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Fa temps que l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona aposta per mi-
llorar la connexió entre els pobles
que formen part d’aquest terri-
tori i que ho fa escollint sistemes
de transport sostenibles i res-
pectuosos amb el medi ambient.

Per això, el 12 de febrer posarà
en marxa un nou servei de bici-
cleta elèctrica pública comparti-
da sota el nom d’E-Bicibox. Per
començar a desenvolupar aquest
nou sistema i comprovar l’ac-
ceptació entre els ciutadans, en un
primer moment l’AMB posarà a
disposició dels usuaris unes 300
bicicletes en onze municipis del
Barcelonès i el Baix Llobregat, 71
de les quals a l’Hospitalet.

Quan, a mitjans de setembre,
l’AMB va anunciar el projecte, va
explicar que arrencaria a mitjans
de gener. Però per qüestions
tècniques, finalment s’inaugu-
rarà el 12 de febrer. De fet, Línia
L’H s’ha posat en contacte amb

l’AMB però no faran declara-
cions fins que el sistema estigui
en marxa.

POSITIU PERÒ AMB RESERVES
Des de les entitats que pro-
mouen l’ús de la bicicleta com a

transport veuen amb bons ulls
aquesta iniciativa, però creuen
que és una aposta a mitges per
fomentar la bicicleta.

Des de La Saboga creuen
que la millor solució perquè més
gent deixés el vehicle privat i uti-
litzés la bicicleta seria crear un
“Bicing” metropolità que també
inclogués Barcelona, ja que molts
dels desplaçaments que es fan
són per anar a la capital catala-
na, que té el seu propi sistema de
bicicletes compartides i queda aï-
llat de la resta de municipis me-
tropolitans.

Una de les altres demandes
que fan és que la principal apos-
ta hauria de ser construir carrils
bici de qualitat, tan dins dels mu-
nicipis com per connectar les di-
ferents ciutats del territori, ja que
sense una bona infraestructura
és complicat guanyar usuaris.

Fer créixer la bicicleta
L’AMB vol fomentar l’ús de la bicicleta amb una xarxa de bicis elèctriques compartides. Foto: AMB

MOBILITAT4Les fotos de bi-
cicletes aparcades de qualse-
vol manera i en qualsevol lloc
de la ciutat continuen omplint
les xarxes socials.

Molts veïns i veïnes se-
gueixen denunciant els pro-
blemes que genera el sistema
de bicicletes compartides de
l’empresa privada Mobike,
que des de fa uns mesos està
disponible a la ciutat.

A diferència d’altres siste-
mes de bicis compartides, que
s’han de deixar lligades en
els aparcaments o en parades
específiques instal·lades per
les mateixes empreses, Mo-

bike té un sistema que blo-
queja la bici sense necessitat
de lligar-la ni aparcar-la en-
lloc. Aquest funcionament
complica la mobilitat dels via-
nants, sobretot d’aquelles per-
sones que tenen alguna dis-
capacitat, ja que molts usua-
ris deixen les bicicletes apar-
cades en voreres estretes, en
passos de vianants o, fins i tot,
en portes de cases i edificis.

Des de l’Ajuntament asse-
guren que estan treballant
amb l’empresa per delimitar
en quines zones de la ciutat es
poden deixar les bicicletes
per evitar aquestes situacions.

Continuen les queixes pel mal
ús de les bicicletes de Mobike

71
bicicletes elèctriques
d’aquesta nova xarxa
impulsada per l’AMB
seran a l’Hospitalet

Pau Massip
L’HOSPITALET

» L’AMB desplega una xarxa de bicicletes elèctriques compartides per fomentar-ne l’ús
» Les entitats que promouen aquest transport ho veuen positiu però reclamen millores als carrils bici
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El fred és un dels nos-
tres pitjors enemics. A

Soto del Real, a prop de
la Sierra de Guadarrama, només hi ha
calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són
autèntiques neveres. Molts interns ens
diuen que havent dinat es fiquen di-
rectament al llit. Inaudit. Tanmateix, no
ens vinclaran.

Us poseu molt con-
tents quan veieu com

es desplomen les ven-
des d’El Periódico i La Vanguardia al
quiosc, però no us hi posaríeu tant si
veiéssiu el creixement de les seves
edicions digitals. Audiència a anys
llum dels digitals de línia editorial so-
biranista.

Hoy un Gobierno que
hace 7 meses aglutinó

a 180 diputados de 350
para echar a ladrones y carceleros de
Moncloa y que comenzó recibiendo a
629 refugiados en el puerto de Valen-
cia, se alinea con Salvini en política mi-
gratoria y con Trump en política inter-
nacional. Esa es la noticia.

La lógica del Tribunal
Supremo:

-Puigdemont no puede
ser testigo por video porque es impor-
tante estar presente físicamente, pero...
-No hace falta observadores interna-
cionales presentes porque hay video y
no es tan importante estar presente fí-
sicamente.
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La lupa

per @Modernetdemerda

Unitat

El Twitter en paper
Aquí es
piula

@eduardvoltas@joethebrew@gabrielrufian@joseprull

Ai, la unitat. La unitat és una arma de do-
ble tall. Tant pot ser la pedra angular del
procés com la pedra filosofal del proces-
sisme. Aquests dies la idea torna a ser ser-
vida a cada àpat i, pel que sembla, la tin-
drem monopolitzant el menú polític les
setmanes vinents, perquè és un plat que
-aparentment- sempre acaba generant
beneficis a la casa.

Ara qui l'exigeix a cop de titular és la
Crida. Unitat, criden. Unitat
per fer què. Unitat. Però el pla
quin és. El pla és la unitat.
Però unitat per anar cap a on.
Cap a la unitat. No us entenc.
No ens entens perquè no
vols la unitat. Vull la unitat
però sabent quina n'és la fi-
nalitat. La finalitat és la independència.
Això ja ho sé, però què hem de fer per
aconseguir-la. Anar junts. Però anar
junts on. A la independència. Però fent
què. Fent pinya, unitat. Unitat aplicada
com. Unitat. Que es tradueix en què. Uni-
tat. Però. Unitat.

I així és com es desvirtua un concep-

te que, aplicat amb sentit -l'1 d'Octubre
en vam tenir una mostra evident-, és efec-
tiu i poderosíssim. Aquell dia vam viure
la unitat en el seu vessant més pur. Uni-
tat amb majúscules perquè hi havia un pla
amb majúscules on aplicar-la. Un pla que
hauria estat impossible de fer possible -
valgui la redundància- sense ella.

Es pot detectar amb una certa facili-
tat, doncs, que el context de l'1-O no té res

a veure amb el que vam veure l'altre dia
al Congrés Constituent de la Crida Na-
cional. Al Congrés hi vam veure procla-
mes solemnes a favor de la unitat. Hi vam
veure centenars de cartellets alçats amb
la paraula unitat. Hi vam veure una li-
túrgia ben estudiada al voltant del man-
tra de la unitat. Però no vam veure-hi res

més que això. Cap pla concret, cap mo-
tiu evident ni estratègia visible per justi-
ficar un camí sense preguntes. Només
cartó pedra -a Catalunya la indústria del
cartó pedra és imperial- i molta ànsia de
quedar-se amb el trumfo, el diamant po-
lític, la paraula que serveix per acorralar-
ho tot i tothom. El comodí perfecte en
èpoques de sequera argumental. La llu-
minosa sortida d'emergència. La unitat.

Unitat, cridaven. Unitat
per avançar cap a on. Ja hi
tornem. Unitat per avançar
cap a on. Tu no ets inde-
pendentista. Cap a on. Tirar
endavant. Tirar endavant
com. Fas pinta d'autono-
mista. Tirar endavant com.

Tu el que vols és continuar així i fer gan-
xet a les portes de les presons. Tirar en-
davant com. Tu vius molt bé llepant-te
les ferides. Tirar endavant com. No et fa-
cis dir independentista. Tirar enda-
vant com. Vols continuar gestionant les
molles, eh. Com. Quina vergonya. Com.
Ganxet. Com. Unitat.

El comodí perfecte en èpoques de
sequera argumental. La lluminosa

sortida d’emergència. La unitat

Fed. Catalana Futbol
L’aposta pel futbol femení continua i, en
el darrer partit de la selecció absoluta, la

ciutat va poder gaudir d’un enfronta-
ment contra Xile, una selecció que juga-

rà el Mundial. El matx va reunir més 
de 2.500 espectadors a la Feixa Llarga. 

pàgina 12

Els semàfors

Ajuntament
Les obres que s’estan fent al Parc de

l’Alhambra han provocat les crítiques
dels veïns. Fonts municipals asseguren
que es tracta d’una qüestió de seguretat,
però molts hi veuen maniobres relacio-
nades amb el nou poliesportiu del barri. 

pàgina 9

Biblioteca La Bòbila
La tretzena edició del premi L’H Confi-
dencial ha tancat les inscripcions amb

gairebé 230 obres presentades. Una xifra
rècord que reafirma la importància d’a-

quest guardó literari, que també ha acon-
seguit augmentar el nombre d’autores. 

pàgina 10
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El Ple aprova no cedir locals
municipals a partits feixistes

PLE4Ni entitats ni partits d’i-
deologia feixista podran orga-
nitzar activitats als equipaments
municipals. Així ho va acordar
el Ple del mes de gener, que es
va celebrar el passat divendres
25, arran d’una moció presen-
tada pel PDeCAT. El document
diu que la ciutat no pot pro-
moure ni donar suport a dis-
cursos populistes, racistes o que
incentiven l’odi contra deter-
minats col·lectius.

Durant el debat, part del pú-
blic va mostrar pancartes contra
Vox i recordant la polèmica que

va provocar una paella popular
que, a mitjans de gener, el par-
tit ultra va organitzar al camp de
futbol municipal de Gornal.

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
Una altra de les mocions que es
va aprovar va ser la presentada
per Canviem, que demana que la
cornisa de La Torrassa sigui
Zona d’Expectativa Arqueolò-
gica i s’inclogui al Pla de Pro-
tecció del Patrimoni (PEPPA).

De fet, aquest mes s’ha cele-
brat la segona sessió per revisar
i elaborar un nou PEPPA.

El Mobile World Congress es
va plantejar marxar per l’1-O
ECONOMIA4La feina comença a
ser frenètica al recinte de la Fira
de Barcelona de Gran Via. L’es-
pai, juntament amb La Farga i
Montjuïc, tornarà a acollir, del 25
al 28 de febrer, la catorzena edi-
ció del Mobile World Congress,
que aquest any espera rebre més
de 107.000 visitants. Els orga-
nitzadors també preveuen que
generi un impacte econòmic de
473 milions d’euros.

Però aquestes dades no van
ser el més rellevant que es va dir
durant la conferència de presen-
tació que va oferir el passat 30 de

gener John Hoffman, conseller
delegat de GSMA, l’empresa en-
carregada d’organitzar la fira de
tecnologia mòbil més important
del món.

Durant l’acte, Hoffman va
confirmar que, l’any passat, es-
taven preparats per traslladar
l’esdeveniment a una altra ciutat
davant la inestabilitat política
que vivia el país. Però després
d’això, el conseller delegat de
GSMA va recordar que tenen un
contracte firmat per estar aquí
fins al 2023 i que marxar no en-
tra en els seus plans.

Política | Jordi Monrós serà el cap de llista de Primàries L’H 
L’actual regidor del PDeCAT, Jordi Monrós, va ser el guanyador del procés electoral
que va posar en marxa Primàries L’H per crear una llista independentista. La votació

es va fer dissabte 2 de febrer i hi van participar 716 persones, un 55% dels inscrits. 

A quatre mesos de les eleccions
municipals, convocades per al
pròxim 26 de maig, els partits de
l’oposició consideren que la con-
ferència anual que l’alcaldessa
Núria Marín va oferir el passat 5
de febrer és un acte electoralista.

Des de Ciutadans, Miguel
García diu que Marín “confon l’A-
juntament amb el seu partit” i
considera que l’acte “és una eina
de propaganda partidista per fer
precampanya”. També ho veu
així Ana González, de Canviem,
que creu que és “un acte de par-
tit fet amb recursos de la ciutat”.
Per la seva banda, ERC denuncia
“l’ús arbitrari de fons públics” per
“camuflar un acte electoral i de
presentació de la candidatura de
Núria Marín com a cap de llista”
del PSC.

Pel que fa a les propostes, els
tres partits coincideixen a re-
marcar que Núria Marín no va
anunciar cap novetat. Per a An-
toni Garcia, d’Esquerra Repu-
blicana, l’alcaldessa va fer una
conferència “on acaba dient-se el
mateix de cada any, amb dife-
rents paraules, i acaba en paper
mullat”. En aquest sentit, des de
Ciutadans consideren “indecent”
que l’alcaldessa “continuï reci-
clant les promeses incomplertes
del seu mandat” i creuen que “no-
més sap deixar anar ocurrències
per sortir als mitjans”.

PROBLEMES REALS
Els republicans pensen que Ma-
rín no va parlar del que preocu-

pa realment els veïns, “com la ne-
teja o el desequilibri entre barris”.
Una opinió compartida per Can-
viem, que considera que l’alcal-
dessa només va anunciar “pro-
postes faraòniques”, “oblidant-se
de la ciutat real”.

Els comuns ho diuen pel pro-
jecte que va anunciar Marín de
crear una “nova plaça d’Europa”
a la zona de Can Rigal. El projecte
del govern municipal és desen-
volupar un complex esportiu
d’uns 45.000 metres quadrats,
conservar la masia i construir el
nou Hospital General perquè els
ciutadans no hagin de sortir de la
ciutat per rebre atenció mèdica.
L’Ajuntament també assegura
que s’hi farà el parc urbà que els
veïns de Pubilla Cases reclamen
des de fa anys.

MILLORES A BELLVITGE
Un altre dels projectes que va
anunciar l’alcaldessa Marín vol
millorar l’accessibilitat als blocs
de pisos del barri de Bellvitge.

El projecte municipal, que
compta amb el suport de l’AMB
i el finançament del Banc d’In-
versions Europeus, pretén re-
formar els edificis perquè els as-
censors parin a tots els replans, ja
que actualment cal recórrer un
tram d’escales per arribar a casa.

A més, la iniciativa també té
l’objectiu de millorar l’eficiència
energètica d’aquests blocs, cons-
truïts als anys seixanta.

L’alcaldessa Núria Marín, en la conferència a l’Hotel Hesperia. Foto: Ajuntament

L’oposició critica la idea de Marín
d’una “nova plaça d’Europa”
» Els partits titllen d’ “ocurrència” i “proposta faraònica”

el projecte urbanístic que vol impulsar l’alcaldessa a Can Rigal

Pau Massip
L’HOSPITALET

PORTEN L’ATENCIÓ AL
CIUTADÀ A ANTIFRAU

4Ciutadans ha portat el
govern de Núria Marín de
nou a l’Oficina Antifrau per-
què considera que l’adju-
dicació del servei d’atenció
telefònica al ciutadà, el 010,
s’ha fet de manera il·legal.
A més, assegura que, ac-
tualment, “el servei s’està
fent sense adjudicació per
errors del contracte”. 
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SOCIETAT4L’exnedadora pro-
fessional Mireia Corachán, que
va formar part del Club Natació
L’Hospitalet, ha fet públic que
Jordi Lorca, actual president
de l’entitat, hauria abusat se-
xualment d’ella quan era el seu
entrenador. Els fets haurien
passat fa 18 anys, quan ella era
menor d’edat i Jordi Lorca tenia
uns 30 anys.

Els fets els va destapar el dia-
ri Ara el 26 de gener, recollint el
testimoni de diverses nedadores
que haurien patit abusos pel lla-
vors entrenador. Dilluns 4 de fe-
brer, el mateix diari també va ex-
plicar que Corachán presentarà
una demanda contra Lorca, que
ara presideix l’entitat. Aquell dia,
l’exnedadora va parlar a Cata-
lunya Ràdio sobre els fets de-
nunciats. Durant l’entrevista va
explicar que ara sent vergonya
d’ella mateixa perquè mentre
hauria passat tot, 18 anys enrere,
mai no es va atrevir a dir res al seu
entrenador.

Corachán va assegurar que
no només ella va ser víctima d’a-
busos, sinó que altres noies tam-
bé ho haurien patit. L’exnedado-
ra també va detallar un dels abu-
sos: “Un dia vam anar al cinema,
em va ficar la mà al cul i després
a la vagina. Allò ho va veure mol-

ta gent i mai ningú no va dir res.
I molts eren majors d’edat.” I
afegia: “Jo he donat el meu nom,
sembla que només m’ho hagi fet
a mi, però ho ha fet a moltes altres.
Hi ha molta gent que ho ha vist
sempre. No callem. Diguem-ho!”.

CRISI INSTITUCIONAL
Tot i que Lorca va negar al diari
Ara qualsevol incident i va asse-
gurar que mai no va tenir cap re-
lació sentimental ni física amb les
nedadores del club, quan els fets
van sortir a la llum tres dels cinc
membres de la Junta Directiva
del Club Natació L’Hospitalet
van demanar-li que dimitís com
a president de l’entitat. Davant la

seva negativa, el tresorer, la se-
cretària i una vocal van decidir
presentar la seva dimissió per for-
çar la convocatòria d’eleccions per
triar un nou president.

Dies després, Lorca, que ja ha
estat apartat del Comitè de Na-
tació de la Federació Catalana, va
enviar una carta als socis on in-
sistia en la seva innocència i de-
manava “respecte” pels seus drets,
anunciant que seguirà exercint el
càrrec de president fins que es
convoquin les noves eleccions en
un termini de tres mesos. L’en-
carregada de fer-ho serà la Jun-
ta Gestora que els socis hauran
d’escollir el pròxim 18 de febrer
en una assemblea extraordinària.

L’exnedadora ha acusat el president del club d’abusar sexualment d’ella. Foto: CNL’H

Una exnedadora denunciarà el
president del CNL’H per abusos

La soprano Laura
del Río triomfa
al ‘Tenor Viñas’

PREMIS4La soprano Laura del
Río va aconseguir tres Premis
Extraordinaris en la 56a edició
del Concurs Internacional ‘Tenor
Viñas’, que es va celebrar a Bar-
celona a finals de gener.

La cantant lírica hospitalen-
ca va aconseguir arribar a la fi-
nal, que es va fer el 25 de gener
al Gran Teatre del Liceu, con-
vertint-se en l’única representant
catalana que ho aconseguia.
Això li va valdre el Premi Ex-
traordinari de l’Ajuntament de
Moià i les Joventuts Musicals de
Catalunya i el guardó de la Fun-
dació Agbar a la millor intèrpret
del país. També va rebre el Pre-
mi Extraordinari de la Fundació
de Música Ferrer-Salat a la mi-
llor cantant de l’Estat.

Després de l’èxit aconseguit,
del Río torna a treballar per
preparar nous projectes.

RELIGIONS4La reunió que la
Plataforma d’Esglésies Evangè-
liques de la ciutat va mantenir el
passat dijous 31 de gener amb
Jesús Husillos, regidor de Be-
nestar Social, “no va servir per
res”. Així de contundents es
mostren des de la Plataforma
d’Esglésies Evangèliques de la
ciutat, que en un comunicat pu-
blicat l’1 de febrer asseguren
que el govern municipal “no
està disposat a revisar les difi-
cultats” del col·lectiu, com per
exemple que només un 14% dels
locals de culte que hi ha a la ciu-
tat tenen la llicència d’activi-
tats. Des de la Plataforma estan
preocupats perquè, un dels
punts de la Llei de Centres de
Culte marca el 2020 com a data
límit per regularitzar els centres
de tot el territori.

Davant d’aquesta situació,
la Plataforma ha decidit iniciar
una ronda de contactes amb els
diferents grups polítics munici-
pals per tractar aquestes qües-
tions. També s’han reunit amb
representants d’alguns partits
al Parlament, com és el cas d’Es-
querra Republicana.

Aquest periòdic ha demanat
a l’Ajuntament la seva versió de
com va anar la reunió, però no
ha rebut resposta.

La situació dels
evangèlics arriba
al Parlament
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Centre | Sant Josep

El Centre d’Art Tecla Sala acull
l’art urbà del projecte 12+1

CULTURA4Una exposició al
Centre d’Art Tecla Sala recollirà
les obres que dotze artistes ur-
bans han pintat durant el 2018
al mur que hi ha davant de la
sortida de la parada del metro de
Torrassa.

La mostra forma part de la
iniciativa 12+1, impulsada per
Contorno Urbano, que es pro-
posa crear una galeria d’art a cel
obert en un espai per on passen

prop de 7.000 persones diària-
ment i que l’any passat va arri-
bar a la tercera edició.

L’exposició, que es podrà
veure al Tecla Sala fins al 24 de
març, permetrà repassar les dot-
ze obres que s’han pintat al mu-
ral des del gener fins al desem-
bre. A més, també s’hi podrà
veure una mostra representati-
va d’altres obres d’estudi realit-
zades pels mateixos artistes.

Record emotiu de l’activista
polític i historiador Pep Ribas
HOMENATGE4El Centre Cultu-
ral Tecla Sala va ser l’escenari triat
pel Centre d’Estudis i el Club
Muntanyenc per acollir l’acte
d’homenatge que van organitzar
per recordar a Pep Ribas, l’his-
tòric activista polític que va mo-
rir el maig de l’any passat.

Amant de la muntanya, his-
toriador local, sindicalista, d’es-
querres i independentista. Aques-
tes són algunes de les principals
facetes que definien a Ribas i que

els participants a l’acte van voler
reivindicar.

Un d’ells va ser Fermín Ru-
biralta, que va recordar la mili-
tància de Ribas al PSAN i al
PSUC i va explicar que ell va ser
el creador de l’estelada vermella.

Per altra banda, una de les se-
ves filles va tancar l’homenatge
recordant que el seu pare va con-
viure els últims anys amb alz-
heimer i va reclamar més recur-
sos per investigar la malaltia.

PATRIMONI4L’antiga oficina de
Correus ha recuperat la seva fa-
çana original. L’edifici, ubicat a
la plaça del Repartidor, va ser in-
augurat el 1927 per la reina Vic-
tòria Eugènia i va ser l’estafeta
central de la ciutat fins al 2011.
L’obra, dissenyada pel prestigiós
arquitecte riberenc Ramon Puig
i Gairalt, que es va inspirar en
l’estil art decó, forma part del ca-
tàleg del Pla Espacial de Protec-
ció del Patrimoni Arquitectònic
(PEPPA). Ara, s’han acabat els
treballs de restauració i de re-
cuperació que van començar el
2017, quan l’edifici va acollir el
projecte d’escola de restauració
impulsat per la Fundació El
Llindar, que ajuda a accedir al
món laboral a joves en risc d’ex-
clusió social.

Després de restaurar l’inte-
rior, aquestes obres s’han centrat
en els diferents elements exte-
riors que s’havien de reparar,
com per exemple l’estructura
de la cúpula o la coberta. Tam-
bé s’han restaurat els estucs i es-
grafiats de les façanes, com per

exemple uns plafons d’estil nou-
centista que hi havia entre les fi-
nestres de la segona planta o l’a-
cabat exterior de la mateixa cú-
pula. També s’ha recuperat el sò-
col de pedra que cobreix part de
les dues façanes de l’edifici i els
elements decoratius que cobrei-
xen les finestres, acabades en arc
de mig punt, de la planta baixa.

Les obres també han permès
recuperar dos elements originals
de la façana de l’edifici. Un és la
reproducció del rellotge ins-
tal·lat sobre la porta d’entrada de
l’edifici i l’altra és la imatge del
lleó que hi havia a l’esquerra de
la porta i que feia les funcions de
bústia. En total, la restauració ex-
terior ha costat 217.400 euros.

La restauració de l’edifici de Correus va començar el 2017. Foto: Ajuntament

L’antic edifici de Correus
recupera la seva façana original

Societat | Retiren una palmera per risc de caiguda
El Servei de Parcs i Jardins va retirar una palmera de la plaça Sant Joan per evitar
que caigués. L’arbre, que feia uns 20 metres d’alçada, ja estava apuntalat amb ten-

sors perquè estava molt inclinada. El vent de finals de gener havia augmentat el risc.
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Santa Eulàlia

PATRIMONI4La plataforma
‘Can Trinxet Viu’ va iniciar una
campanya de reclamacions a
l’Àrea Metropolitana (AMB) a
mitjans de gener per protestar
contra la decisió de construir un
mur per tancar la històrica fà-
brica.

L’entitat va explicar que ha-
vien decidit enviar les queixes a
l’AMB “davant la negativa del go-
vern municipal a escoltar” les se-
ves demandes i pel fet que l’ens

metropolità és l’encarregat de fi-
nançar i executar les obres, que
costaran gairebé 120.000 euros.

Però davant l’allau de recla-
macions rebudes sobre aquest
cas, l’AMB ha explicat que la tan-
ca perimetral s’està construint
“d’acord amb les prescripcions
de l’Ajuntament”. A més, recor-
da que Can Trinxet “és de pro-
pietat municipal, per tant és l’A-
juntament qui decideix” quines
obres s’hi han de fer.

Queixes a l’AMB pel mur
que tancarà Can Trinxet

INNOVACIÓ4Potenciar el clús-
ter biomèdic de Bellvitge i con-
vertir-lo en un referent interna-
cional pel que fa a la innovació
en l’àmbit de la salut. Aquest és
l’objectiu del Projecte d’Espe-
cialització i Competitivitat Te-
rritorial (PECT) que s’ha posat
en marxa i que es desenvolupa-
rà fins a finals del 2020.

La intenció dels seus partici-
pants és incorporar el teixit em-
presarial del sector al projecte i
treballar perquè noves indústries
que es dediquen a la biomedici-
na i a la innovació mèdica s’ins-
tal·lin a la zona de Bellvitge.
D’aquesta manera també es vol
convertir aquesta zona i aquest
sector en una “palanca d’opor-
tunitats” per a la resta d’indús-
tries de la ciutat i, fins i tot, de l’à-
rea metropolitana. Des de l’A-
juntament consideren que
aquesta aposta crearà molts
nous llocs de treball i lliguen el
desenvolupament d’aquest sec-
tor al projecte urbanístic que
marca el PDU Granvia.

SUPORT INSTITUCIONAL
En la presentació d’aquest pro-
jecte, que es va fer a la seu de Gor-
nal Activa el 31 de gener, es va po-
der comprovar el suport que do-
nen les diferents administracions
a aquesta iniciativa.

Els impulsors d’aquesta ini-

ciativa són l’Ajuntament, l’IDI-
BELL i la Fundació Josep Fines-
tres, que compten amb la parti-
cipació de la UB i l’ICO i la col·la-
boració de l’Hospital Universita-
ri de Bellvitge. A més, també hi
donen suport el govern de la Ge-
neralitat i el programa FEDER.

El projecte vol atraure empreses biomèdiques a la ciutat. Foto: Ajuntament

Es posa en marxa el projecte per
impulsar el clúster biomèdic

Bellvitge | Gornal

Camí escolar | Pilones de colors per millorar la seguretat
Per tal d’augmentar la seguretat dels infants que van a peu a les escoles pels camins

escolars, l’Ajuntament ha instal·lat pilones de colors als passos de vianants dels
carrers de l’Aprestadora i de Castelao perquè siguin més visibles pels conductors.  

Obres |Adif licita la inspecció dels edificis propers a les vies
Adif, l’empresa responsable de les instal·lacions ferroviàries de l’Estat, ha licitat
el contracte d’assistència tècnica per a la inspecció d’edificis al voltant d’obres
ferroviàries. Es considera el pas previ per posar en marxa el soterrament de les vies.

URBANISME4Aturar l’actual
Pla Director Urbanístic Granvia
i reformular la planificació ur-
banística que es vol desenvolu-
par a l’Àrea Gran Via - Llobregat.

Amb aquests objectius, el
grup municipal de Canviem,
amb el suport d’En Comú Po-
dem, ha presentat una propos-
ta de resolució al Parlament que
aturi el projecte especulatiu que
considera que hi ha darrere del
PDU Granvia.

El partit denuncia que la
construcció de fins a 27 gratacels

en l’última zona agrícola i natu-
ral de la ciutat afectarà un 8% del
terme municipal. A més, asse-
gura que aquesta obra es vol ti-
rar endavant per part de l’Ajun-
tament “sense cap mena de par-
ticipació ni consens” amb els
veïns.

En la resolució, el partit tam-
bé demana que el PDU incorpori
estudis socioeconòmics i am-
bientals per determinar l’im-
pacte que tindrà el projecte per
a la ciutat i que es protegeixi l’es-
pai agrícola de Can Trabal.

Canviem L’H porta de nou
el PDU Granvia al Parlament

URBANISME4Els veïns recla-
men explicacions a l’Ajunta-
ment per les obres que el con-
sistori ha posat en marxa al Parc
de l’Alhambra. Fonts municipals
expliquen que s’està enderrocant
l’estructura per motius de segu-
retat arran de la recomanació
dels tècnics municipals i dels
bombers. A més, asseguren que
els elements no estaven catalo-
gats i que l’espai es tornarà a
obrir un cop s’hagin acabat les
obres.

Des del consistori també afir-
men que aquesta actuació no té
cap mena de relació amb el fu-
tur poliesportiu del barri, que el
govern municipal proposa que es
construeixi en aquest mateix
espai. Des de Canviem L’H no
pensen igual i creuen que es
tracta d’una maniobra del go-
vern de Núria Marín per pres-
sionar els veïns i que aquests aca-
bin acceptant que el nou polies-
portiu es faci en aquest espai.

De fet, el partit va portar la
qüestió al Ple de gener a través
d’una moció que reclamava al go-
vern municipal que aturés el pro-
jecte per construir el nou polies-
portiu al parc de l’Alhambra i de-
manava que es torni a tenir en
compte la zona del Gasòmetre.

Per la seva banda, l’Associa-
ció de Veïns Som Santa Eulàlia va
publicar un comunicat on de-
mana a l’Ajuntament que “acla-

reixi si el Gasòmetre és o no una
ubicació possible per a l’equipa-
ment” i, si és així, que la decisió
final la puguin prendre els veïns
i veïnes a través d’una assemblea
o d’una consulta popular.

De fet, des d’Esquerra Repu-
blicana han demanat a l’Ajunta-
ment que organitzi un procés
participatiu entre els veïns del ba-
rri perquè puguin decidir el futur
del nou poliesportiu.

L’Ajuntament assegura que l’enderroc s’està fent per seguretat. Foto: Twitter

Les obres al Parc de l’Alhambra
encenen la polèmica al barri
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Pubilla Cases | La Florida

HISTÒRIA4El Museu de L’Hos-
pitalet ha incorporat cinc foto-
grafies d’Esteve Lucerón al fons
artístic de la ciutat. Aquest ma-
terial, que es va poder veure a l’ex-
posició “Ciutat i lluita” que es va
instal·lar a l’Harmonia el darrer
trimestre de l’any passat, forma
part dels negatius que el fotògraf
va cedir a l’Arxiu Municipal.

Les fotografies que s’inclouran
a l’exposició del Museu són una
col·lecció d’imatges en blanc i ne-

gre que retraten, especialment, el
barri de La Florida de finals de la
dècada dels setanta.

Lucerón, que va viure al barri
del 1978 al 1980, va saber captar
una època en què la ciutadania vi-
via en barris sense gairebé equi-
paments. Per això, les imatges
mostren la força col·lectiva d’a-
quells anys en què els veïns i veï-
nes ocupaven els espais públics
per reclamar que s’hi construïs-
sin escoles i ambulatoris.

CULTURA4Xifra rècord d’ins-
cripcions al premi literari de
novel·la negra organitzat per la
biblioteca La Bòbila, l’Ajunta-
ment i Roca Editorial. 227 es-
criptors han presentat l’obra a la
tretzena edició de l’L’H Confi-
dencial, després que l’any passat
el concurs quedés desert i els or-
ganitzadors decidissin canviar-
ne les bases perquè no tornés a
passar. El jurat del premi, que
està dotat amb 12.000 euros, se
sabrà durant el mes de maig.

A més del rècord d’inscrip-
cions, aquest any també ha pu-
jat el nombre de dones que han
presentat la seva obra al premi.
Fins a 25 autores han enviat la
seva obra al jurat, presidit pel re-
gidor de Cultura, David Quirós,
que serà l’encarregat de decidir
el premiat.

Ara, els membres del tribu-
nal tindran fins al maig, quan es
donarà a conèixer el veredicte,
per deliberar l’obra guanyadora.

‘SECRETS DE BUTXACA’
A més del premi, aquest any La
Bòbila també s’ha sumat a la
BCNegra, que gira entorn de la
novel·la negra. La biblioteca, la
primera de l’Estat a tenir un
fons especial de gènere negre i
policíac, ha organitzat l’exposi-
ció “Secrets de butxaca”.

La mostra vol recuperar les
novel·les populars, els famosos
‘bolsilibros’ que, des dels 50 i fins

a finals dels 70, es venien als
quioscos.

Gran part de l’exposició la
protagonitzarà Francesc Cau-
det, l’escriptor que va morir el
juny passat i que va publicar, a
l’editorial Bruguera, fins a 1500
títols durant aquells anys. El di-
jous 21 de febrer es farà una tau-
la rodona per conèixer en quines
condicions treballaven els autors
d’aquella època.

El premi literari que organitza La Bòbila arriba a la 13a edició. Foto: Arxiu

El Premi L’H Confidencial
ha rebut més de 200 obres

El Museu exposarà cinc fotos
del fotògraf Esteve Lucerón

SUCCESSOS4Agents de la Guàr-
dia Urbana i dels Mossos d’Es-
quadra han desmantellat una
plantació on hi havia 246 plan-
tes de marihuana al barri de La
Torrassa. La plantació estava
en el soterrani d’un local ubicat
al passatge d’Oliveras que la
Guàrdia Urbana va començar a
vigilar després de rebre dife-
rents queixes dels veïns, que
van denunciar que del local en
sortia una forta olor i que hi ha-
via tràfic i consum de drogues a
la zona.

Un cop comprovats els mo-
viments, els agents van entrar al
local i van inspeccionar el sote-
rrani amb presència del seu res-
ponsable. A més de les 246 plan-
tes de marihuana, la Guàrdia Ur-
bana i els Mossos d’Esquadra hi
van trobar 1224 esqueixos, 30
glans d’haixix, dues bàscules i
material de premsatge per ela-
borar i distribuir la droga i
10.000 euros en bitllets.

Davant d’aquesta troballa,
els cossos policials van detenir el

responsable del soterrani, un
home de 45 anys, i n’estan in-
vestigant un altre.

DOS DETINGUTS MÉS
En una altra operació que van re-
alitzar uns dies abans, els dos
cossos policials van tornar a

col·laborar en la detenció de
dos homes que també es dedi-
caven al tràfic de drogues.

En aquest cas, el local estava
ubicat a la ronda de la Via i els
detinguts, dos homes de 31 i 26
anys, es dedicaven a elaborar,
distribuir i vendre haixix.

Al local s’hi va trobar marihuana, haixix i 10.000 euros. Foto: Ajuntament

Cop de la Guàrdia Urbana
contra la droga a La Torrassa

Collblanc-Torrassa

Arrenca el concurs de còmics
i dibuixos d’edificis del barri

CONCURS4La quarta edició del
concurs de còmic i dibuixos so-
bre monuments i edificis histò-
rics de Collblanc-La Torrassa ja
està en marxa.

Fins al 5 d’abril, els partici-
pants podran entregar els seus
dibuixos a les escoles i instituts
del districte, a les associacions de
mares i pares dels diferents cen-
tres o bé als comerços col·labo-
radors d’aquest projecte.

Com expliquen els seus or-
ganitzadors, el concurs es va
posar en marxa per “fomentar el
coneixement del barri” entre els
més joves i, a més a més, fer-ho
“a través d’una activitat creativa
com pot ser un dibuix, una auca
o un còmic”.

D’aquesta manera, es vol re-
flectir el patrimoni històric que
hi ha al barri i que els infants i jo-
ves el coneguin i se’l facin seu.

Dos centres reben un premi
per la seva tasca solidària

ENSENYAMENT4L’Escola Sant
Jaume de la FEP i l’Associació
Educativa Itaca, tots dos cen-
tres ubicats a La Torrassa, han es-
tat reconeguts amb els premis
Aprenentatge Servei Ciutat de
L’Hospitalet.

Aquest guardó reconeix les ac-
cions solidàries que duen a terme
a cada barri els diferents centres
educatius i les entitats socials de
la ciutat per millorar la qualitat de

vida de la comunitat. A més,
amb aquests premis també es vol
potenciar la cultura participativa,
solidària i de compromís cívic en-
tre els més joves.

En aquesta primera edició, el
jurat va premiar el projecte
“Aprenem ajudant”, de l’escola
Sant Jaume de la FEP i la inicia-
tiva “Viatjant per la realitat”, de
l’Associació Educativa Itaca, d’en-
senyaments postobligatoris.

Nomenclàtor | Canvi de nom al carrer de la Primavera
El carrer de la Primavera ha passat a ser una avinguda. Així ho determina el

nou nomenclàtor, que es va aprovar al Ple de finals de gener. Un altre dels can-
vis que s’ha fet és a l’avinguda de Miraflores, que passarà a dir-se de Miraflors.

Accident | Cau una grua a les obres del camp de futbol
Una grua de grans dimensions va caure per un desnivell el passat 5 de febrer a
les obres que s’estan fent al Parc de la Torrassa per construir el nou camp de
futbol. Els bombers van haver de rescatar un operari que va quedar atrapat.
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4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 

@diba

La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball
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Un escenari magnífic, un rival de
nivell i el millor resultat possible.
La selecció absoluta femenina
de Natalia Arroyo va guanyar el
seu primer partit de l’any el pas-
sat diumenge 20 de gener a la Fei-
xa Llarga (amb més de 2.500 per-
sones a les graderies) contra un
dels combinats que l’estiu d’a-
quest any jugarà la Copa del
Món a França, Xile.

Els dos equips van arribar al
final dels 90 minuts del temps re-
glamentari sense gols (Catalunya
va tenir les ocasions més clares,
com una rematada d’Olga García
que la portera xilena va desviar al
pal a la primera part, encara que
les sud-americanes van estar a
punt de marca el gol del triomf en
un cop de cap que va marxar per
sobre del travesser en la recta fi-

nal del matx), de manera que el
partit es va haver de resoldre
des del punt de penal.

La fortuna des del punt fatí-
dic va somriure la selecció: Anna
Torrodà, Maria González, Bren-
da Pérez i Laura Gutiérrez van
convertir els seus llençaments,
mentre que Noelia García també
va contribuir a la victòria catala-
na amb dues aturades (4-2).

“Ha estat una experiència
fantàstica. Volíem respondre es-
portivament contra una selecció
molt més treballada i en ratxa que
nosaltres. Marxem amb un re-
cord fantàstic, hem demostrat
que Catalunya podria ser una
selecció que marqués un bon to
mundial”, va assegurar la selec-
cionadora Arroyo als mitjans
després de l’enfrontament.

L’alegria de les jugadores després de la victòria. Foto: FCF

La Feixa Llarga gaudeix amb el
triomf de la selecció contra Xile

L’Hospi manté un pas ferm al
capdavant de la classificació

La Tercera Divisió en-
cara el seu terç final
amb l’Hospi en plena
forma. El conjunt de

Xavi Molist continua sent un
dels principals candidats al play-
offd’ascens a Segona B. Els fran-
givermells continuen immersos
en la lluita per guanyar la lliga i
tenir la possibilitat d’obtenir l’as-
cens jugant una sola eliminatòria
contra un altre dels campions dels
grups de Tercera.

El CEl’H, que ha encadenat
una ratxa extraordinària des de
mitjans del mes de novembre,

afrontarà el segon desplaçament
consecutiu a la demarcació de
Tarragona el pròxim diumenge 17
per jugar contra la Pobla de Ma-
fumet (el filial del Nàstic és a la
zona tranquil·la de la classifica-
ció), mentre que l’últim partit del
mes serà una setmana més tard
contra una Unió Esportiva de
Sants en clara línia ascendent.

El mes de març començarà
amb dos partits, sobre el paper,
assequibles; els de Molist rebran
el Castelldefels el diumenge 3 i vi-
sitaran el camp del Santfeliuenc
sis dies més tard.

El CB l’Hospitalet jugarà 
la segona fase al grup A2

Una mala ratxa de
resultats entre el mes
passat i aquest ha
provocat que el CB

l’Hospitalet hagi de jugar la se-
gona fase de la lliga LEB Plata al
grup A2 (amb un total d’11 equi-
ps més de les dues conferències
actuals de la categoria). D’a-
questa manera, en la segona fase
de la competició, l’equip haurà de
preocupar-se de mantenir la ca-
tegoria (baixaran a la lliga EBA sis
dels 12 equips d’aquest grup A2).

L’inici d’aquest segon tram de
la lliga és gairebé imminent: su-

perada la visita a la pista de la
Roda, el conjunt de José Manu-
el Hoya només haurà de jugar un
partit més d’aquest primer tram:
el pròxim dissabte 16, a les vuit
del vespre al pavelló del Centre
contra l’Azuqueca, el sisè classi-
ficat de la conferència Est.

De cara a la segona meitat de
la competició, els equips arros-
segaran alguns resultats obtin-
guts en la primera fase, de ma-
nera que el CBl’H només s’en-
frontarà contra els de la confe-
rència Oest (Tormes, Gijón, Ávi-
la o Plasencia, entre altres).

El Camp Municipal de rugbi,
apte per acollir grans partits

RUGBI4Bones notícies per als
equips i els aficionats del rugbi de
la ciutat. A finals del mes passat,
l’Ajuntament va anunciar que la
Federació Espanyola (FER) ha
certificat la qualitat de la ins-
tal·lació del Camp Municipal, on
ja es poden disputar competi-
cions d’àmbit estatal. 

Per concedir aquesta homo-
logació, la FER va comprovar les
dimensions de la instal·lació, la
qualitat de la gespa del camp i del

sistema d’il·luminació, els acces-
sos per a les ambulàncies al te-
rreny de joc i les condicions per
a la seguretat dels esportistes, en-
tre altres qüestions. Aquesta ho-
mologació de la instal·lació ro-
mandrà vigent fins al desembre
de l’any que ve.

La instal·lació és la casa del
Rugby Club l’Hospitalet, una en-
titat que va camí del seu quarantè
aniversari, i que té set equips, en-
tre sèniors i categories de base.

Futbol sala | Mala ratxa del Bellsport, que perd posicions
Les derrotes en els tres primers partits de l’any han fet que el primer equip de l’AE
Bellsport hagi perdut posicions a la classificació. Després de rebre el Salou, l’equip

afrontarà un desplaçament a Pallejà i estrenarà el març rebent el Barceloneta Futsal.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

» Les de Natalia Arroyo van derrotar les andines, que jugaran el
Mundial de França, davant de més de 2.500 espectadors a l’estadi
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La gala dels Goya no va tenir moments d’especial
tensió a nivell polític durant la seva celebració el
passat 2 de febrer. Al llarg de la cerimònia, es van
tractar temes d’actualitat i de certa polèmica però
no es va fer cap referència directa al conflicte cata-

là. Però l’actor Antonio de la Torre va trencar
aquesta tendència amb les declaracions que va
fer a TV3 després de guanyar el Goya al millor ac-
tor protagonista pel seu paper a la pel·lícula El rei-
no.En concret, la reflexió que va fer el malagueny
va mostrar la seva disconformitat amb la situació
dels presos polítics. “Amb El reino i La noche de 12
añoshe après que l’odi és antipolític. Tant de bo

puguin sortir aviat els polítics presos i trobem una
solució per als problemes de convivència a Cata-
lunya”. Aquestes van ser les paraules que l’actor va
dir a TV3, les quals van encendre les xarxes socials

uns minuts més tard amb opinions en contra 
i a favor de les declaracions del malagueny.

No t’ho perdis

La felicitat arriba de les terres de Po-
nent en forma de pluja. I ho fa de la
mà de Kapritxo, una banda jove que
encomana les ganes de ballar i pas-
sar-ho bé a través del mestissatge.
Reggae, ska, cúmbia, rumba i "pinze-
llades de calypso" s'entremesclen i
s'uneixen en el seu disc de debut Plou
sobre mullat (Coopula, 2018).

Plou sobre mullat
Kapritxo

Pla i la Gran Guerra
El Palau Robert de Barcelona acull fins al 7 d’abril l’exposi-

ció ‘Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra’, una mostra que permet conèixer les vivèn-
cies de l’escriptor durant els darrers compassos de la gue-
rra i les posteriors reflexions sobre el primer gran conflicte
del segle XX. L’exposició és una coproducció de la Funda-
ció Josep Pla  i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Gi-
rona. La visió de Pla es contextualitza amb fotografies, ob-
jectes i materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques i
permet conèixer com es va viure la Guerra a Catalunya. 

A N T O N I O  D E  L A  T O R R EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors més reconeguts 
Ha guanyat un Goya per ser el protagonista de ‘El reino’ 

Famosos

Parlar sobre el conflicte català 
El malagueny ha opinat sobre els presos polítics

Crítiques i elogis a l’actor  
Les xarxes s’encenen amb les seves paraules

QUÈ HA FET?

La fitxa

La Sala Petita del TNC acull un reparti-
ment de luxe per portar a escena una
de les comèdies més celebrades i en-
ginyoses de Shakespeare. El rei de Na-
varra i els seus cavallers han decidit
allunyar-se dels plaers mundans per
centrar-se en l’estudi. Però la visita de
la princesa de França trastoca els plans. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Afanys d’amor perduts
William Shakespeare

L’antropòleg Marc Augé reflexiona so-
bre els moments de felicitat sobtada
que donen sentit a la vida. L’autor
desgrana per què es necessiten les
petites alegries mentre viatja per re-
cords, memòria i experiències comu-
nes a totes les persones. Un llibre que
ens fa descobrir la importància d’a-
profitar els petits moments d’alegria.

Las pequeñas alegrías
Marc Augé

L’estrena de la setena temporada d’a-
questa sèrie és imminent. Els seus cre-
adors ja han confirmat que serà la pe-
núltima, i el seu punt de partida (i el
desenvolupament de la trama) serà la
postura que la protagonista, Carrie
Mathison, pren després que uns 200
companys seus del departament 
d’Intel·ligència siguin detinguts.

Homeland
Howard Gordon i Alex Gansa

| The Occupation
23 persones moren en un atemptat, que pot desencadenar

l‘aprovació de la Union Act, una llei contra les llibertats civils.Viu en línia

Llibres Teatre Música Pelis i sèries
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DIMARTS 19 DE FEBRER
19:00 No res, de Janne Teller, serà el títol se-

leccionat per a aquesta sessió del Club de lec-
tura de llibres prohibits. / Biblioteca Central
Tecla Sala.

DILLUNS 11 DE FEBRER
18:00 En aquesta sessió, els alumnes aprendran

a respirar correctament i descobrirem la res-
piració abdominal toràcica i clavicularl. L’ac-
tivita és gratuïta, no cal reserva prèvia. / Bi-
blioteca de Bellvitge.

11 I 18 DE FEBRER
18:00 Aquest curs de dues sessions està pen-

sat per a tothom que no sàpiga per servir el
software Adobe Photoshop i que vulgui fa-
miliartizar-se amb aquest programa d’edició
d’imatges. / Torre Barrina.

FINS AL 24 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra Centre d'Interpretació de la
Ciutat des de la Barraca: Can Pi, La Bomba,
La Cadena, La Sangonera. / Museu de l’Hos-
pitalet - L’Harmonia.

FINS A L’1 DE MARÇ
Matí-Tarda La Fundació Contorno Urbano ret

homenatge a l’artista Treze amb l’exposició
Street Wise, un any després de la seva mort,
en col·laboració amb amics i família de l’ar-
tista. / Contorno Urbano Gallery.

DIMECRES 20 DE FEBRER
17:30 L’escriptora Roser García visitarà la ciutat

i ho aprofitarà per fer la presentació del seu
conte Les ulleres del lleó. L’activitat durarà una
hora i l’entrada serà gratuïta. / Biblioteca Can
Sumarro.

DIMECRES 6 DE MARÇ
18:00 Why do we eat popcorn at the cinema? serà

el nom de la sessió de l’Hora del conte que
coordinarà Núria Clemares. / Biblioteca San-
ta Eulàlia.

DISSABTE 16 DE FEBRER
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la da-

rrera jornada de la primera fase de la lliga LEB
Plata entre el CB l’Hospitalet i l’Azuqueca. /
Nou Pavelló del Centre.

L’elefant Babar serà el gran protago-
nista d’una de les sessions del Labo-
ratori de lectura d’aquest mes. / Bi-
blioteca la Florida.

Babar, protagonista 
d’un Laboratori de lectura
Dimecres 20 de febrer a les 18:00

Des del mes passat, cada dilluns a la
tarda es fa una nova sessió dels grups
de conversa en català que organitza el
Consorci de Normalització Lingüística.
/ Biblioteca plaça Europa.

Continuen en marxa les sessions 
del grup de conversa en català

Tots els dilluns a les 16:00

L’actor i cantautor mexicà Francisco Ba-
rrios, conegut com El Mastuerzo, arri-
ba a la ciutat per oferir un concert ca-
rregar del seu esperit rocker. / Auditori
Barradas.

Francisco Barrios, el Mastuerzo, 
fa un concert al Barradas

Divendres 15 de febrer a les 20:30

Partit de futbol corresponent a la vin-
i-novena jornada de Tercera Divisió en-
tre l’Hospi i la UE Sants. / Municipal de
la Feixa Llarga.

L’Hospi tanca el febrer
rebent la visita del Sants

Diumenge 24 de febrer a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



| 16

línial’H.cat Febrer 2019 Pròxima edició: 11 de març


