

Demanen una zona de càrrega i
descàrrega a Príncep de Bergara

Solidaritat | Ballada de swing per col·laborar amb l’IDIBELL
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i el Casino del Centre organitzen, 

el pròxim 19 de gener a les 7 de la tarda, ‘Lindibell, recerca amb swing!’. L’acte, 
amb música swing en directe, servirà per recaptar fons per la recerca biomèdica.
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Santa Eulàlia

POLÈMICA4El conflicte als ha-
bitatges públics del carrer Vic-
tòria Kent torna a revifar. Des-
prés dels problemes provocats
per l’ocupació il·legal de diferents
pisos de l’edifici, ara els veïns que
viuen en aquest bloc de lloguer
social reclamen a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya que
s’encarregui d’arreglar els nom-
brosos desperfectes que hi ha a
l’edifici, molts d’ells provocats
pels ocupes.

En declaracions a L’HDigi-
tal, dues de les veïnes afectades
han explicat que a l’edifici s’a-
cumula molta brutícia. També
s’han trobat insectes i panero-
les a les zones comunes. Els des-
perfectes també afecten altres
elements com les finestres o
els intèrfons per obrir la porta.
Des de l’Agència asseguren que
han atès totes les peticions que
la comunitat de propietaris els
hi ha fet arribar.

CULTURA4El pont del tren que
passa per sobre l’avinguda del
Carrilet sempre ha sigut una
barrera arquitectònica que ha
dividit la ciutat i ha complicat la
relació entre els diferents barris
de la ciutat. Els veïns fa anys que
reclamen el soterrament de les
vies per poder eliminar aques-
ta barrera. Ara, un altre ele-
ment s’ha afegit a aquesta de-
manda.

És la base del pont, que des
del desembre llueix un mural
pintat per l’artista Ampparito.
L’obra, impulsada per Contor-
no Urbano, és el resultat d’una
residència artística que l’autor
madrileny ha fet a la ciutat.
Durant la primera setmana,
l’artista es va reunir amb ciuta-
dans i associacions per conèixer
la història i els problemes del
barri.

Un cop va descobrir una de
les principals preocupacions dels
veïns, l’artista va decidir que no

volia endolcir l’espai perquè no
considera que un mural solu-
cioni un problema col·lectiu.
Per això va decidir crear una me-
tàfora amb el programa d’edició
de fotos Photoshop.

El mural reprodueix el llenç
d’aquest programa quan elimi-
na part d’una imatge. Així, Amp-
parito vol transmetre la idea
que alguna cosa ha estat elimi-
nada, com si el mur ja no existís.
Tot i que el mur encara hi és, l’ar-
tista recull i es fa seva la de-
manda de la gent, que vol que la
paret de formigó desaparegui.

El mural reprodueix el programa d’edició Photoshop. Foto: Clara Antón

Un mural per demanar el
soterrament de les vies del tren

Els veïns de Victòria Kent volen
que s’arreglin els pisos públics

INVESTIGACIÓ4La resistència
dels bacteris als antibiòtics i les
infeccions que s’agafen dins dels
hospitals són dos dels problemes
més importants als quals s’en-
fronta la medicina a escala mun-
dial. El problema és especial-
ment urgent a les Unitats de Cu-
res Intensives, on set de cada deu
pacients que hi estan ingressats
més d’una setmana desenvolu-
pen una infecció i han d’acabar
rebent tractaments a base d’an-
tibiòtics. Això, a banda de pro-
vocar complicacions per als pa-
cients, també suposa un gran
cost de milers de milions per als
sistemes de salut públics dels di-
ferents països. 

Ara, investigadors de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge i de
l’Institut d’Investigació Biomè-
dica de Bellvitge (IDIBELL) han
descobert un nou tractament
per combatre les infeccions hos-
pitalàries sense antibiòtics.

El tractament consisteix a
eliminar els anticossos que fan
servir d’escut els bacteris perquè

així el cos no els pugui eliminar.
D’aquesta manera, els anticos-
sos que poden matar els bacte-
ris poden actuar immediata-
ment, a diferència de les vacu-
nes, que tarden uns dies a ge-
nerar la immunitat protectora
del pacient.

Els investigadors ja han pa-
tentat aquest nou tractament,
que pot tenir un gran impacte sa-
nitari i econòmic. Ara, l’empre-
sa RemAb Therapeutics, nas-
cuda al mateix IDIBELL, està
treballant per fer els primers
assajos amb humans el 2020.

Troben un tractament per posar
fi a les infeccions als hospitals

Bellvitge | Gornal

Homenatge | El nou institut es dirà Jaume Botey
El nou centre de secundària del barri, ubicat al carrer Ferrer i Guàrdia, portarà
el nom de Jaume Botey. Així ho han aprovat el Consell Escolar, la Generalitat i
el Consell del Districte, que volen recordar aquest activista, professor i polític.

Entitats | Nou Quitxalles amplia el seu espai al Gornal
L’Associació Nou Quitxalles, que treballa amb infants i joves, tindrà més espai
a la seu que té al carrer Joncs gràcies a un nou local que li ha cedit la Colla
Jove de L’Hospitalet. Ara treballen per adequar l’espai a les seves necessitats.

URBANISME4Els membres de
No Més Blocs van aprofitar la vi-
sita a la Festa Major de Bellvit-
ge del conseller de Territori de la
Generalitat, Damià Calvet, per
demanar-li una “reunió política”
per parlar sobre el projecte ur-
banístic Granvia-Llobregat.

Però des del dia 9 de setem-
bre, quan Calvet va estar a les
festes del barri amb el regidor de
Convergència a l’Ajuntament,
Jordi Monrós, els veïns no ha-
vien rebut cap convocatòria des
de la Conselleria. Tres mesos

després, el que els van oferir des
de Territori és una reunió amb
tècnics.

Des de No Més Blocs consi-
deren que aquest no és el com-
promís a què van arribar amb el
conseller i, en un comunicat, as-
seguren que no parlaran amb
tècnics. L’entitat considera que
és la màxima representació po-
lítica dels veïns contraris al
PDU i per això demanen una
trobada amb Calvet, “el mà-
xim responsable polític” de la
conselleria de Territori.

El conseller anul·la la reunió
prevista amb No Més Blocs

ESTOPA ACTUA
A L’HOSPITAL 

4Els germans David i Jose
Muñoz van emocionar a
pacients i treballadors de
l’Hospital de Bellvitge amb
una actuació, el passat 20
de desembre, des de la
marquesina d’entrada del
centre. L’actuació també
va servir per posar en mar-
xa la campanya #Hospital-
BellvitgeEsMou.

EXPOSICIÓ D’ART
URBÀ A CONTORNO

4La galeria d’art urbà que
Contorno Urbano té al ca-
rrer Garraf, al barri de La
Florida, acull una exposició
de l’artista Margalef. La
mostra, que es podrà veu-
re fins al 18 de gener, es diu
Hazard i vol cridar l’atenció
dels visitants jugant amb el
significat de la paraula, que
en anglès vol dir risc.
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Pubilla Cases | La Florida

CIVISME4Un dels punts calents
de l’incivisme a la ciutat és la zona
de l’avinguda Severo Ochoa i el
carrer Luarca. Durant el 2018, la
Unitat de Convivència i Civisme
va rebre 159 queixes de veïns de
la zona, la majoria per sorolls i ac-
tes incívics al carrer. De fet, la
Guàrdia Urbana hi presta espe-
cial atenció amb diverses actua-
cions diàries de vigilància, que
han provocat gairebé 500 ac-
tuacions, principalment relacio-
nades amb casos de consum
d’alcohol al carrer i volum ex-
cessiu d’aparells de música.

Els agents també han inspec-
cionat 13 establiments de l’avin-
guda i del carrer Luarca i han ai-
xecat vuit actes per diferents in-
fraccions. A les botigues, per ins-
tal·lar expositors i caixes amb
aliments al carrer sense autorit-
zació, i als bars, per ocupació
irregular de la via pública.

A més, l’Ajuntament contro-
la que els locals compleixin amb

la normativa que marca l’horari de
tancament dels locals, les molès-
ties produïdes pels clients dels lo-
cals a l’espai públic i pel volum de
soroll dels mateixos establiments.

MULTES ELEVADES
Arran de les inspeccions fetes a
l’avinguda Severo Ochoa, dos
bars han estat multats amb san-
cions de fins a 1.400 euros per
incompliment d’horaris i un al-

tre va haver de tancar durant tres
mesos. Pel que fa al carrer Luar-
ca, l’Ajuntament ha obert un
expedient sancionador de 6.000
euros i ordre de tancament de sis
mesos a un bar que ha incom-
plert l’horari de tancament rei-
teradament.

Amb aquestes actuacions, el
govern municipal intenta reduir
els problemes de convivència i in-
civisme que hi ha a la zona.

La Guàrdia Urbana ha sancionat alguns bars de la zona. Foto: Google Maps

Lluita policial contra l’incivisme
a l’avinguda Severo Ochoa

OBRES4La Conselleria de Te-
rritori i Sostenibilitat va anunciar,
abans d’acabar l’any, que reprèn
les obres a l’estació de metro
d’Ernest Lluch. 

Aquesta nova parada de la lí-
nia L5, entre les de Collblanc i Pu-
billa Cases, ha patit diferents en-
darreriments des que es va co-
mençar a construir ara fa més
d’una dècada. De fet, la licitació
que ha posat en marxa el depar-
tament de Territori, que tindrà un
pressupost de gairebé 16 milions
d’euros, és per acabar de condi-

cionar l’interior de l’estació, cons-
truir els accessos i fer els acabats
i les instal·lacions. En definitiva,
fer les escales, els ascensors i els

pous de ventilació necessaris per
poder obrir la nova parada. 

Segons els càlculs de la Ge-
neralitat, el termini d’execució
d’aquestes obres serà d’aproxi-
madament dos anys, de manera
que l’estació hauria d’estar ope-
rativa, definitivament, el 2021.
Però els veïns, que ja han sentit
altres promeses que finalment no
s’han complert, es prenen aques-
ta data amb prudència. De fet,
com recull L’HDigital, el 2017 es

va dir als veïns que l’estació es-
taria feta el 2019. Per això, ara
consideren que la nova data té
poca credibilitat, però també es-
peren que sigui la definitiva.

A més de reduir la distància
entre les dues estacions que ara
hi ha en aquest tram de la línia
blava, la nova estació d’Ernest
Lluch també serà important per-
què farà les funcions d’inter-
canviador amb les tres línies
del Trambaix.

Les obres s’acabaran el 2021, segons el Govern. Foto: Twitter (@albertfdezxbcn) 

La Generalitat reprèn les obres
de l’estació d’Ernest Lluch

Collblanc-Torrassa

Consum |Tancament de Via Tours
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ajudarà els afectats pel 
tancament, sense previ avís, de l’agència de viatges Via Tours, que fins al 

desembre tenia la seva oficina a l’avinguda del Masnou, al barri de La Florida.

Societat | Tanquen un bar per acumulació de brutícia
La Guàrdia Urbana i el servei municipal de Salut van tancar, a principis de mes,
un bar del carrer Santiago Apòstol per greus deficiències sanitàries. Al local 
hi van trobar insectes, aliments mal conservats i molta brutícia acumulada.

Els comerciants esperen
captar clients de Finestrelles

COMERÇ4Els botiguers de Pu-
billa Cases veuen amb bons ulls
la recent obertura del nou cen-
tre comercial Finestrelles, al
terme municipal d’Esplugues
però a tocar de la zona nord de
la ciutat.

Els comerciants creuen que
la posada en marxa d’aquest
nou espai pot ser una oportuni-
tat per als seus negocis, ja que
augmentarà el trànsit de perso-

nes pel barri i això pot portar-los
nous compradors.

De fet, ja han notat com al-
guns veïns que es van apropar al
centre comercial quan es va in-
augurar durant les festes, a la
tornada van passar pel barri i
van entrar a les seves botigues.

A més, també creuen que la
influència del centre comercial
els servirà per atreure nous
clients d’altres ciutats.

El parc de bombers té menys
personal del que marca la llei
PROTESTA4El parc de bombers
de la ciutat, que també dóna ser-
vei a Esplugues, té menys perso-
nal del necessari per estar obert. 

La llei determina que, com a
mínim, hi ha d’haver vuit bom-
bers per torn perquè estigui
obert però, a la instal·lació que
hi ha a La Florida, molts dies no
arriben a aquest mínim i són set.

Fins i tot menys en casos pun-
tuals. La situació ha empitjorat
des que els bombers van decidir
no fer més hores extres per
mostrar el seu descontentament
amb aquesta situació. Davant la
situació d’emergència que pateix
el cos a la ciutat, tots els partits
van aprovar una moció de su-
port al Ple del desembre.

ECONOMIA4La Coordinadora
d’Associacions de Mares i Pares
(AMPA) Endavant de Collblanc
i La Torrassa ha posat en marxa
un projecte per ajudar les famí-
lies del barri a reduir les despe-
ses a l’hora de comprar. Per fer-
ho, han creat una targeta de fi-
delització amb la qual es pot
comprar als diferents comerços
del barri que s’han afegit a
aquesta iniciativa.

Un dels objectius del pro-
jecte és promoure models de
consum i de comerç de proxi-

mitat, per tal de reforçar el tei-
xit social del barri i l’economia
de petita escala.

A banda, també es vol acon-
seguir que les famílies consu-
meixin als comerços de proxi-
mitat, evitant que facin despla-
çaments innecessaris, sovint
amb el vehicle privat, i així mi-
llorar la sostenibilitat del barri.
Un altre dels punts importants
és la involucració que tenen els
estudiants de les diferents esco-
les i instituts en aquest projecte
d’economia social.

La coordinadora d’AMPA
promou el comerç del barri

10
anys són els que fa
que van començar
les obres per fer
l’estació d’Ernest Lluch
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La quarantena edició del Torneig
Júnior de bàsquet va coronar un
campió inèdit: el CB Gran Cana-
ria, que va veure recompensada
la feina que, en els darrers anys,
ha fet en el seu planter. El conjunt
insular va derrotar de forma cla-
ra el planter per excel·lència del
bàsquet de casa nostra, el Jo-
ventut de Badalona (103-86) en
la gran final, disputada el passat
diumenge 6 al Pavelló del Centre.

Igual que havia passat en les
últimes edicions, vuit equips van
citar-se a la ciutat entre els dies 4
i 6 d’aquest mes, i clàssics com el
Barça o l’Alba de Berlín van vo-
ler deixar escapar l’oportunitat de
mostrar el treball dels seus res-
pectius planters.

Els grancanaris derrotarien
l’Stellazurra de Roma a la semi-

final, mentre que els verd-i-negres
també van accedir al partit pel tí-
tol després de guanyar contra el
Barça (badalonins i barcelonistes
s’han vist les cares en partits de-
cisius en les tres últimes edi-
cions del campionat).

BON PAPER DEL CBLH
I què van fer els amfitrions? El CB
l’Hospitalet, dirigit per Miki La-
rraz, va completar una de les se-
ves millors participacions en els

últims anys. Tot i que no van su-
perar la fase prèvia (van derrotar
el Zaragoza i van perdre contra els
italians i la Penya), la sensació és
que l’actual generació júnior de
l’equip té un futur brillant.

El pivot del campió, Khalifa
Ababacar, va guanyar el premi a
millor jugador, mentre que el ri-
berenc Isaac Mayo va ser el re-
presentant del CBlH en el millor
cinc del torneig. Per últim, Larraz
va ser escollit millor entrenador.

La tradicional foto del conjunt campió. Foto: CBH

El 40è Torneig Júnior de bàsquet
corona el CB Gran Canaria

» Els insulars van derrotar la Penya amb autoritat en la gran final
» Els amfitrions, entrenats per Miki Larraz, es van quedar a la prèvia

El CE l’Hospitalet vol que 
el 2019 sigui l’any de l’ascens

19 partits i un objectiu:
el play-off que acabi
donant l’ascens. El
Centre d’Esports

l’Hospitalet ja afronta un 2019 en
el qual vol certificar les bones
sensacions que l’equip va mos-
trar durant la primera volta de la
temporada. L’objectiu no és un
altre que tornar a Segona B,
però això encara és lluny, ja que
les eliminatòries per ascendir a
la divisió de bronze del futbol es-
tatal no es resoldran fins a la rec-
ta final de la primavera.

Així, abans de pensar en això,

els de Xavi Molist han de jugar
pràcticament tots els partits de la
segona volta, que es va posar en
marxa el passat diumenge 13
amb un partidàs a la Feixa Llar-
ga contra el Terrassa (l’equip va
descansar en la jornada que es va
disputar el primer cap de set-
mana de l’any).

El calendari immediat per
als de la franja passa per visitar
el camp del Llagostera el dissabte
19, per rebre l’EC Granollers en
l’últim partit del mes, el diu-
menge 27, i per estrenar el mes
de febrer a Santa Coloma.

El CB l’Hospitalet encara 
la fi del primer tram del curs

L’equip sènior del CB
l’Hospitalet afronta
la recta final del pri-
mer tram de la reno-

vada LEB Plata encara amb pos-
sibilitats matemàtiques, encara
que remotes, d’acabar entre els sis
primers del grup est i d’accedir al
grup A1 de la lliga.

Després d’estrenar l’any es-
portivament rebent la visita de
l’Arcos el passat dissabte 12, el
conjunt blanc afrontarà cinc jor-
nades (tres a casa i dues a do-
micili) que serviran per decidir
quins reptes afrontarà el conjunt

de José Manuel Hoya a partir del
mes de març.

Els blancs jugaran el segon
partit del curs al Pavelló del Cen-
tre el dia 19 contra el Lucentum
d’Alacant (actualment segon clas-
sificat), visitarà la pista del Morón
en el darrer partit del mes, el dia
26 (els sevillans són un rival del
CBl’H). El primer partit del febrer
serà, de nou, a casa, amb la visi-
ta de l’Almansa el dissabte 2. La
visita a la Roda d’una setmana
més tard serà l’últim viatge d’un
equip que clourà el calendari el
dissabte 16 contra l’Azuqueca.

Futbol | Catalunya i Xile es veuran les cares a la Feixa Llarga
Repte exigent per a la selecció absoluta femenina: Catalunya jugarà un amistós contra Xile
el pròxim dilluns 21 a la Feixa Llarga. El dijous 17 es farà la presentació de l’enfrontament
a la seu de la Federació Catalana de Futbol i s’anunciarà la llista de jugadores convocades.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

María Vicente rep el premi
Princesa Leonor del CSD

ATLETISME4María Vicente co-
mença l’any amb un reconeixe-
ment més. El passat dijous 10, la
jove atleta va rebre el premi Prin-
cesa Leonor, que concedeix el
Consejo Superior de Deportes,
pels resultats que va obtenir l’any
2017. Vicente va ser al Palacio del
Pardo de Madrid, on va recollir
aquest trofeu, que es dona a l’es-
portista menor de 18 anys que
tingués una major progressió.

Així, Vicente comparteix ho-

nors amb altres figures que ja ha-
vien rebut aquest reconeixement,
com la també atleta Ana Peletei-
ro, el nedador Hugo González o
el pilot Marc Márquez.

Aquest era un dels guardons
dels Premios Nacionales del De-
porte 2017, una edició que tam-
bé va reconèixer els futbolistes
Keylor Navas i Juan Mata, el
tennista Rafa Nadal, la karateka
Sandra Sánchez o l’exentrenador
d’handbol Juan de Dios Román.
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Damià Rodríguez, més conegut com a
Lildami, està a punt de llançar el seu
primer disc publicat amb una discogrà-
fica. Flors mentre visqui (Halley Records,
2019) aterra a les plataformes digitals
l’11 de gener i suposa la seva consoli-
dació després d’anys de feina. Ende-
rrock va avançar fa dies el single del te-
rrassenc, que porta per títol Pau Gasol.

Flors mentre visqui
Lildami

R O S A L Í AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una de les cantants del moment
‘Malamente’ és un dels seus temes més coneguts

Famosos

Actuarà al festival Coachella 
La cita musical més gran del món es farà a Califòrnia

Els fans celebren el seu nou èxit 
Rosalía actuarà al costat d’artistes com Ariana Grande

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

40 anys d’esport barceloní
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de
Barcelona acull fins al 4 de març l’exposició ‘Ara fa 40 anys’,
que repassa la política esportiva de la ciutat des de l’arriba-
da de la democràcia. La mostra aborda la realitat esportiva
de la ciutat durant aquests anys i les principals actuacions
de l’Ajuntament en matèria esportiva a partir dels testimo-
nis d’alguns dels seus artífexs, com ara Enric Truñó, Paco

Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, Marta Carranza,
Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs i Narcís
Serra. L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge.  

La Xuela és una dona fidel als seus prin-
cipis d’autonomia i llibertat. Enmig
d’un context advers per a les dones, a
l’illa caribenya d’Antigua, la protagonis-
ta d’aquesta novel·la decideix no tenir
fills, després de patir la mort de la seva
mare en el moment del part i el poste-
rior abandonament per part del pare. 

El llibre sortirà al febrer.

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid

La història explica el viatge d’un vaixell
ple de nens exiliats durant la Guerra Ci-
vil que es dirigien cap a Morelia, a Mè-
xic. En ell hi viatjaven dos adolescents
que es dediquen a fer diferents jocs
mortals per intentar evadir-se del que
els envolta creant un món fantasiós i
macabre.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Los niños oscuros de Morelia
Albert Tola

Es posa en marxa la tercera (i última)
temporada d’aquesta adaptació a la
petita pantalla de la popular novel·la
infantil de Lemony Snicket. Explicarà 
el desenllaç de la història dels joves
germans Violet i Klaus Baudelaire, 
que després de perdre els seus pares
en un incendi han de marxar a viure 
amb el malvat Comte Olaf.

A series of unfortunate events
Mark Hudis i Barry Sonnenfeld

La projecció internacional de Rosalía no para de créi-
xer. La catalana ha donat la benvinguda al 2019 amb
l’anunci de la seva actuació al festival Coachella, que

es farà a l’abril a Califòrnia. El cartell d’artistes de la cita
musical més gran del món es completarà amb can-
tants de renom com Ariana Grande, Tame Impala,
Childish Gambino o Bad Bunny. Rosalía ha volgut

compartir amb els seus seguidors la notícia a través
de les xarxes socials, on la cantant ha rebut tota mena
de felicitacions per part dels seus fans per aquest nou
èxit en la seva carrera professional. La seva actuació al
Coachella serà la segona que protagonitzarà una ar-
tista catalana en aquest popular festival després que
ho fes el DJ barcelonès John Tabalot el 2015. Les per-
sones que no puguin anar fins a Califòrnia per gaudir
en directe de l’artista la podran veure en la pròxima
edició del Primavera Sound, que es farà del 30 de

maig a l’1 de juny a Barcelona.   

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

| Super Mario Bros U
Nou episodi de les aventures de l’heroi per excel·lència de la 

factoria Nintendo, en aquesta ocasió per a la seva consola Switch.
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DISSABTE 19 DE GENER
19:00 Juliana Notari presenta el show Habita-

da, un escènic musical que obre el cos sen-
sible d'una titellaire i revela els seus dobles.
/ Teatre Victòria.

TOTS ELS DILLUNS
18:30 Des del passat dia 7 està en marxa

aquest taller de relaxació organitzar per
l’Associació Catalana d’Afectacts de Fibro-
miàlgia. S’allargarà fins a finals de març. / Cen-
tre Cultural Sant Josep.

31 DE GENER I 7 DE FEBRER
Tarda Aquest curs de dues sessions està pen-

sat per a tothom que ja faci servir el mòbil però
que vulgui descobrir altres utilitats del dis-
positiu que potser no es fan servir tant. / Bi-
blioteca plaça Europa.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra Cen-

tre d'Interpretació de la Ciutat des de la Ba-
rraca: Can Pi, La Bomba, La Cadena, La San-
gonera. / Museu de l’Hospitalet - L’Harmo-
nia.

TOT EL MES
Matí-Tarda I tu, què has fet per l’art?, un dels

projectes més personals d’Eugenio Ampudia
continua en marxa. Aquest artista de Valla-
dolid ha exposat arreu d’Europa. / Centre d'Art
Tecla Sala.

DIMECRES 16 DE GENER
17:30 Mercè Rubí serà l’encarregada de la ses-

sió de l’Hora del Conte anomenada Pastís d’a-
niversari. Explica com els animals d’una
granja, que estan fent una festa, reben una
visita inesperada. / Biblioteca Can Sumarro.

TOTS ELS DIJOUS
18:15 Cada dijous a la tarda es faran noves ses-

sions del Hello teens, el grup de conversa en
anglès per a joves que tinguin entre 12 i 17
anys. / Biblioteca la Florida.

DISSABTE 19 DE GENER
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la di-

vuitena jornada de la conferència Est de la LEB
Plata entre el CB l’Hospitalet i el Lucentum
d’Alacant. / Nou Pavelló del Centre.

Bruixes, dracs i vampirs serà el nom de
la narració del pròxim dia 15, on s’ex-
plicaran tres relats diferents. / Biblio-
teca la Bòbila.

‘Bruixes, dracs i vampirs’,
a l’hora del conte a la Bòbila
Dimarts 15 de gener a les 18:00

En aquesta sessió es donaran totes les
claus per poder fer tota mena d’ope-
racions i de transaccions que fem a dia-
ri a través d’Internet. Cal inscripció prè-
via. / Biblioteca la Florida.

Un curs sobre seguretat en
les transaccions electròniques

Dilluns 21 de gener a les 18:30

L’escriptora hondurenya Cinthya Mal-
donado arriba a la ciutat per presen-
tar el llibre Mujeres migradas, amb di-
ferents testimonis de dones. / Biblio-
teca la Bòbila.

Cinthya Maldonado presenta 
el seu llibre ‘Mujeres migradas’
Divendres 18 de gener a les 19:00

Partit de futbol corresponent a la vin-
i-cinquena jornada de Tercera Divisió
entre l’Hospi i l’EC Granollers. / Mu-
nicipal de la Feixa Llarga.

L’Hospi tanca el primer mes 
de l’any rebent l’EC Granollers
Diumenge 27 de gener a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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