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El Mobile World Congress “és
una gran oportunitat per a
L’Hospitalet per posicionar-nos
com a ciutat receptora de turisme
de negocis”. Així valora Núria
Marín la darrera edició de la fira
de tecnologia mòbil més impor-
tant del món, que es va acabar el
passat 28 de febrer aconseguint
un nou rècord d’assistència des-
prés d’acollir 109.000 visitants
durant els quatre dies que va
durar l’esdeveniment. Aquesta
xifra suposa un increment de
2.000 persones en comparació
amb els assistents de l’any passat
i supera el rècord aconseguit el
2017, quan 108.000 persones
van passar pel Mobile.

Per a l’alcaldessa, els dies del
congrés suposen un gran mo-
ment per “donar a conèixer l’àm-
plia oferta hotelera, comercial i de
restauració de qualitat” que hi ha
a la ciutat.
Un dels millors llocs on els vi-

sitants del Mobile van poder co-

nèixer els productes de proximi-
tat i els restauradors de la ciutat
va ser el Fun Space, ubicat a la pla-
ça d’Europa i emmarcat dins el Vi-
llage de L’Hospitalet Experience.
Allà, del 23 al 28 de febrer s’hi van
servir gairebé 14.000 tapes.

Durant els dies que va durar
el congrés, per aquest espai hi
van passar 11.000 persones, la
majoria dels quals congressistes
vinguts d’arreu del món.
Una vegada més, diferents

col·lectius com els treballadors
del Metro o els conductors de
VTC van aprofitar la visibilitat de
la fira de tecnologia mòbil més
important del món per recla-
mar millores en les seves condi-
cions laborals.
Però aquest any, la polèmica

per les condicions de treball tam-
bé van venir del mateix Mobile.
La UGT va denunciar per discri-
minació sexista diferents ofertes
de feina. Davant d’això, la Ins-
pecció de Treball de la Generali-
tat va anunciar l’obertura d’un ex-
pedient per comprovar que les
ofertes no hagin vulnerat la llei ni
discriminin les dones.

Innovació, rècord i protestes
» L’edició del Mobile World Congress 2019 ha rebut 109.000 visitants, rècord d’assistència

» Molts sectors han aprofitat la visibilitat de la cita internacional per reivindicar millores laborals

El conseller delegat del MWC, John Hoffman, i l’alcaldessa Núria Marín al Village de L’Hospitalet (esquerra) i participants del congrés arribant al recinte (dreta). Fotos: Ajuntament

SEGURETAT4Els tres sindi-
cats de la Guàrdia Urbana
van aprofitar la inauguració
del Mobile World Congress
per denunciar la falta d’efec-
tius que consideren que pateix
la plantilla. Ho van fer ta-
llant diverses vegades la ro-
tonda d’entrada a Fira Gran-
via durant el matí. A més de la
falta d’efectius, els agents
també van reclamar millores
en les seves condicions labo-
rals i demanen que es desen-
calli la negociació del conve-
ni col·lectiu.
Sobre aquestes negocia-

cions, el regidor de Seguretat

Ciutadana, José María García
Mompel, assegura a Línia
L’H que “hi haurà acords”.
Així i tot, Mompel afegeix

que amb l’actual conveni no
estean pagant “sous mileu-
ristes” i que “és dels millors”
en comparació amb altres
ciutats.

NOVA CONVOCATÒRIA
Més enllà de les protestes per
les condicions laborals, l’A-
juntament ha anunciat que
convoca 47 places d’agents
per al cos de la Guàrdia Ur-
bana, bàsicament per substi-
tuir els que s’aniran jubilant.

La Guàrdia Urbana denuncia
falta d’agents durant el MWC

Durant el Mobile,
11.000 persones van
passar per L’Hospitalet
Experience 
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Presos polítics
per Lola Salmerón

En ple segle XXI ens tro-
bem a Catalunya amb pre-
sos polítics. Costa d'en-
tendre la repressió brutal
que estem rebent per part
de l'estat espanyol. Aquests
dies s'estan jutjant nou
dels nostres dirigents po-
lítics per haver organitzat
un referèndum d'autode-
terminació. Per aquest fet
porten en presó preventi-
va més d'un any. 
El nostre President le-

gítim Carles Puigdemont
està exiliat a Brussel·les. Sis
consellers més del Govern
català van prendre també
el camí de l'exili. Aquesta
repressió és deguda a la in-
amovible postura del go-
vern central, que no per-
met que el poble català
decideixi sobre la seva in-
dependència. La setmana
passada van declarar com
a testimonis l'expresident
espanyol, Mariano Rajoy,
la vicepresidenta, i l'exmi-
nistre de l'interior. Van
respondre a les preguntes
dels advocats defensors
dels presos polítics amb
una gran mancança de ve-
racitat. Referent a unes
càrregues policials des-
proporcionades (amb més
de mil votants ferits) van

respondre no tenir conei-
xements dels operatius po-
licials. Tampoc reconei-
xien la violència per part
dels cossos de seguretat,
quan les imatges de tal
salvatjada van fer la volta
al món. Una de les víctimes
va perdre un ull, provocat
per una pilota de goma
disparada per un policia,
quan a Catalunya aquestes
armes estan prohibides. 
Els polítics catalans a

l'exili estan internaciona-
litzant aquesta causa, ja
que a Espanya li interessa
fer invisible aquesta gran
injustícia. Un dels nostres
lemes és: “Escolta Europa”,
ja que sembla que la UE
està mirant cap a una altra
banda. Als lectors d'aquest
mitjà de comunicació els
convidaria a llegir l'informe
que acaba de publicar el
consell de drets humans de
l'ONU envers aquest judi-
ci. En ell acusen les auto-
ritats espanyoles de vul-
nerar els drets humans i
parlen de deficiències en
aquest judici. Moltes per-
sones demanem l'absolu-
ció dels nostres polítics i
una solució democràtica
que ens permeti escollir so-
bre el nostre futur.

Mirada pròpia
Les millors
perlesLínia l’H estrena un nou web
totalment redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia l’H fa un
pas endavant en l’àmbit digital. Re-
centment ha posat en marxa un
nou web renovat i interconnectat
amb la resta d’edicions Línia i els
portals temàtics del Grup Comu-
nicació 21, de tal manera que a par-
tir d’ara és molt més fàcil i acces-
sible navegar entre les diferents pu-
blicacions del grup.
El nou web és àgil, minima-

lista, s’adapta a totes les panta-
lles i prioritza la fotografia i la cla-
redat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Lí-
nia, on hem aconseguit uns ni-
vells alts en disseny gràfic”, ex-
plica Arnau Nadeu, director edi-
torial de la xarxa de periòdics Lí-
nia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’em-

presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projec-
te tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

Troben restes de l’època 
romana en un mur del Castell de Bellvís1

2
La Generalitat reprèn les obres 
de l’estació d’Ernest Lluch

L’Ajuntament vol fer el nou pavelló 
de Santa Eulàlia al Parc de l’Alhambra

Crisi al CNL’H per la denúncia 
d’una exnedadora per abusos

La soprano Laura del Río 
triomfa al ‘Tenor Viñas’

El + llegit línial’H.cat

3

4

5

Grup Comunicació 21

Es tan terriblemente
doloroso escuchar a
Millo como preocupante.

Han decidido que el objetivo es aplas-
tar cualquier movimiento de 2,5 mi-
llones de habitantes. Un Estado que
opta por esto implosiona inexorable-
mente. No sabemos como ni cuando,
pero pasará. Irresponsabilidad total.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Melero excel·leix al Tri-
bunal Suprem perquè

sap on és, té cultura jurí-
dica espanyola i, políticament, està
més a prop del tribunal que del seu
propi defensat. En resum, perquè és es-
panyol. Quan tu acceptes el poder de
l’estat, el millor, en efecte, és que juguis
al seu joc.

@BernatDedeu

Cabify está en su de-
recho de gastar todo el

tiempo y dinero que quie-
ra buscando cómo saltarse la regulación.
Pero ese tiempo y dinero son también
pérdidas para el sector VTC, donde ope-
ran empresas que sí saben sacar bene-
ficios actuando como vehículos con
conductor y no como taxi.

A veure, senyors, feu
vaga laboral, cobriu les

tasques reproductives de
les dones del vostre voltant perquè pu-
guin mobilitzar-se i quedeu-vos a se-
gona fila. Teníeu 364 dies per descobrir
això, no costa tant. I el dia 9, no us n’o-
blideu de tot plegat. #VagaGeneral-
Feminista.

@apuente@AlbanoDante76 @laiamauribaraza
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María Vicente
En poc menys de dues setmanes, María
Vicente ha aconseguit batre el rècord es-
tatal absolut de pentatló a Antequera i
debutar en un Campionat d’Europa ab-
solut, el que es va disputar a Glasgow.
El futur de l’hospitalenca és brillant. 

pàgina 12

Els semàfors

Generalitat
Territori ja ha posat en marxa l’estació
de Provençana, al barri de Santa Eulà-
lia. Després d’anys de reivindicacions
veïnals, el Govern català obre una nova
connexió de la ciutat amb el metro i tre-
balla perquè n’hi hagi 20 en dos anys. 

pàgina 7

Ajuntament
En la primera reunió que el govern local
ha mantingut amb membres de la plata-

forma Can Trinxet Viu, l’alcaldessa
va fer autocrítica i va reconèixer que el

consistori ha deixat perdre l’antiga
fàbrica tèxtil durant massa temps. 

pàgina 9
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3,4 milions d’euros per 
millorar les escoles de la ciutat

EDUCACIÓ4L’Ajuntament i la
Generalitat invertiran 3,4 mi-
lions d’euros per millorar 25
centres educatius de la ciutat.
La partida més gran l’apor-

tarà el departament d’Educació,
que dedicarà 1,9 milions d’euros
a renovar els sanitaris i la coberta
d’un gimnàs, instal·lar nous mò-
duls per ampliar l’oferta de pla-
ces en diferents centres i im-
pulsar diverses obres de reforma
i ampliació. Per la seva banda,
l’Ajuntament invertirà 1,5 mi-
lions d’euros que serviran per
instal·lar noves calderes i millo-

rar la calefacció en 16 centres
educatius, renovar la cuina de
l’Escola Joaquim Ruyra i la cons-
trucció de vestidors en quatre
centres educatius més.
Les obres s’executaran a l’es-

tiu, però en alguns casos s’allar-
garan fins a finals d’any.
En educació, el govern local

també ha presentat el Pla mu-
nicipal per a la infància i l’ado-
lescència, que es desenvoluparà
fins al 2022 i que vol donar res-
posta a les necessitats de tots els
infants i adolescents de la ciutat
per avançar en els seus drets.

POLÈMICA4Jordi Lorca va dei-
xar el càrrec de president del
Club Natació L’Hospitalet el
passat 18 de febrer durant una
Assemblea General Extraordi-
nària que es va veure obligat a
convocar arran de la dimissió de
tres membres de la Junta Di-
rectiva.
Aquests membres li havien

demanat que dimitís arran de les
acusacions d’abusos sexuals que
l’exnedadora del club Mireia
Corachán va dir que Lorca hau-
ria comès 18 anys enrere, quan
ell era el seu entrenador. Davant

la seva negativa, la Junta va for-
çar la creació d’una junta gesto-
ra que es va escollir el mateix 18
de febrer i que va prendre la de-
cisió de convocar eleccions per
escollir una nova Junta Directi-
va. La votació es farà diumenge
10 de març.
En declaracions a L’HDigi-

tal, l’integrant de la junta ges-
tora Meritxell Gisbert va expli-
car que l’objectiu de les elec-
cions és recuperar l’estabilitat
del club i va assegurar que el
que vol la junta gestora és “tor-
nar a la normalitat”.

Corbacho, número tres
de Manuel Valls a Barcelona

ELECCIONS4Fa mesos que els
rumors situaven l’exalcalde del
PSC Celestino Corbacho a la llis-
ta de Ciutadans a la ciutat. Fins
i tot s’apuntava que podria ser-ne
el cap de llista per tal de disputar
l’alcaldia a la seva successora, Nú-
ria Marín.
Finalment, Corbacho s’unirà

indirectament al projecte d’Albert
Rivera, però ho farà com a nú-
mero 3 de la llista de l’exprimer
ministre francès Manuel Valls a

Barcelona, que té el suport del
partit taronja.
Corbacho, que ara fa un any

va deixar de militar al PSC, va dir
a Antena3 que Marín hauria
“d’aprendre” d’ell per “fer alguna
cosa més a la vida” i l’alcaldessa
va dir a la SER que ni ell ni Valls
“són socialistes” ni de Barcelona.
I és que, com va explicar l’ARA,
l’exalcalde no podrà votar la seva
llista perquè des del 2016 viu a
Coma-ruga, on està empadronat.

Mobilitat | Nou servei de motos compartides d’Acciona
La companyia ha posat en marxa un servei de motos elèctriques compartides a
la ciutat. Acciona ha repartit un centenar de vehicles en diferents àrees habilita-
des expressament perquè els ciutadans, amb una aplicació, les puguin utilitzar. 

Lorca deixa la presidència
del Club Natació L’Hospitalet

Reclamen que els parcs infantils
siguin més accessibles i inclusius
» Els pares creuen que és la millor manera d’integrar els seus fills
» L’Ajuntament defensa que 100 dels 152 parcs tenen jocs inclusius

INTEGRACIÓ4“Quan comences
a reivindicar parcs inclusius és
perquè vols que la teva filla pugui
jugar com tota la resta d’infants,
integrar-la”. Així de contundent
s’explica Ramón López, pare de
l’Alba, una noia amb diversitat
funcional. Ell denuncia que, a
l’hora de dissenyar els parcs in-
fantils, els ajuntaments i els tèc-
nics no han tingut en compte els
infants amb diversitat funcional
i això els acaba invisibilitzant
davant la resta de nens i nenes i
en dificulta la seva integració
amb els amics i veïns del barri.
López explica que ha deixat de

demanar parcs inclusius per re-
clamar parcs no excloents per a
cap infant, perquè assegura que
“si no hi poden anar tots, ja no és
inclusiu”, i detalla que hi ha parcs
que tenen jocs inclusius però són
de sorra i això dificulta molt l’ac-
cés. “La prova és que no hi ha in-
fants amb problemes de mobili-
tat jugant-hi”. En aquest sentit diu

que “falta voluntat política per
abordar el problema, més enllà de
les qüestions tècniques”.
Des de l’Ajuntament, el regi-

dor d’Espai Públic, José Castro,
assegura que, pel que fa a parcs
infantils amb jocs inclusius, la ciu-
tat està “bastant millor del que
pensen els ciutadans” i defensa
que, dels 152 parcs infantils que
hi ha, un centenar tenen jocs in-
clusius. Castro també recorda
que el 9 de març s’ha estrenat el
parc de Les Planes (a la imatge),
l’àrea de jocs inclusius més gran
de l’àrea metropolitana.

UN PIS ADAPTAT 
PER A LA SEVA FILLA

4La família Fernández San-
de necessita un pis adaptat
per a persones amb mobili-
tat reduïda perquè el 4 d’a-
bril s’acaba el lloguer del
pis on viuen ara, a Sant Jo-
sep. Però després d’un any
de recerca, encara no han
trobat cap pis on la seva fi-
lla, que va amb cadira de ro-
des, pugui ser autònoma.
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Llum verda a l’ampliació del
recinte de la Fira de Gran Via
URBANISME4La Generalitat,
els ajuntaments de l’Hospitalet i
Barcelona, la Cambra de Co-
merç i la Fira van firmar, a mit-
jans de febrer, un acord per am-
pliar l’espai d’exposició que Fira
de Barcelona té al recinte de
Gran Via.
El projecte preveu construir

un edifici de dues plantes amb
60.000 metres quadrats, un edi-
fici d’oficines i serveis i un pas

elevat que connectarà aquest re-
cinte amb els que ja hi ha.
Aquesta ampliació, prevista

per al 2024, augmentarà la su-
perfície expositiva de la zona fins
a arribar als 300.000 metres
quadrats, convertint-se en una de
les instal·lacions firals més im-
portants del món.
A principis de mes també es

va anunciar la construcció d’un
nou hotel a la plaça d’Europa.

El Parlament aprova aturar el
PDU Granvia i el Ple ho tomba
POLÈMICA4La Comissió de Te-
rritori del Parlament va aprovar,
a mitjans de febrer, una proposta
de resolució perquè s’aturi cau-
telarment l’actual PDU Granvia
davant la manca de consens po-
lític i popular. La proposta, pre-
sentada per En Comú Podem, va
rebre el suport d’ERC, Ciuta-
dans, PP i la CUP i només hi van
votar en contra PSC i JxCat.
Aquesta és la segona vegada,

la primera va ser el maig del
2017, que la Comissió de Terri-
tori del Parlament demana la pa-
ralització d’aquest projecte ur-
banístic, que preveu construir di-
versos edificis en una de les úl-
times zones verdes de la ciutat.

Davant de les dues peticions
de la cambra catalana, Canviem,
Esquerra i la CUP van presentar
una moció conjunta per dema-
nar que es complís la petició i s’a-
turés el PDU Granvia al Ple que
es va celebrar a finals de febrer.
La moció no va prosperar pel vot
en contra del PSC i les absten-
cions dels regidors no adscrits.
En canvi, Jordi Monrós, re-

presentant de JxCat al Ple, va
votar a favor de la moció perquè
s’aturi el PDU, a diferència del
que va fer el seu partit al Parla-
ment. El mateix Monrós va ex-
plicar que està a favor del pro-
jecte, però que cal explicar-lo
millor als veïns.

MOBILITAT4La nova línia L10
del metro ja s’atura al barri de
Santa Eulàlia. Dissabte 2 de
març es va inaugurar la parada
de Provençana, situada a la cruï-
lla dels carrers Aprestadora i
Rosell. A l’acte hi van assistir el
president de la Generalitat,
Quim Torra, l’alcaldessa Núria
Marín i el conseller Damià Cal-
vet. El titular de Territori va dir
que l’estrena d’aquesta nova pa-
rada “millorarà l’oferta de trans-
port públic” a la ciutat i espera
que així “la ciutadania abando-
ni el cotxe i la moto i aposti per
una mobilitat sostenible” i que
“ajudi a lluitar contra els efectes
del canvi climàtic”, per exemple
durant episodis de contaminació
de l’aire com el que es va decre-
tar durant la setmana del MWC.
L’estrena d’aquesta parada

posa fi a les reivindicacions que
els veïns i veïnes han fet des que
l’L10 es va posar en marxa, i és
que tot i que els trens circulaven
per sota del barri, els ciutadans
no hi podien accedir perquè
l’estació no estava feta. Marín ho
va explicar durant la inaugura-
ció dient que per als habitants de
Santa Eulàlia “era del tot in-
comprensible veure com l’L10
Sud es posava en marxa de ma-
nera incompleta”.

MÉS CONNEXIONS
El conseller Calvet va aprofitar
l’acte per explicar que les obres
de l’estació de Ciutat de la Jus-

tícia, l’altra parada que l’L10
tindrà a la ciutat, “avancen se-
gons el calendari i entrarà en

funcionament l’octubre vinent”.
On també s’està treballant és a la
nova estació d’Ernest Lluch, de
la Línia 5. D’aquesta manera,
Calvet va explicar que el 2021 “la
segona ciutat més gran del país
tindrà un total de 20 estacions de
metro, una xarxa àmplia i di-
versificada”.
En aquest sentit, el presi-

dent Quim Torra va dir que el
transport públic suposa “més
cohesió social i més oportunitats
per a tothom” i va criticar la fal-
ta d’inversions per part de l’Es-
tat, “que no hi és mai”.

Marín, Torra i Calvet van inaugurar la nova parada. Foto: Generalitat

Obre la nova parada de metro
de Provençana de la línia L10

Amb l’obertura
d’Ernest Lluch i Ciutat
de la Justícia, la ciutat
tindrà 20 parades
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Centre | Sant Josep

Milers d’abonats es queden
sense llum a finals de febrer

SOCIETAT4Una desconnexió
fortuïta de dues línies elèctriques
va provocar que 2.000 abonats
dels barris de Sant Josep i el
Centre es quedessin sense elec-
tricitat a finals de febrer.
Tal com va recollir L’HDigi-

tal, Endesa va explicar que les
apagades es van produir per di-
verses incidències elèctriques
que es van produir en diferents
punts dels dos barris.
Una de les apagades va afec-

tar comunitats de veïns, l’enllu-
menat públic i els semàfors,
amb les complicacions en la cir-

culació que això va suposar.
L’altra va ser un tall de baixa ten-
sió que es va produir al carrer
Major i que va afectar més d’un
centenar d’abonats.
Un dels col·lectius més afec-

tats per aquestes avaries va ser
el dels comerciants, que van de-
nunciar que, en alguns casos, ha-
vien estat gairebé un dia i mig
sense llum. Des de l’Ajuntament
recomanen que els afectats es di-
rigeixin a l’OMIC davant les
possibles pèrdues econòmiques
que els hagin pogut provocar
aquestes avaries.

Educació | L’Ajuntament cedeix un espai per al nou institut
El consistori ha cedit a la Generalitat uns terrenys de 3.000 metres quadrats 

ubicats al carrer Pau Casals. La cessió s’ha fet a la conselleria d’Educació, que serà
l’encarregada de construir, en aquest espai, un nou institut perls joves del barri.

EDUCACIÓ4Els Mobile Lear-
ning Awards han premiat l’As-
sociació de Famílies d’Alumnes
(AFA) de l’Escola Busquets i
Punset pel seu projecte ‘Famílies
per la col·laboració i transfor-
mació digital de l’escola Bus-
quets i Punset’. Aquesta inicia-
tiva, que va arrencar fa un parell
de cursos, va néixer amb la in-
tenció de millorar la relació dels
infants amb la tecnologia i apro-
fitar camps de la informàtica
com la programació per fomen-
tar altres assignatures com les
matemàtiques o millorar capa-
citats com la concentració.
Davant la bona acollida, fa-

mílies i mestres van decidir am-
pliar el projecte i que tots els ci-
cles hi participin d’alguna ma-
nera o altra amb activitats adap-
tades als diferents nivells i amb
la implicació directa dels pares
i mares, que acompanyen els
alumnes o que directament im-
parteixen algunes de les classes
acompanyats pels professors. 
A més, el projecte també

aposta per la col·laboració entre

mares, pares i mestres a l’hora de
dissenyar les noves activitats.
El premi del Mobile Learning

Awards és un val de 2.000 euros
per comprar material per a ac-
tivitats de tecnologia. Des de
l’AFA diuen que és un regal
magnífic que valora la feina feta
per mares, pares i mestres amb
aquest projecte.

L’entrega de premis, que es
va fer el passat 28 de febrer en
el marc del Mobile World Con-
gress, pretén ser una manera de
reconèixer els projectes creats
per docents i escoles de Cata-
lunya en l’àmbit de la trans-
formació de l’educació mitjan-
çant l’ús de les tecnologies di-
gitals a l’aula.

Alumnes durant una classe on s’aplica la tecnologia. Foto: Twitter (afa_bip) 

Premi a la transformació digital
de l’escola Busquets i Punset
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Santa Eulàlia

EQUIPAMENTS4Els veïns i veï-
nes seran els encarregats de triar
la ubicació del nou poliesportiu
que el barri reclama des de fa
anys. Així ho va anunciar l’alcal-
dessa Núria Marín en el darrer
Ple municipal. Durant el debat,
Esquerra Republicana va pre-
sentar una moció en el mateix
sentit, però va acabar rebutjada.
A més, els diferents repre-

sentants de l’oposició van re-
clamar al govern de Marín que

sigui més transparent amb qui-
nes opcions hi ha sobre la tau-
la, tant de quin equipament es
vol fer com  a quins espais es po-
dria construir.
Tot i la proposta presentada

per l’alcaldessa, on hi havia di-
ferents veïns demanant que no es
faci al Parc de l’Alhambra, fonts
municipals expliquen que el go-
vern local encara no sap “quines
propostes es presentaran ni com
serà el procés participatiu”.

PATRIMONI4L’Ajuntament té
previst que les obres de rehabi-
litació de l’antiga fàbrica de Can
Trinxet estiguin enllestides a fi-
nals de l’any que ve. Això és el
que van explicar els represen-
tants del govern local que, el pas-
sat dimecres 6 de març, es van
reunir a l’Ajuntament amb la
plataforma Can Trinxet Viu. Des
d’aquesta entitat, que lluita per
preservar el patrimoni històric i
arquitectònic de l’antiga fàbrica
tèxtil, valoren positivament la
trobada. A més, asseguren que
l’alcaldessa Núria Marín va fer
autocrítica amb la gestió que
ha fet el seu govern d’aquest
espai, dient que havien deixat
perdre’l massa temps.
Els membres de Can Trinxet

Viu van aprofitar la reunió per
presentar el seu projecte perquè
l’edifici passi a ser un espai cul-
tural i social gestionat pels ma-
teixos veïns. Fonts de l’entitat ex-
pliquen que els representants

municipals no van veure amb
mals ulls la proposta, però que
“no es van mullar” donant una
resposta i s’han emplaçat a tor-
nar-ne a parlar més endavant.

ESPAI PER LA MEMÒRIA
Fonts municipals també han
valorat molt positivament la tro-
bada i han explicat que el con-
sistori està avançant en les obres
per millorar la seguretat de l’es-

pai. Sobre la gestió de l’edifici i
a què s’ha de dedicar, defensen
que més enllà de la proposta de
Can Trinxet Viu cal parlar amb
la resta d’entitats del barri per
decidir què s’hi ha de fer.
En aquest sentit, el consistori

preveu que un espai del recinte
estigui dedicat al paper de la
dona en la industrialització de
Catalunya i, sobretot, en la in-
dústria tèxtil del segle XIX.

L’Ajuntament preveu acabar les obres de restauració l’any que ve. Foto: Arxiu

La rehabilitació de Can Trinxet
estarà enllestida el 2020

Els veïns i veïnes decidiran 
on es farà el nou poliesportiu

INFRAESTRUCTURES4Les tres
vies de l’estació de Rodalies de
Bellvitge ja són operatives. Això
significa que, des de principis de
mes, les tres vies que hi ha a la
parada estan connectades i els
trens que cobreixen el trajecte de
la línia R2 que circulen en di-
recció sud ja hi poden passar.
Així, s’acaben unes obres que
han durat uns 10 mesos i que
han permès a Adif reconfigurar
les capçaleres de dues vies, des-
plaçar-ne una d’elles un metre i
mig i, en l’espai guanyat, ampliar
l’andana central de l’estació.
L’objectiu final d’aquestes

obres impulsades pel gestor de
les infraestructures ferroviàries
és instal·lar un ascensor que
connecti el vestíbul amb les an-
danes, una petició reclamada
des de fa anys pels usuaris i
usuàries que millorarà l’acces-
sibilitat d’una instal·lació molt
utilitzada.
Amb la fi dels treballs, tam-

bé s’acaben els sorolls i les mo-
lèsties que han patit els veïns i

veïnes de la zona durant aquests
darrers mesos. I és que per evi-
tar que afectessin la circulació
dels trens, moltes tasques es
van fer de nit o durant els caps
de setmana. Així i tot, les obres
van acabar comportant una
quinzena d’incidències que van

provocar retards i problemes
en la circulació dels trens.
Sigui com sigui, la instal·la-

ció dels ascensors cada vegada és
més a prop, ja que Adif assegu-
ra que les obres començaran en
unes setmanes i estaran enlles-
tides l’any que ve.

Adif diu que les obres d’instal·lació dels ascensors començaran aviat. Foto: Arxiu

S’acaben les obres d’ampliació
de l’andana de Bellvitge

Bellvitge | Gornal

Els terrenys de l’skatepark
de Gornal s’estan degradant
ESPAI PÚBLIC4Els veïns i veïnes
del barri de Gornal denuncien
que l’espai on s’havia d’instal·lar
un skatepark s’està degradant.
Els veïns diuen que en aquests
terrenys s’hi està acumulant
brutícia, restes de poda i cotxes
abandonats.
El president de l’Associació

de Veïns del Gornal, Antonio Yá-
ñez, va explicar a L’HDigital
que des de l’entitat creuen que

“hi ha hagut deixadesa” amb
l’espai i “s’ha permès la degra-
dació de la zona”.
Des de l’Ajuntament expli-

quen al mateix mitjà que, si en-
cara no s’ha començat a cons-
truir el nou skatepark per al ba-
rri, és perquè el concurs públic
que es va convocar va quedar
desert i ara, per tornar a im-
pulsar el projecte, se n’haurà de
convocar un de nou. 

Tres equips del Game Camp
faran jocs per a PlayStation

INNOVACIÓ4Tres equips de jo-
ves emprenedors del Game
Camp, que té la seu a la incuba-
dora de Gornal Activa, han estat
seleccionats per crear videojocs
per al PS4 PlayStation Talents
2019. Aquesta iniciativa impul-
sada per la multinacional de
l’entreteniment vol donar su-
port al talent tot formant els
professionals i pretén potenciar
l’emprenedoria en el sector.

Els estudis independents que
participaran en aquest projecte
seran l’Open House Games, Path
Games i A Tale of Games.
La Game Camp, una incu-

badora per a empreses de crea-
ció de videojocs ubicada a Gor-
nal Activa que acull cinc estudis
diferents, és la primera instal·la-
ció d’aquestes característiques
que s’instal·la a Catalunya i una
de les primeres de l’Estat.

Educació | S’aprova el pla per construir l’institut Jaume Botey
El Ple ha aprovat el Pla especial urbanístic per construir el nou institut Jaume Botey,
que estarà ubicat al carrer Ferrer i Guàrdia. El centre, que ha d’absorbir part del crei-
xement que ha viscut el barri, tindrà tres línies de secundària i dues de batxillerat.  

Sanitat | Implantacions de pròtesis de penis sense ingrés
L’Hospital de Bellvitge ha posat en marxa un programa pioner per implantar pròtesis
de penis sense necessitat d’ingressar-los a pacients amb problemes de disfunció 
erèctil, un problema que afecta, especialment, pacients de càncer de pròstata.
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Pubilla Cases | La Florida

EDUCACIÓ4La Florida ha estat
una de les zones de Catalunya es-
collides per la conselleria d’Edu-
cació per posar en marxa una
prova pilot dels Plans Educatius
d’Entorn (PEE). L’objectiu d’a-
quest projecte és afavorir l’èxit es-
colar i personal dels infants i
adolescents d’entre 0 i 20 anys i
reduir l’abandonament escolar.
En aquest sentit, el conseller Jo-
sep Bargalló ha explicat que,
amb l’aplicació d’aquests plans,

volen que “desaparegui la fractura
social i la segregació”.
Durant la presentació del pro-

jecte, el regidor d’Educació, Jau-
me Graells, va dir que la ciutat no
es pot “permetre que hi hagi jo-
ves que es quedin a mig camí” i
va afegir que si no es resol, la so-
cietat no estarà “suficientment co-
hesionada”. Per això, tant Ajun-
tament com Generalitat consi-
deren que cal adaptar la forma-
ció a les necessitats dels alumnes.

Prova pilot a La Florida per
reduir l’abandonament escolar

Collblanc-Torrassa

Salut | S’aprova la compra del local per al nou CAP
La Generalitat ha autoritzat la compra d’un local situat a l’avinguda Catalunya 
per ubicar-hi el futur centre d’atenció primària La Florida Sud. El local, que 
permetrà descongestionar el CAP La Florida, costarà més de 996.000 euros.

Educació | L’escola Pere Lliscart també serà institut
La Generalitat ha anunciat que el Pere Lliscart, que actualment imparteix educació
infantil i primària, també acollirà alumnes de secundària el curs vinent. L’Ajunta-
ment ha cedit un espai a la plaça del Cadí mentre es construeix l’edifici definitiu.

PATRIMONI4“Hi ha dues es-
querdes vives a la part posterior.
Cal apuntalar-les perquè, segons
els arquitectes, es mouen i poden
posar en perill el conjunt” del Cas-
tell de Bellvís. Així de preocupats
es mostren des de Defensem el
Castell, l’entitat que treballa per
recuperar i rehabilitar aquest
monument històric de la ciutat.
Des de la plataforma adverteixen:
“No volem que passi com a Can
Trinxet, que es va acabar enso-
rrant”, en referència a alguns
elements de l’antiga fàbrica que
s’han ensorrat perquè no s’han re-
habilitat. Per això, des de la pla-
taforma demanen a l’Ajunta-
ment que no s’aturin les obres de
rehabilitació del castell, ja que
creuen que “s’ha fet el 5% del que
s’ha de fer”.
Des que es van posar en mar-

xa a finals del 2018, les tasques de
restauració han servit per ende-
rrocar les parets de la casa que es
va construir aprofitant l’estruc-
tura del castell i per repicar els
murs, feines que van posar al des-

cobert unes restes romanes i que
han millorat la visibilitat del mo-
nument des del carrer. El con-
sistori també ha retirat els con-
tenidors que hi havia just al da-
vant de l’edifici, com reclamava la
plataforma.
Ara, l’entitat vol donar més vi-

sibilitat al monument entre els
veïns i veïnes. Per fer-ho, han ins-
tal·lat rètols i fletxes al barri per
indicar on és el castell durant l’ac-
te que van organitzar dissabte 9
de març, durant el qual també
van informar i repartir tríptics so-
bre l’edifici històric.

Les obres han deixat a la vista els murs del Castell. Foto: Twitter (@ElBellvis)

Defensem el Castell demana
que la rehabilitació no s’aturi

Desmantellen un punt de
venda de droga a la Torrassa

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han desmantellat una
casa del barri de la Torrassa on es
venia cocaïna. També van dete-
nir dos homes, a qui van acusar
d’haver comès un presumpte de-
licte contra la salut pública.
La investigació de la policia

catalana va començar la tardor
passada, quan van detectar un
trànsit anormal de persones en
una casa del barri i van compro-

var que els dos habitants venien
dosis de cocaïna. Després van de-
tectar que un dels homes havia
començat a repartir la droga en
punts més allunyats de la casa.
Davant d’això, a mitjans de fe-

brer els Mossos van detenir dos
sospitosos, que tenien mig quilo
de cocaïna entre els dos. Després
de passar a disposició judicial, un
dels homes va ingressar a presó
i l’altre va quedar en llibertat.

URBANISME4Tal com va ex-
plicar en la seva conferència
anual el mes passat, l’alcaldessa
Núria Marín i el seu govern vo-
len donar un nou impuls a la
zona nord de la ciutat. Per acon-
seguir-ho, el consistori preveu
convertir el Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord en un equi-
pament de referència en el món
de l’esport. Per això estan valo-
rant la possibilitat que l’espai si-
gui una de les seus de la candi-
datura olímpica que Barcelona
vol presentar per als Jocs Olím-
pics d’Hivern de 2030.
Per aconseguir-ho, l’Ajun-

tament crearà una oficina tèc-
nica que es posarà en marxa a fi-
nals d’any i que s’encarregarà de
desenvolupar els plans de futur
per al complex esportiu. L’ob-
jectiu del consistori és convocar
un concurs internacional d’i-
dees que defineixi el nou pro-
jecte que s’ha de desenvolupar
a la zona de Can Rigal.

La intenció del govern mu-
nicipal és aprofitar els terrenys
que hi ha al voltant del complex
per construir diferents instal·la-
cions on es facin activitats com
investigació i divulgació acadè-
mica relacionada amb el món de
l’esport. També preveuen que el
solar aculli algun tipus de negoci
d’hostaleria, però també rela-
cionat amb el món de l’esport.
L’Ajuntament també vol

aprofitar la proximitat amb la
Universitat de Barcelona per
explorar estratègies comunes
per desenvolupar l’espai.

S’ofereix l’Hospitalet Nord com
a seu dels Jocs d’Hivern 2030

MÉS DE 2.000 FIRMES
PEL NOU HOSPITAL 

4La Federació d’Associa-
cions de Veïns ja ha recollit
més de 2.000 firmes per-
què es faci realitat el pro-
jecte de construir el nou
hospital de la zona nord als
terrenys de Can Rigal. Amb
aquest nou centre, més de
150.000 hospitalencs po-
drien anar al metge sense
haver de sortir de la ciutat.

L’Ajuntament nega que 
hi hagi gent vivint al pis rusc

HABITATGE4Fonts municipals
asseguren a Línia L’H que cap
persona està vivint al pis rusc
que l’empresa Haibu hauria ins-
tal·lat al número 25 del carrer
Rosselló.
Així ho certifiquen els agents

de la Guàrdia Urbana i els ins-
pectors de la via pública que
l’Ajuntament va enviar al local
després que el mitjà La Directa
destapés la suposada existència,

per primer cop a la ciutat, d’a-
quest tipus d’infrahabitatge.
Segons el consistori, durant

la inspecció “no es va poder
verificar que allò fos un pis
rusc”. Els agents van comprovar
que al local s’hi estaven fent
obres, però a l’altell, on hi havia
els llits, no es va detectar que hi
estigués vivint ningú. Per això
consideren que l’espai “no fun-
cionava com a pis rusc”.
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4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, dis-
cretament integrat amb la natu-
ra. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensi-
bilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aque-
lla època. T'agradaria compro-
var-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.  

BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba es-
campat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de

Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Ca-
talunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els di-
buixos en baix relleu que deco-
ren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per fa-
cilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Li-
llet i la Cerdanya. 

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El pri-
mer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art ro-
mànic molt envejada, que in-
clou el frontal de l'altar de l'es-
glésia de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca pro-
cedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les deco-
rant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El ter-
cer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evi-
dentment, al monestir benedic-
tí de Sant Pere de Casserres, una

singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva plan-
ta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada. 

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de pri-
meríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament es-
culpits amb temàtiques molt va-
riades. També l'abadia de Mont-
serrat, especialment la seva por-
talada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta poli-
cromada que és la patrona de Ca-
talunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardo-
na: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. De-
mostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!  

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb emprem-
tes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Te-
rrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes ex-
traordinàries pintures murals de-
dicades al martiri de l'arquebis-
be de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 ca-
pitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'a-
puntis a una visita guiada! 

Els contrastos de l’art romànic



L’1 de març de 2019 ja és un dia
històric (més) en la trajectòria de
María Vicente. L’atleta (que com-
plirà 18 anys el pròxim dia 28) va
debutar en un Campionat d’Eu-
ropa de pista coberta absolut, el
que es va disputar a Glasgow
durant el primer cap de setmana
d’aquest mes, amb una meritòria
novena posició en la prova de
pentatló. Vicente es va plantar a
Escòcia amb la pitjor marca de les
12 finalistes, però va completar
una gran actuació en la seva pri-
mera cita continental absoluta.
“Estic molt contenta de com

ha anat tot. No puc queixar-me de
res, segurament la sortida en la
cursa de tanques podria haver es-
tat millor i també la prova de salt
d’alçada, però en general acabo
amb unes sensacions molt bones

i amb ganes d’afrontar la tempo-
rada de fora de pista”, va explicar
l’atleta en declaracions als mitjans
de la Federació Espanyola d’At-
letisme. La jove va explicar que en
la prova de salt de longitud va no-
tar una petita molèstia al tendó
d’Aquil·les, però va poder acabar-
la sense problemes.

RÈCORD ESTATAL
Vicente va plantar-se a Glagow
després de convertir-se en la plus-
marquista espanyola absoluta de

pentatló, amb una marca de 4.412
punts en el Campionat d’Espanya
que es va disputar a Antequera
(Màlaga) durant el segon cap de
setmana del mes passat.
A banda d’aquesta exhibició,

alguns dels seus excompanys d’e-
quip de l’ISS l’Hospitalet també
van obtenir bons resultats. Sònia
Nasarre i Daniel Ponce van acon-
seguir batre les seves millors mar-
ques personals, mentre que Anna
Obradors es va quedar fora de la
final dels 200 metres.

L’hospitalenca, en la prova de salt d’alçada. Foto: RFEA

María Vicente debuta en un
Europeu absolut amb un 9è lloc

» L’atleta es va plantar a Glasgow amb la pitjor marca de les 
12 finalistes dies després de batre el rècord d’Espanya de pentatló

Un mes de dificultat creixent
per a l’Hospi de Xavi Molist

Pel nombre de par-
tits que planteja,
aquest mes és un dels
més exigents del curs

i, a més, la dificultat d’aquests en-
frontaments anirà augmentant.
L’Hospi de Xavi Molist, que té un
bon marge sobre el Prat al cap-
davant del grup 5 de Tercera Di-
visió, vol seguir comandant la
classificació i guanyar la lliga
per assegurar-se la possibilitat de
tenir opcions de tornar a Segona
B per la via ràpida, jugant una eli-
minatòria contra algun campió
d’un altre grup de Tercera.

D’aquesta manera, en la se-
gona meitat del mes, els riberencs
(i la resta d’equips de la categoria)
afrontaran quatre jornades. Des-
prés dels partits contra el Cas-
telldefels i del viatge a Sant Feliu,
l’Hospi rebrà, el dia 16, un Vila-
franca que ha de puntuar si vol se-
guir optant a la quarta plaça.
Quatre dies després, en jornada
intersetmanal, el CEl’H visitarà el
Cerdanyola, mentre que l’últim
partit del mes a casa serà el dia 24
contra el Sant Andreu. El darrer
matx del març serà el dia 31, a
Barcelona, contra la UA Horta.

Nou partits decidiran el futur
immediat del CB l’Hospitalet

Un curs més a LEB
Plata o descens a la
lliga EBA. Els nou
partits que es jugaran

entre aquest mes i el segon cap de
setmana de maig decidiran quin
és el futur esportiu del primer
equip del CB l’Hospitalet. El con-
junt de José Manuel Hoya ha d’a-
cabar entre els sis primers clas-
sificats del grup A2 si no vol pa-
tir un descens de categoria.
Per això, els del Nou Pavelló

del Centre han de començar a
aconseguir bons resultats com
més aviat millor, ja que després

de les primeres dates d’aquesta
segona fase del curs està massa a
prop de la zona de perill.
Els reptes més immediats per

al CBl’H seran el partit contra el
CB Clavijo de la Rioja el dissab-
te 16 a casa, el desplaçament a la
pista del CD Óbila d’Àvila una set-
mana més tard, mentre que l’úl-
tim partit d’aquest mes també
serà al Centre, contra l’Extre-
madura Plasencia el dissabte 30.
Aquest serà el primer de dos
partits seguits a casa, ja que l’es-
trena d’abril també serà a casa, el
dia 6 contra el filial del Baskonia. 

El Bellsport perd pistonada
després d’un mal inici d’any

Una mala ratxa
a la lliga d’ençà
que ha comen-

çat l’any ha fet que l’AE Bellsport
hagi perdut pistonada i algunes
posicions a la taula del grup 5 de
Segona B. Els de Sergio Oruj
han perdut quatre dels sis partits
que s’han jugat en aquest 2019 i
encaren el darrer terç de la com-
petició des de la sisena plaça. 
La visita a la pista del Segor-

be serà el darrer partit d’aquest

mes, ja que el següent hauria de
ser al Sergio Manzano contra
l’Isur Ciutat de Terrassa, però els
vallesans van retirar-se de la
competició uns mesos enrere.

EL CCR, RIVAL A LA COPA
Paral·lelament, el Bellsport té
un altre front obert, la Copa Ca-
talunya. L’equip, que va superar
la primera ronda derrotant l’U-
BAE, es veurà les cares contra el
potent CCR el pròxim 7 d’abril.

Competició | S’acaben els Campionats Universitaris
El passat dijous 7 van arribar a la seva fi els Campionats de Catalunya Universitaris d’esports
d’equip, que enguany s’han disputat a la ciutat. Així, durant unes setmanes han desfilat pels
principals equipaments de la ciutat unes 1.600 promeses de diferents modalitats col·lectives.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET
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El quartet mallorquí torna amb un nou
senzill, Flor de fusta, el primer avança-
ment del que serà el seu segon disc,
*bruixes..* (DiscMedi, 2019), que veurà la
llum passat l'estiu. Aquesta nova referèn-
cia s'ha enregistrat gràcies al Premi Jo-
ventut 2017 del Sona9, edició en la qual
Salvatge Cor va ser finalista. La portada
del senzill és obra de Júlia Quintana.

Flor de fusta
Salvatge Cor

Créixer sota les bombes
La majoria d’avis i àvies de l’actualitat van viure la Guerra Ci-
vil espanyola durant la seva infantesa. El conflicte va truncar
uns anys de les seves vides irrecuperables, tot fent-los perdre
el seu món i, en molts casos, la innocència. Molts d’ells van

haver, fins i tot, de participar-hi sense tenir ús de raó. Segura-
ment per aquest motiu, va deixar cicatrius permanents, no
sempre visibles, als que van aconseguir sobreviure. El Born
Centre de Cultura i Memòria de Barcelona ha volgut fer-los

un homenatge a la seva nova exposició: Una infància sota les
bombes. No us la perdeu. Teniu temps fins al 31 de març. 

Ja és oficial. Laura Escanes i Risto Mejide estan
esperant el seu primer fill, tal com va anun-
ciar recentment la parella a través de les se-
ves respectives xarxes socials. La notícia va
arribar després dels rumors que ja apunta-
ven que la ‘influencer’ podria estar embaras-
sada, però tant ella com el presentador van
preferir no fer cap mena de declaració al

respecte. Segons Escanes, es van veure obli-
gats a compartir la novetat amb tothom

perquè moltes persones començaven a pre-
guntar si era veritat i els mitjans no deixaven

d’insistir a confirmar la notícia. D’aquesta mane-
ra, la parella va mostrar la seva felicitat en aquesta
nova etapa de la seva relació després de celebrar el
seu casament fa un parell d’anys. La resposta de l’o-
pinió pública no s’ha fet esperar i ha deixat un re-
gust agredolç als protagonistes, ja que alguns han

aprofitat l’ocasió per felicitar Mejide i Escanes però al-
tres han tornat a criticar els 21 anys que els separen.

RISTO  MEJ IDE  I  LAURA  ESCANESQUI SÓN?

A LES XARXES...

Ser una de les parelles de moda
Ell és publicista i ella és ‘influencer’

Famosos

Anunciar que esperen el seu primer fill 
La parella va confirmar els rumors a les xarxes socials

Es barregen crítiques i felicitacions
La seva diferència d’edat torna a ser un motiu de debat

QUÈ HAN FET?

La fitxa

SÓN FAMOSOS PER...

Un homenatge a les dones que van
traçar nous camins de llibertat, aventu-
ra i independència. L’escriptora ale-
manya explica com les dones van pas-
sar d’estar lligades a les seves llars a
alliberar-se de les restriccions socials
per explorar el món a partir del segle
XIX. El llibre construeix la seva història
en diàleg amb diverses obres d’art.

Mujeres que pisan fuerte
Karin Sagner

La companyia José y sus Hermanas
s’ha submergit en el món de l’Educa-
ció a l’Estat per reflexionar sobre l’edu-
cació que reben els joves actualment,
però també per parlar de l’ensenya-
ment que, en ple franquisme, van re-
bre les generacions dels nostres pares i
dels nostres avis i com els va marcar.

Al Tantarantana de Barcelona.

Arma de construcción masiva
Sílvia Ferrando

Des de finals del mes passat ja es pot
veure la segona temporada de la pri-
mera sèrie dirigida pel còmic. Berto i
Sandra, la seva dona, estan esperant
bessons, però Romero està immers en
la gravació d’una sèrie sobre el naixe-
ment del seu primer fill, Lucas (que era
la trama de la primera temporada).
Això causa que passi poc temps a casa.

Mira lo que has hecho
Berto Romero

| Kirby’s extra epic yarn
El simpàtic personatge rosa de la factoria Nintendo 
torna amb un títol exclusiu per a la consola 3DS.Viu en línia

No t’ho perdis

Llibres Teatre Música Pelis i sèries



DIVENDRES 15 DE MARÇ
18:30 La pel·lícula Ray, un biopic del músic de

jazz Ray Charles, encarnat per Jamie Foxx, serà
el títol seleccionat per a aquesta sessió de ci-
nema. / Biblioteca Josep Janés.

DIMARTS 12 I 19 DE MARÇ
17:30 El curs Internet pràctic servirà perquè els

participants aprenguin les eines bàsiques per
navegar per la xarxa i resoldre els petits pro-
blemes qu es puguin trobar en el dia a dia.
/ Biblioteca Can Sumarro.

DIMECRES 20 DE MARÇ
18:00 Treballar en la nova economia del talent

és el nom del taller monogràfic que vol fer una
reflexió sobre el valor que les persones apor-
tem a un món cada cop més mecanitzat. / Es-
pai Jove Ca n’Arús.

TOT EL MES
Matí-Tarda Ocaso és el nom de la sèrie pictò-

rica d'en Norman que ens presenta un estat
de la qüestió que evidencia la transició vers
les tenebres, on es trobaria la humanitat. /
Museu de L'Hospitalet - L'Harmonia.

TOT EL MES
Matí-Tarda Com cada any, amb motiu del Dia

Internacional de la Dona, el Servei d'Es-
ports i Joventut de l'Ajuntament organitza una
mostra col·lectiva d'art enfocada des de la
perspectiva de gènere. / Auditori Barradas.

DIMARTS I DISSABTES
Tarda El Club d’Escacs Torreblanca continua amb

les seves sessions d’aquest joc de taula
mil·lenari aptes per a nens i adults. / Centre
Cultural Sant Josep.

DIMARTS 26 DE MARÇ
18:00 Escampar la boira serà el nom de la na-

rració d’Eva Ortega, per a majors de 4 anys,
que explica la història de la Nel·la, una jove
que decideix marxar a viure fora de la ciutat.
/ Biblioteca Plaça Europa.

DISSABTE 16 DE MARÇ
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la ter-

cera jornada de la segona fase de la lliga LEB
Plata entre el CB l’Hospitalet i el CB Clavijo.
/ Nou Pavelló del Centre.

La contacontes Alicia Molina serà la res-
ponsable de la sessió Contes de granotes
i gripaus, per als més menuts. / Bi-
blioteca Can Sumarro.

‘Contes de granotes i gripaus’
a la biblioteca Can Sumarro
Dimecres 13 de març a les 17:30

El doctor Diego Redolar s’encarrega-
rà de la conferència Com pren les de-
cisions el cervell?, que s’emmarca en la
Setmana Mundial del Cervell. / Centre
Cultural Sant Josep.

Tot a punt per a la xerrada ‘Com
pren les decisions el cervell?’
Dimecres 13 de març a les 19:00

La lleugeresa i altres cançons, una pro-
posta teatral dirigida i escrita per
Ivan Benet i interpretada per Aida Oset,
arriba en una única sessió. / Auditori
Barradas.

‘La lleugeresa i altres cançons’
arriba a l’Auditori Barradas
Dissabte 16 de març a les 20:00

Partit de futbol corresponent a la 34a
jornada del grup 5 de Tercera Divisió
entre l’Hospi i la UE Sant Andreu. / Mu-
nicipal de la Feixa Llarga.

Partidàs a la Feixa Llarga:
l’Hospi rebrà el Sant Andreu
Diumenge 24 de març a les 12:00
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