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Núria Marín ja té la seva primera
majoria absoluta. Aquest 26 de
maig, els socialistes van sumar
43.696 vots (43,35%). Això signi-
fica que els socialistes han guan-
yat més de 12.750 suports en
comparació amb el 2015 i que su-
men tres nous regidors als onze
que fins ara tenien al Ple, cosa que
els permetrà governar en solitari.

Tot i que Marín ja sap què és
governar amb majoria, perquè
quan el 2008 va heretar l’alcaldia
de mans de Celestino Corbacho
ho va fer amb 17 regidors, aquest
26-M va ser la primera vegada
que ella aconsegueix guanyar-ne
una sent la cap de llista del PSC.

OBERTS A DIALOGAR
En declaracions a l’ACN, Marín ha
explicat que “no s’esperava” acon-
seguir la majoria absoluta perquè
creia “que havien passat a la his-
tòria”. També espera que servei-
xi per “escoltar tots els grups de
forma relaxada i tranquil·la sen-
se la necessitat d’un vot a un ex-
pedient o no”.

Per ampliar encara més
aquesta majoria, Marín ha obert
a L’Hospitalet En Comú Podem la
porta del seu govern. Però en de-

claracions a Línia L’H, Ana Gon-
zález, cap de llista dels comuns,
diu que “amb majoria absoluta, és
difícil que acceptin un altre mo-
del de ciutat que no sigui el seu”,
allunyant les possibilitats d’un
acord.

Els comuns, que finalment
es van presentar sense ICV per
desavinences a l’hora de fer la llis-
ta, van sumar 11.280 vots
(11,19%), un increment de 1.764
vots en comparació amb el 2015
que no els van valdre per ampliar
la seva representació al Ple, ja que
es queden amb tres regidors, els
mateixos que tenien fins ara. A
més, els comuns cauen de la ter-
cera a la quarta posició.

ESQUERRA ES DISPARA
L’altre gran triomfador de les
eleccions municipals del 26-M és
Esquerra Republicana. La llista li-
derada per Antoni Garcia va acon-
seguir 16.342 vots (16,21%), su-
mant-ne gairebé 8.000 més que
ara fa quatre anys, i aconseguint
cinc regidors, la màxima repre-
sentació al Ple des del 1979.

Garcia valora molt positiva-
ment que els republicans s’hagin
convertit en la força central de l’in-
dependentisme a la ciutat, passant
de cinquena a segona força. En
aquest sentit, Garcia explica a
Línia L’H que, com a cap de l’o-
posició, ERC continuarà fent una

oposició constructiva i en positiu,
mantenint la mà estesa al PSC per
arribar a acords de ciutat amplis
que serveixin per millorar la qua-
litat de vida dels veïns i veïnes i
afegeix que serà Marín qui haurà
de triar si “arriba a acords amplis
o si prefereix aplicar la política del
rodet” gràcies a la majoria abso-
luta aconseguida pels socialistes.

LA DRETA S’ENFONSA
Ciutadans confiava a disputar
l’alcaldia al PSC en una ciutat on
havia guanyat les eleccions al
Parlament del 21-D amb 45.572
vots. Però el 26-M va quedar
molt lluny d’aquells resultats i la
llista liderada per Miguel García
va rebre 11.899 vots (11,8%), 335
menys que el 2015. Manté els qua-
tre regidors aconseguits llavors
però passa de la segona a la ter-
cera posició.

Qui cau encara més és el Par-
tit Popular, que manté un regidor
gràcies als 5.199 vots rebuts
(5,16%) després de perdre més de
4.000 suports en quatre anys.

Ni Junts ni la CUP conti-
nuaran al Ple després de quedar
per sota del 5% de vots que mar-
ca la llei per obtenir representa-
ció. D’aquesta manera, l’espai
postconvergent es queda sense
regidors a la segona ciutat de Ca-
talunya, on CiU havia estat pre-
sent des del 1979.

Ja té lamajoria
» El PSC obté 43.696 vots i 14 regidors, però Núria Marín obre el govern a L’Hospitalet En Comú (3)
» ERC liderarà l’oposició amb 5 regidors, per davant de Cs (4) i el PP (1), i la CUP i Junts queden fora

Núria Marín, celebrant la seva victòria amb militants del PSC la nit electoral. Foto: Laura Cortés/ACN

ANÀLISI4Un mapa tenyit de
vermell. No hi ha millor manera
d’explicar l’aclaparadora victò-
ria aconseguida per Núria Ma-
rín en les eleccions municipals
del 26-M, en què els socialistes
van sumar 43.696 vots a tota la
ciutat, un 43,35% del total.

Ara, si el PSC va aconseguir
imposar-se en algun lloc, això
va passar als barris de Sanfeliu,
Can Serra i Les Planes, on va
aconseguir més de la meitat
dels vots. On va aconseguir l’a-
vantatge més ampli va ser a
Sanfeliu, on va sumar el 51% de
les paperetes dipositades a les
urnes. En aquest barri, els so-
cialistes van obtenir 1.427 vots.

A Les Planes va ser el segon
barri on, per percentatge, la llis-
ta liderada per Núria Marín va
obtenir el millor resultat amb el
50,64% dels vots i 2.341 pape-
retes. En aquest barri, Vox va
aconseguir el seu segon millor
resultat amb el 5,3% dels su-
fragis gràcies als 245 vots que
va rebre. Per davant de Les Pla-
nes només se situa el Gornal, on
el partit d’ultradreta es va dis-
parar i va sumar el 6,09% dels

suports gràcies a les 174 pape-
retes que hi va recollir.

Finalment, el tercer barri
que va apostar majoritària-
ment pel PSC va ser Can Serra.
Allà, els socialistes van obtenir
2.358 vots, que es tradueixen en
el 50,32%.

Però aquest domini també
es fa extens a la resta de la ciu-

tat, on supera el 40% dels vots
a tots els barris excepte al Cen-
tre i a Collblanc.

Justament en aquests ba-
rris, a més del Districte 3, que
engloba Santa Eulàlia i la zona
de Gran Via, és on Esquerra va
aconseguir els seus millors re-
sultats, situant-se en segona
posició i superant el 20% dels
vots, que li han permès acon-
seguir cinc regidors al Ple.

Els socialistes s’imposen
a tots els barris de la ciutat

3
barris superen
el 50% dels vots
per al PSC: Sanfeliu,
Les Planes i Can Serra

En Portada

Pau Massip
L’HOSPITALET



| 4

línial’H.cat OpinióJuny 2019

Dipòsit Legal: B 12321-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès

Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Al-

bert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports

i Xarxes), Santi Capellera (Opinió), Anna

Utiel, Víctor Ferran i Lola Surribas Produc-

ció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial:

Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran

Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Hernán-

dez, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Hoy se conmemora el
75 aniversario del des-

embarco en Normandía.
Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo ca-
mino de la construcción del mayor es-
pacio de libertad, progreso y demo-
cracia del planeta: la UE.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oli-

veres, de nou, i ja en van
unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Grà-
cies a persones com ell aquest Ajunta-
ment dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

@xcasanovasc

Por cierto, después del
juicio al procés haceos

la idea que las tesis de la
abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espe-
ra vía PSOE-Cs: todo acto de desobe-
diencia civil se equiparará a una sedi-
ción por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Diu el Fiscal que l'úni-
ca violència física del

23-F va ser la traveta a
Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per da-
munt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Ca-
rillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

@vicentmifsud@DrSirera@Rafa_Hernando

La lupa

per @ModernetdeMerda

Extremes dretes

PP i Ciutadans tornaran a pactar amb
VOX. El que fins fa quatre dies era una
novetat a Andalusia -més o menys
sorprenent- passarà a convertir-se ben
aviat en una tradició arrelada, una ca-
racterística més d'aquesta Espanya tan
testosterònica i adolescent, encara ta-
tuada amb els seus episodis més negres.

Sabem que pactaran per
una qüestió de percepció
prèvia –tothom ho veia a ve-
nir abans de les eleccions- i
per una qüestió empírica
posterior -ells mateixos ho
han confirmat d'una ma-
nera o d'una altra després–.
I saber-ho amb tanta antelació i segu-
retat, donar-ho tant per fet, ha provo-
cat que tots plegats hàgim caigut en el
pitjor precipici mental: la normalitza-
ció d'aquesta tragèdia que és posar la
catifa vermella a l'extrema dreta.

Aquest acatament mut de la reali-
tat, i el fet que tots els votants la cone-
guessin abans del 26M, em genera

una reflexió. Tenint en compte que els
votants de PP i Ciutadans ja sabien que
les seves formacions pactarien tran-
quil·lament amb l'extrema dreta, ¿per
què no podríem considerar els seus vots
també d'extrema dreta? ¿Per què no
considerem com a feixisme aquelles for-
macions que avalen, mantenen viu i go-

vernen amb el feixisme? Al capdavall,
tot va a parar allà. I hi va a parar grà-
cies a ells.

El que representa VOX, franquis-
me pur i dur, el "ya hemos pasao" a l'A-
juntament de Madrid, és prou alar-
mant perquè cap partit vulgui ni tan
sols acostar-s'hi. Si ho fan, si opten per
donar veu i vot al pitjor dels mals, la

decisió és tan greu, tan impensable, tan
inconcebible, que l'única conclusió
que se'n pot treure és que uns i altres
són, a l'hora de la veritat, el mateix.
Perquè uns fan possible l'odi dels al-
tres. Uns faciliten que s'escampi el ter-
ror dels altres.

Per ser honestos i precisos, doncs,
hauríem de comptar com a
vots d'extrema dreta
(VOX) tots aquells que be-
neeixen sense cap mena
de problema -activament o
passiva, m'és ben igual-
que es pacti amb l'extrema
dreta (PP-Cs).

I si acceptem aquesta nova conside-
ració d’"extremes dretes", injusta en al-
guns aspectes però coherent global-
ment, aneu fent números. Aneu po-
sant-vos les mans al cap. Aneu alterant-
vos. Aneu maleint la vostra existència i
la dels vostres fills. Perquè veureu que ga-
irebé mitja Espanya, camuflada sota si-
gles diverses, tolera i abraça la fi de tot.

Per què no considerem com a feixisme
aquelles formacions que avalen, 

mantenen viu i governen amb el feixisme?

Fo
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Els semàfors

Fran Belver
Davant l’acampada dels agents

de la Guàrdia Urbana durant la cam-
panya electoral, el primer tinent d’alcal-
de va dir que es tractava d’un sindicat
minoritari i que totes les reclamacions
que ha fet són sobre temes econòmics. 

pàgina 7

Renfe
Després d’anys de reclamacions i de

mesos de treballs previs que han provo-
cat diverses afectacions als usuaris, fi-

nalment s’han posat en marxa les obres
per instal·lar els quatre ascensors que

facilitaran l’accés a l’estació de Bellvitge. 
pàgina 10

CE l’Hospitalet
Per segona temporada consecutiva,

l’Hospi no ha pogut superar la primera
ronda del play-off d’ascens a Segona B.
Els de Jonathan Risueño van perdre per

la mínima al camp de l’Algeciras i no
van poder remuntar a la Feixa Llarga.

pàgina 12
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Un documental recordarà
el cas de Pedro Álvarez

SOCIETAT4El desembre de
2020 prescriurà el cas de la
mort de Pedro Álvarez. Si no
apareixen noves proves o algun
indici per reobrir la investigació,
els fets acabaran arxivats per la
justícia sense haver-se resolt.

És per això que s’ha posat en
marxa una campanya de mi-
cromecenatge per fer un docu-
mental que vol denunciar “la im-
punitat, la passivitat i l’oblit a què
s’ha vist sotmès aquest cas du-
rant anys”.

Però aquest treball també
vol ser un homenatge a Pedro Ál-

varez, el jove de 20 anys veí del
barri barceloní de La Verneda
que va morir a trets després de
tenir una discussió de trànsit
amb un agent de la Policia Na-
cional.

Tot i que fa 26 anys, ni la seva
família ni molts hospitalencs
han oblidat els fets i continuen
reclamant que es faci justícia,
que es trobi al culpable i que
s’homenatgi a Pedro Álvarez de-
dicant-li un carrer de la ciutat.

La campanya ja ha aconse-
guit recaptar més de 15.000 eu-
ros per fer el documental.

Unes obres tornen els trens
de mercaderies a la ciutat

INFRAESTRUCTURES4Unes
obres a la via que uneix Marto-
rell i Castellbisbal han obligat a
treure la pols al túnel de Gornal,
que fa anys que Adif havia dei-
xat abandonat.

Des del 2007, quan es va
posar en marxa l’AVE entre Bar-
celona i Madrid, aquest pas ha-
via quedat en desús, ja que ara
els trens de mercaderies arriba-
ven a Can Tunis pel costat del
riu, deixant de passar per dins de
la ciutat.

Però aquest estiu, unes obres
que afectaran el tram de la via de

mercaderies que connecta Mar-
torell i Castellbisbal, obligarà a
recuperar aquest pas, com a mí-
nim per a tots aquells trens que
han de marxar cap al sud, di-
recció Tarragona.

De fet, Adif està treballant
per posar al dia el túnel perquè,
com que no s’utilitzava des de
feia 12 anys, havia deixat de fer-
ne el manteniment, una cosa que
molts veïns havien denunciat, ja
que l’espai acumulava escom-
braries. Des de mitjans d’abril, la
companyia també ha començat
a fer maniobres de proves.

L’escriptor David Monthiel
guanya L’H Confidencial

PREMI4El novel·lista gadità Da-
vid Monthiel ha estat el guanya-
dor de la 13a edició del Premi de
Novel·la Negra L’H Confiden-
cial, promogut per la Biblioteca
La Bòbila i que compta amb el su-
port de Roca Editorial.

L’obra del guanyador es titu-
la ‘Nuestra señora de la espe-
ranza’ i el jurat ha explicat que ba-
rreja el gènere policíac amb una
trama política.

Per això, a l’hora de premiar-

la, el tribunal ha tingut en comp-
te el rerefons de la novel·la, l’es-
pai on es desenvolupa, la ciutat,
Cadis, que pren un protagonisme
especial en la trama.

El tribunal també ha tingut en
compte un clar homenatge que
Monthiel dedica a Manuel Váz-
quez Montalbán i que es va no-
tant a mesura que es va desen-
volupant la intriga de l’obra.

El premi s’entregarà el 19
d’octubre.

Economia | La Generalitat redueix el deute amb la ciutat
L’ACN detalla que el Govern ha aconseguit eixugar el deute amb l’Ajuntament, re-
duint-lo més d’un 93%. Si el 2015, la Generalitat devia al consistori 12,6 milions

d’euros, ara en queden pendents 821.086, una de les quantitats més altes del país.

MOBILITAT4Cada vegada hi ha
més hospitalencs i hospitalen-
ques que trien la bicicleta com a
mitjà de transport. Concreta-
ment, l’augment és d’un 6,5% en
comparació a les dades recollides
el 2018. Així s’extreu de les da-
des que ha publicat l’entitat eco-
logista La Saboga, després de re-
alitzar un estudi sobre l’ús de la
bicicleta a la ciutat per tercer any
consecutiu.

Gràcies a aquesta anàlisi,
l’entitat ha pogut comprovar
que l’augment de l’ús de la bici-
cleta a la ciutat ha incrementat
més del doble en comparació
amb l’estudi fet l’any passat.

A més, tenint en compte l’ús
cada vegada més estès del pati-
net, aquest any també l’han in-
clòs a l’estudi. Segons les xifres
publicades per l’entitat, si el
2018 els usuaris de patinet su-
posaven el 7% dels usuaris,
aquest any la xifra s’enfila fins al
20%. Així doncs, per cada qua-

tre ciclistes hi ha un usuari que
fa servir el patinet.

MILLORAR ELS CARRILS BICI
Des de l’entitat també han cal-
culat que l’ús del casc per part
dels ciclistes creix, un 44% dels
usuaris en fan servir.

Des de La Saboga advertei-
xen que aquesta és una xifra
d’ús molt elevada en comparació
amb aquells països europeus

amb més tradició ciclista i con-
sideren que és un mal indicador
perquè significa que els ciclistes
se senten més insegurs. Per això,
insisteixen a reclamar que millori
la qualitat dels carrils bici.

Sigui com sigui, aquestes xi-
fres demostren que cada dia hi
ha més veïns i veïnes de la ciu-
tat que trien la bicicleta o el pa-
tinet com a vehicle per moure’s
per la ciutat.

La cruïlla on l’entitat va fer l’estudi sobre l’ús de la bicicleta. Foto: La Saboga

Creix l’ús de la bicicleta
i el patinet elèctric a la ciutat

» La Saboga explica que augmenten un 6,5% els usuaris de bici
» L’entitat ecologista ha fet l’estudi en una cruïlla de la Gran Via
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Agents de la Guàrdia Urbana
acampen davant l’Ajuntament

SOLIDARITAT4La campanya
‘Pels valents’, que venia escuts
solidaris de la Guàrdia Urbana
per recollir fons per dedicar-los
a la investigació del càncer in-
fantil, ha aconseguit recaptar
12.482 euros.

A finals de maig, els agents
locals van entregar el xec a
l’Hospital Sant Joan de Déu, que
està treballant per construir el
Sant Joan de Déu Pediatric Can-
cer Center Barcelona, el centre
d’oncologia pediàtrica més gran
d’Europa. Aquest centre es cons-
truirà a Esplugues.

A més de vendre escuts, els
agents de la Guàrdia Urbana
també han recollit diners orga-
nitzant activitats com la Cursa
Nocturna l’abril passat.

12.482 euros
per investigar
el càncer infantil

TRIBUNALS4El judici als dos
hospitalencs acusats d’haver co-
mès uns presumptes delictes de
desordres públics i d’atemptat
contra l’autoritat durant una
manifestació que protestava con-
tra la detenció del President
Carles Puigdemont a Alemanya
començarà el pròxim 8 de juliol.

Els dos veïns, Laia i Lluís,
s’enfronten a una petició de la
fiscalia de dos i vuit anys de
presó pels fets que van passar
durant la concentració, que es va
fer davant de la Delegació del go-
vern espanyol el 25 de març de
l’any passat.

Des de fa setmanes, dife-
rents col·lectius i entitats que
demanen la seva absolució i
l’arxivament de la causa han or-
ganitzat diferents actes i acti-
vitats per mostrar el seu suport
als encausats.

Compte enrere
per al judici a dos
independentistes

PROTESTA4Un grup d’agents de
la Guàrdia Urbana de la ciutat
van acampar a la plaça de l’A-
juntament per reclamar al go-
vern de Núria Marín millores la-
borals i, sobretot, que augmen-
ti el nombre de patrulles que hi
ha a la ciutat.

La concentració, que va
arrencar el 21 de maig i que es va
acabar el dia 25, la va impulsar
la secció local del Sindicat de Po-
licies Locals i Cos de Mossos
d’Esquadra, que fa mesos que té
una batalla oberta amb el govern
local sobre les condicions labo-
rals dels agents de la Guàrdia Ur-
bana. De fet, aquest mateix sin-

dicat ja va reclamar aquestes
mateixes millores en una mani-
festació a les portes de l’edició
d’enguany del Mobile World
Congress.

Els agents expliquen que,
per la falta d’efectius, pateixen
més agressions i denuncien que,
a la segona ciutat del país, a les
nits només hi ha tres patrulles
per a 260.000 habitants.

RESPOSTA CONTUNDENT
Davant d’aquestes reclamacions,
que van coincidir amb els últims
dies de la campanya electoral de
les eleccions municipals del 26-
M, el primer tinent d’alcalde,

Francesc Belver, va dir en de-
claracions a L’HDigital que
aquest és “un sindicat minoritari
que no va tenir presència a la sig-
natura fa dos mesos del conve-
ni col·lectiu que han ratificat la
resta de sindicats”.

Belver també va criticar els
representants dels treballadors
i va dir que van “utilitzar la
campanya electoral per donar-se
visibilitat en l’àmbit polític”.

De fet, segons el represen-
tant del PSC, totes les recla-
macions que fa el sindicat, que
ha mantingut alguna trobada
amb el govern de Marín, són de
caràcter econòmic.Els agents van acampar a la plaça de l’Ajuntament. Foto: Twitter (@SplCme)
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Centre | Sant Josep

Arriba la música, el circ i la
dansa de Per Amor a L’Hart

CULTURA4La rambla de la Ma-
rina i la plaça Lluís Companys
tornaran a acollir, un any més, el
festival d’art al carrer Per Amor
a L’Hart.

Els dies 4, 5 i 6 de juliol gai-
rebé una trentena de compan-
yies ompliran el barri amb dan-
sa, circ i música en viu en una
edició molt especial, ja que és la
quinzena.

L’objectiu dels impulsors d’a-

quest festival és continuar acos-
tant al públic nous llenguatges
escènics, oferint una proposta ar-
tística avantguardista i de qua-
litat, combinant espectacles in-
novadors amb d’altres de més
consolidats.

Com en altres edicions, a la
rambla de la Marina s’hi faran els
espectacles de petit format men-
tre que els més grans es faran a
la plaça Lluís Companys.

Els premis Bonart reconeixen
el pla del Districte Cultural

GUARDÓ4Un projecte estratègic
de ciutat que té la cultura com a
motor de transformació i de crei-
xement social i econòmic. Aquest
és el motiu que destaquen els pre-
mis Bonart per concedir un pre-
mi al Districte Cultural.

Els premis destaquen que el
Districte integra estudis d’ar-
tistes i creatius, locals d’assaig
i de música en viu, galeries
d’art i estudis de disseny, entre
altres espais.

De fet, Ricard Planas, di-
rector de la revista ‘Bonart’,
que és l’encarregada d’entregar
els premis, assegura en decla-
racions a l’Agència Catalana
de Notícies que “Barcelona s’es-
tà convertint més en un centre
de difusió” i, en canvi, la ciutat,
a través del Districte Cultural,
“està jugant aquest concepte de
centre de producció artística”
que atrau tant creadors locals
com artistes estrangers.

PATRIMONI4La plataforma Pro-
tegim el Canal de la Infanta va ce-
lebrar els 200 anys de la posada
en marxa d’aquesta infraestruc-
tura, que es va inaugurar el 21 de
maig de l’any 1819.

La seva posada en marxa
està estretament lligada al pro-
grés de la ciutat, ja que tal com
van explicar durant l’acte de ce-
lebració que es va fer al Pont de
la Remunta el dia 21 de maig, l’a-
rribada de l’aigua a través del ca-
nal va canviar la ciutat, que va
passar de ser un terreny de secà
a omplir-se de conreus de rega-
diu que arribaven a fer fins a qua-
tre collites l’any.

A més, aquest canvi va gene-
rar una riquesa que va facilitar la
instal·lació de les primeres in-
dústries, que van portar nous
veïns i veïnes que buscaven fei-
na. Això va fer que la població
dels municipis per on passava el
canal comencés a augmentar,
fins a convertir-se en algunes de
les ciutats més poblades del país.

Durant l’acte, Ireneu Castillo,
coordinador de la plataforma

Protegim el Canal de la Infanta,
va reivindicar la importància
que va tenir per tota la ciutat la
posada en marxa del canal, per
exemple, determinant l’estruc-
tura d’alguns barris.

Però també va recordar que,
a diferència d’altres ciutats de
l’entorn, el govern de Núria
Marín no ha fet res per preser-

var els pocs vestigis que queden
d’aquesta infraestructura. De
fet, Castillo va reivindicar que
si l’aniversari es va celebrar al
Pont de la Remunta, va ser
gràcies a la mobilització ciuta-
dana, que el 2011 va “salvar de
l’especulació urbanística els úl-
tims 125 metres que queda-
ven” del canal a la ciutat.

El Pont de la Remunta, sobre el canal. Foto: Protegim el Canal de la Infanta

El Canal de la Infanta fa 200
anys reivindicant el seu llegat

Successos |Dos ferits lleus i vuit desallotjats per un incendi
Un foc en un matalàs va provocar que dues persones fossin evacuades a l’Hospital
General per inhalació de fum. Per precaució, els Bombers van desallotjar els vuit
veïns que hi havia al bloc, situat al carrer Enric Prat de la Riba, al barri Centre.
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INFRAESTRUCTURES4Renfe ha
començat les obres per instal·lar
els ascensors a l’estació de Ro-
dalies de Bellvitge, una instal·la-
ció per la qual passen uns 6.000
viatges cada dia.

Com explica l’empresa, l’ob-
jectiu d’aquestes obres és millo-
rar l’accessibilitat d’aquesta ter-
minal. Per això, s’instal·laran
quatre ascensors, dos que con-
nectaran les andanes amb el
vestíbul de l’estació i dos més que
connectaran el vestíbul amb el
carrer. D’aquesta manera, els
usuaris amb problemes de mo-
bilitat podran accedir a l’estació
sense haver de passar per les es-
cales que hi ha actualment.

La instal·lació d’aquests as-
censors és una reivindicació que
fa anys que demanen els veïns i
veïnes que utilitzen aquesta in-
fraestructura.

Segons les xifres proporcio-
nades per Renfe, les obres cos-
taran 2.944.455,69 euros. La
companyia també ha explicat
que, si es compleixen els termi-

nis previstos, les obres s’acaba-
ran en onze mesos, és a dir, que
preveuen que estiguin enllestides
el mes d’abril de l’any que ve.

Aquestes obres s’han posat
en marxa després que es fessin
diferents tasques de preparació
a tota l’estació, com per exem-

ple l’ampliació de les andanes
perquè ara s’hi puguin encabir
els ascensors i l’elevació de les
mateixes per eliminar la dife-
rència d’alçada amb els vagons
dels trens.

A més, també s’ha canviat el
recorregut dels trens.

Els nous ascensors milloraran l’accessibilitat a l’estació. Foto: Ajuntament

Comencen a instal·lar els nous
ascensors a l’estació de Bellvitge

Bellvitge | Gornal
Entitats | L’Associació de Veïns Independent ja té local
L’Associació de Veïns Independent de Bellvitge ha aconseguit el que fa set
anys que reclamava, un local on poder desenvolupar les seves activitats.
A l’abril, l’entitat va publicar un document on denunciava aquesta situació.

URBANISME4Les obres del po-
pularment conegut com a pas-
seig de la Telefònica ja estan en-
llestides. Els treballs han durat
gairebé un any i han servit per
renovar totalment la zona de
vianants enjardinada que hi ha
entre els blocs d’habitatges que
van des del número 8 fins al 108
de la rambla de la Marina.

Les obres, que han costat
825.000 euros, han permès re-
novar completament el pavi-
ment, que s’havia anat deterio-
rant pel pas dels anys i per les

arrels dels arbres que hi havia a
la zona. Ara s’han col·locat dos ti-
pus de paviments diferents que
permeten crear itineraris acces-
sibles a partir d’un nou disseny
de l’espai.

Els treballs també han servit
per renovar l’enllumenat, ins-
tal·lant noves columnes d’il·lu-
minació i làmpades LED, per
construir una nova xarxa de re-
collida d’aigües pluvials, per re-
organitzar els arbres i els espais
verds del passeig i per renovar el
mobiliari urbà.

La renovació del passeig
de la Telefònica s’ha acabat

FESTA MAJOR4Les festes del
barri van posar el punt final el 2
de juny després d’uns dies plens
de música, cultura i actes al ca-
rrer. El bon temps va permetre
que totes les activitats es repar-
tissin per diferents espais del ba-
rri, com el Parc de l’Alhambra, la
plaça Francesc Macià o Can
Trinxet.

Algunes de les activitats que
van congregar més veïns i veïnes
van ser la Festa del Comerç, la

Mostra de cotxes clàssics o les di-
ferents activitats de menjar al ca-
rrer i vermuts que es van orga-
nitzar.

La música també va tenir
molt protagonisme amb els con-
certs, com els que van oferir
Hotel Cochambre o Punksets, i
les diferents exhibicions de ball
que es van fer. Finalment, la tro-
bada gegantera, la castellera o la
de puntaires van portar el punt
de cultura popular a la festa.

POLÈMICA4L’Ajuntament ha
retirat part de les instal·lacions
artístiques que hi havia des del
30 de maig a la plaça de Can Co-
lom. La iniciativa, impulsada
pel Districte Cultural, volia ex-
plorar la relació entre l’escultu-
ra i l’espai públic, però des del
primer moment, diversos veïns
i veïnes van advertir a través de
les xarxes socials que les obres
artístiques, situades en un parc
infantil, podien ser perilloses i
provocar algun incident als in-
fants que habitualment van a ju-
gar a la plaça.

L’exposició havia de durar
quatre setmanes, però dilluns 3
de juny, quatre dies després
d’haver-la instal·lat, l’Ajunta-
ment va retirar algunes de les pe-
ces que havien generat més con-
trovèrsia, com per exemple uns
guardaraïls que substituïen la
tanca de fusta de l’àrea de jocs in-
fantils. També van retirar una
instal·lació que consistia en tres

bicicletes penjades d’una corda
lligada a una mena d’estructura
que estava a gran alçada.

Des del consistori assegu-
ren que si van retirar les obres és
“a causa dels actes vandàlics”,
que les van malmetre durant el
cap de setmana. El regidor de
Cultura en funcions, David Qui-
rós, va anar més enllà i va acu-
sar “d’intolerants” els que no vo-
len “democratitzar la cultura”.

CRÍTIQUES A LA RETIRADA
La polèmica no es va acabar
amb la retirada de les obres, ja
que, de nou, els veïns i veïnes van
mostrar el seu descontentament
a través de les xarxes socials
per les tasques.

A Twitter, alguns veïns van
penjar fotos de claus i caragols
que havien quedat al parc des-
prés de treure les peces i van cri-
ticar la falta de seguretat.

Una de les obres instal·lada al parc infantil. Foto: Twitter (@noemige78)

Retiren les escultures de la
plaça Can Colom per seguretat

La cultura i els actes al carrer
omplen el barri per festes

Gastronomia | El Bosabé guanya el premi a la millor tapa
El Bosabé Restaurant ha estat el guanyador d’enguany de la ruta QuintoTapa.

Ha rebut aquest reconeixement gràcies a la seva proposta, que combinava
la carxofa del Prat i les gambes. La tapa del Matagana ha quedat en segon lloc.
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El Consell de Nois i Noies
dissenya el nou parc

Societat | Detenen un home que venia droga al carrer
Gràcies a una operació de vigilància posada en marxa al carrer de les Bòbiles, la
Guàrdia Urbana va detenir un home que venia droga al carrer. Els agents li van
confiscar set embolcalls que contenien basuco, el residu de la cocaïna adulterat.

ESPAI PÚBLIC4La nova àrea lú-
dica de l’avinguda de la Prima-
vera, a la zona del Mercat de la
Florida, ha estat dissenyada amb
les aportacions del Consell de
Nois i Noies de la ciutat.

El nou parc inclourà instal·la-
cions de caràcter inclusiu perquè
hi puguin accedir i jugar tots els
infants i també incrementaran
els espais amb ombra.

A més, alguns dels elements
que s’hi instal·laran seran per als

infants de la franja més alta d’e-
dat, com per exemple una co-
berta que funcioni com a punt de
trobada. A més, també s’hi po-
saran jocs verticals, un tobogan
i dues plataformes trampolins,
entre d’altres.

Dins d’aquest projecte per
millorar espais lúdics, l’Ajunta-
ment també posarà el dia el parc
que hi ha a l’avinguda del Torrent
Gornal, a Collblanc, i la plaça de
Can Trinxet, a Santa Eulàlia.

PATRIMONI4L’enderroc de l’e-
difici històric de la fàbrica SAS
s’ha aturat. Tal com explica L’H-
Digital, sembla que el principal
motiu pel qual l’Ajuntament ha
frenat aquestes obres és perquè
hi ha una persona que ha ocupat
il·legalment l’espai i l’utilitza de
magatzem.

Ara, el consistori explica que
està esperant la sentència judi-
cial que permeti desallotjar l’es-
pai i continuar amb el projecte
previst: convertir l’espai que
ocupa l’antiga fàbrica, que fins a
la dècada dels cinquanta es va
dedicar a fer mosaic hidràulic, en
una zona verda i en un equipa-
ment d’ús poliesportiu lliure.

Però a banda de la situació
judicial, també hi ha un altre mo-
tiu que ha provocat la paralitza-
ció de les obres. Fa mesos que
tant des del barri com des de la
resta de la ciutat hi ha entitats
que reclamen que es recuperi
tota la zona de la cornisa de La
Torrassa i que sigui declarada
zona d’expectativa arqueològica.

INTERÈS ARQUEOLÒGIC
Per exemple, des de Defensem el
Castell han recordat en reitera-
des ocasions que just on es va
construir la fàbrica, a tocar de les
vies del tren, a la dècada de
1930 hi van trobar restes d’unes
sitges de l’època ibera.

És per això que des de l’enti-
tat celebren que s’hagin aturat
les obres d’enderroc i esperen
que, un cop l’Ajuntament les
reprengui, ho faci sota la super-
visió d’un arqueòleg que pugui
detectar noves restes del patri-
moni de la ciutat.

La zona on van trobar restes arqueològiques el 1934. Foto: Twitter (@ElBellvis)

L’Ajuntament atura les obres
d’enderroc de la fàbrica SAS

Collblanc-TorrassaMemòria |Arrenquen la placa de record als bombardejos
Algú ha arrencat la placa col·locada davant de la Casa dels Cargols que recorda
les víctimes i els atacs aeris que va patir la ciutat i, especialment, Collblanc
i La Torrassa, durant la Guerra Civil per part de l’aviació feixista italiana.

HABITATGE4Les obres per
construir un nou alberg al carrer
Progrés, al barri de Collblanc,
han posat en alerta a molts veïns
i veïnes que fa temps que de-
nuncien que aquesta zona és
una de les que més nota la pres-
sió turística a la ciutat, sobretot
per la seva proximitat amb la ca-
pital catalana.

La qüestió és que, després
que l’Ajuntament de Barcelona
aprovés la moratòria que prohi-
bia construir nous hotels i edifi-
cis d’ús turístic, molts propieta-

ris van desplaçar-se al barri bus-
cant espais on continuar amb els
seus negocis.

De fet, arran de l’inici de les
obres el 29 de maig, diferents
veïns i veïnes van començar a re-
collir a través de Twitter els di-
ferents establiments turístics
que hi ha en funcionament al ba-
rri, sobretot edificis d’aparta-
ments o albergs, o alguns dels
projectes que estan aprovats,
com l’edifici d’apartaments que
està previst que es construeixi a
la carretera de Collblanc.

La construcció d’un nou
alberg al barri alerta els veïns

CINEMA4El Centre Municipal
Ana Díaz Rico, la biblioteca del
barri, el parc de La Pau o el Cen-
tre Cultural La Bòbila són alguns
dels espais que, des del 13 fins al
17 de juny, s’ompliran de cinema
per a tots els gustos.

Els estudiants de l’Institut
Eduard Fontserè que han im-
pulsat el Filmserè, ja ho tenen tot
a punt perquè la primera edició
del Festival Internacional de
Curtmetratges de La Florida si-
gui un èxit.

Finalment, al concurs hi par-
ticiparan 43 curts dels més de
900 que van presentar la seva
candidatura al certamen. Els
estudiants de 4t d’ESO  de l’op-
tativa de cinema han estat els en-
carregats de seleccionar els films
que es disputaran els diferents
guardons, que s’entregaran du-
rant la clausura del Festival,
que es farà dilluns 17 de juny al
Centre Municipal Ana Díaz Rico
a partir de la una del migdia.

El fet de triar diferents espais
del barri per fer les sessions de
visionat dels curts que participen
en el festival té un doble objec-
tiu. Per una banda, el públic
podrà votar el millor film, que
s’emportarà el Premi del Pú-
blic. Per l’altra, que el barri s’im-
pliqui en el projecte, que es creïn
cinefòrums i espais de debat i
que els veïns i veïnes se sentin
atrets pel cinema.

PRÈVIA ESPECIAL
El Museu Marítim de Barcelona
va ser l’escenari escollit per fer la
prèvia del Festival, una sessió on
es van poder veure curts rela-
cionats amb la temàtica marina.

En el visionat, que es va fer el
dijous 6 de juny, també hi va par-
ticipar el director Aimar Galdós,
que amb el film ‘Before the tre-
es’ ha experimentat amb la na-
tura a Sud-Àfrica.

Els impulsors del Festival Internacional de Curtmetratges. Foto: Filmserè

El Filmserè omplirà de cinema
el barri amb el Festival de curts
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Guanyar el tercer Eurobasket.
Lucas Mondelo vol afegir un tí-
tol més a les seves vitrines i po-
dria aconseguir-ho a principis del
mes que ve. El combinat que en-
trena l’hospitalenc és un dels
clars favorits al triomf d’aquesta
cita, que arrencarà el pròxim di-
jous 27, i que es disputarà entre
Letònia i Sèrbia. La selecció es-
panyola jugarà la primera fase
contra Ucraïna, la Gran Bretanya
i les amfitriones, mentre que
després dels encreuaments, les
campiones d’Europa es corona-
ran el diumenge 7 de juliol.

Mondelo encara està acabant
de perfilar la llista de jugadores
amb què comptarà per al cam-
pionat continental, però no hi fal-
taran noms com Sílvia Domín-
guez, Anna Cruz, Laia Palau,

Marta Xargay o Astou Ndour, ju-
gadores que han format la co-
lumna vertebral de les convoca-
tòries de Mondelo en cites con-
tinentals, mundials i olímpiques.

DE KURSK A NAGOYA
Aquest 2019, però, serà un any de
canvis per a Mondelo, que durant
el mes passat va anunciar el seu

compromís amb les Toyota An-
telopes, un equip de la localitat ja-
ponesa de Nagoya.

En la seva nova aventura,
l’entrenador coincidirà amb un
conegut seu, Iván Torinos, que
fins ara era el primer entrenador
que l’equip nipó i que s’integra-
rà a l’staff tècnic que encapçala-
rà l’hospitalenc.

El tècnic, en un dels partits de preparació del campionat. Foto: FEB

Mondelo apura la preparació
de l’Eurobasket femení

» La cita es jugarà a Letònia i Sèrbia a partir del dia 27 d’aquest mes
» De Rússia al Japó: l’hospitalenc es compromet amb les Antelopes

El CE l’Hospitalet es queda a
un gol de la semi del ‘play-off’

Un gol és el que va se-
parar el CE l’Hospi-
talet de progressar en
el play-off d’ascens a

Segona B. Una temporada més,
el conjunt riberenc va quedar
fora de la lluita per tornar a la ca-
tegoria de bronze del futbol es-
tatal en la primera eliminatòria.
Aquesta vegada, els de Jonathan
Risueño van posar el punt final a
la temporada contra l’Algeciras.

L’Hospi va perdre per la mí-
nima en el partit d’anada, jugat el
diumenge 26 de maig, però el pit-
jor d’això és que no va aconseguir

marcar fora de casa. L’1-0 dona-
va un gran avantatge als gaditans,
que a més van avançar-se a la Fei-
xa Llarga al minut 17.

Sabent que havia de marcar
tres gols, l’Hospi es va bolcar
contra la porteria visitant. En
poc més d’un quart d’hora, però,
l’escenari va fer un gir de 180
graus. Christian Alfonso i Cana-
rio (aquest, de penal) van donar
opcions als de Risueño, però l’Al-
geciras es va tancar en el darrer
quart d’hora de partit. La tem-
porada que ve, doncs, els ribe-
rencs seguiran a Tercera.

Joan Ramon Patón és el nou
president del CB l’Hospitalet

El passat dissabte 1 la
Junta Electoral del
CB l’Hospitalet va
proclamar com a

vencedor dels comicis la llista que
encapçalava Joan Ramon Pa-
tón. Els socis no van haver de pas-
sar per les urnes, ja que aquesta
va ser l’única candidatura que es
va presentar a les eleccions. 

Patón serà el màxim dirigent
del club durant els pròxims sis
anys i tindrà com a mà dreta i vi-
cepresidenta Sonia Ceballos. Ser-
gi Guía serà el tresorer, Santi Or-
tega exercirà de secretari i Fran-

cisco Caballero, Xavier Asensio,
Nacho Cavero, Francisco Ruiz,
Alfonso García i Miquel Patón se-
ran els set vocals.

HOYA I GARCÍA, RENOVATS
Aquesta nova directiva va trigar
poc a començar a prendre deci-
sions; menys d’una setmana des-
prés d’assumir el càrrec, el pas-
sat dijous 6, es va anunciar la re-
novació del tècnic del primer
equip José Manuel Hoya, i del pi-
vot Iván García, que compliran el
segon i el tercer curs, respectiva-
ment, a les files del CBl’H.

María Vicente frega el rècord
estatal absolut d’heptatló

ATLETISME4María Vicente no
és la plusmarquista estatal ab-
soluta d’heptatló per només cinc
punts. L’hospitalenca, però, va
aconseguir rebaixar la millor
marca sub-20 (dues categories
per sobre de la seva) en el mee-
ting de Götzis (Àustria) disputa-
da durant el darrer cap de set-
mana del mes passat.

En aquest campionat, però,
Vicente va tenir una ‘col·labora-
dora’ inesperada; va ser la vigent

plusmarquista absoluta, Carmen
Ramos, que va fer de llebre de Vi-
cente en una de les proves. “No
vaig dubtar en ajudar-la a in-
tentar batre el meu rècord”, va
dir l’atleta de Benicàssim al por-
tal de la Federació espanyola
d’atletisme per justificar una de
les accions de fair playmés des-
tacables dels darrers anys. La cas-
tellonenca també va assegurar
que “si no es rebaixessin els rè-
cords, l’esport seria molt avorrit”.

Futbol sala | L’AE Bellsport anuncia les primeres renovacions
Després de tancar la lliga en la sisena posició, l’AE Bellsport ha començat a anunciar renovacions 

de cara al curs que ve. De moment, Jaume Condominas, Víctor Muñoz, Uri Serrano, Sergio Alfonso,
David Ruiz,  David Alba, Iván Gonfaus, Fontecha i Raúl Ceni seguiran a la disciplina del club.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET



13 | 

línial’H.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 Juny 2019

Entre el 20 i el 50% dels pacients tractats de càncer de
pròstata recauen en menys de 5 anys i, en una majoria
significativa dels casos, la malaltia es localitza fora de la
regió prostàtica. Davant d'aquesta realitat, es fa evident
la necessitat de disposar de la millor tecnologia per a la
detecció precoç de les lesions metastàtiques.

El primer PET/RM de Catalunya
Els resultats presentats pel grup biomèdic CETIR-ASCIRES
al VIII Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya, a par-
tir de la seva experiència durant el primer any de funcio-
nament de l'equip PET/RM en el seu centre de Viladomat
a Barcelona, confirmen la capacitat d'aquesta tècnica per

identificar i localitzar lesions metastàtiques en pacients en
els quals s'estudiava un càncer de pròstata d'alt risc i en sub-
jectes que ja havien estat intervinguts quirúrgicament o sot-
mesos a radioteràpia.

Quan a un pacient amb alts nivells de PSA (Antigen
Prostàtic Específic) se li realitza un estudi PET/RM, en una
sola prova  es pot confirmar o descartar si el càncer s'ha
estès, identificar en quins punts exactes està localitzat i pla-
nificar un tractament personalitzat òptim per a cada cas.
“Això posiciona la PET/RM com la tecnologia actual capaç
d'aportar més seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit
en el tractament del càncer”, afirma el Dr. García Garzón,
metge nuclear responsable d’aquest estudi.

De la teràpia estàndard al tractament “dirigit”
L'equip PET/RM, pioner al nostre país, s'integra en una sola
tecnologia híbrida, les dues eines diagnòstiques més po-
tents en l'actualitat per detectar l'extensió del tumor de
manera precoç: la Tomografia d'Emissió de Positrons (PET)
i la Ressonància Magnètica d'alt camp. Aquesta combi-
nació permet observar, de manera no invasiva, tant la for-
ma d'un òrgan com la seva funció, fet que la converteix
en l'opció avançada per diagnosticar amb precisió i trac-

tar amb precocitat càncers com el que centra els resul-
tats de l'estudi.

L'estudi PET/RM 18F-Colina, realitzat amb aquest
traçador específic del càncer de pròstata que actua
com un marcador de les cèl·lules tumorals, demostra que
la PET/RM és altament eficaç per a estudiar pacients re-
centment diagnosticats, per biòpsia, d'un càncer de pròs-
tata d'alt risc. En un percentatge elevat dels casos, detecta
les poques lesions metastàtiques      tumorals i les localitza
amb extrema precisió. Això ha permès oferir un tracta-
ment dirigit exclusivament a aquestes lesions específi-
ques, en lloc de planificar una teràpia “a cegues” o de pro-
cedir a una cirurgia prostàtica innecessària.

El millor ‘rastrejador’ de la metàstasi incipient 
del càncer de pròstata: la tecnologia PET/RM
Del 20 al 50% dels pacients tractats de càncer de próstata recauen en menys 

de 5 anys i, en una majoria dels casos, la malaltia es localitza fora de la regió prostàtica

La PET/RM és sinònim de major 
seguretat diagnòstica i més garantia
d’èxit en el tractament del càncer



Llibres Teatre

Hidrogenesse torna a l'activitat des-
prés de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agra-
da alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Música Pelis i sèries

Joterías bobas
Hidrogenesse

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de

pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fun-
dat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada

amb suport del seu espòs, el rei Jaume II.  Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per

l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos

d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algu-
nes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts

i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recent-
ment Barcelona per participar en una conferència sobre
drets humans i comerç internacional. L’arribada de Clo-
oney a Catalunya ha estat molt esperada per un públic
selecte que ha assistit a la trobada. Les entrades per es-

coltar la lletrada van arribar a superar els 1.000 euros,
però l’expectació estava justificada. Tot i que la libanesa
va saltar a la fama pel seu casament amb el conegut ac-

tor nord-americà George Clooney, la carrera professio-
nal de l’advocada ha estat molt destacada en l’elit del

dret internacional. Entre altres, ha treballat en casos tan
importants com el judici per genocidi de l’expresident

de Iugoslàvia, Slobodan Milošević, o la defensa de Julian
Assange, fundador de Wikileaks. Però l’activitat de la ju-

rista no es limita a casos professionals. A través de la
fundació Clooney Foundation for Justicebusca donar res-

posta a les víctimes d’abusos contra els drets humans a
tot el món.  

A M A L  C L O O N E YQUI ÉS?
Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

Famosos

Donar una conferència a Barcelona
La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney 
El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

QUÈ HA FET?
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La fitxa

|MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que 

ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch inter-
preta tots els papers de l’obra, conver-
tit en un obsés pels escacs, la seva sal-
vació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.

Al Teatre Romea de Barcelona.

La partida d’escacs
Stefan Zweig

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aques-
ta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte re-
obertes. El llibre va rebre el tercer pre-
mi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Les possessions
Llucia Ramis

Continua la ‘febre’ pels biopicsd’estre-
lles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, en-
guany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musical-
ment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.

Rocketman
Dexter Fletcher
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DISSABTE 15 DE JUNY 
17:00 ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, el

clàssic d’Stanley Kubrick, serà el títol prota-
gonista de la sessió del juny del Cinefòrum.
/ Biblioteca Plaça Europa.

FINS AL 20 DE JUNY
19:00 Els dijous d’aquest mes, fins al pròxim dia

20, serviran per fer noves sessions del taller
d’anglès del nivell upper-intermediate del ci-
cle Idioma’t. / Torre Barrina. Experiències
d'Innovació social.

DIVENDRES 26 DE JUNY
10:00 A finals d’aquest mes es posarà en mar-

xa el taller Experiències Maker enfocadta
descobrir i experimentar amb les tecnologies
d’aquesta fabricació digital i cultura. / Torre
Barrina. Experiències d'Innovació social.

FINS AL 23 DE JUNY
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra d’esmalts al foc que
han preparat els alumnes del grau superior
d’esmalts artístics de l’ESDA Llotja. / Centre
Cultural la Bòbila.

DEL 12 AL 26 DE JUNY
Matí-TardaDurant aquestes dues setmanes es

farà una mostra de pintures de l’artista uru-
guaià Luis Navas. Se centrarà en les seves obres
fetes en acrílic i de pintura a l’oli. / Centre Cul-
tural Sanfeliu.

DIVENDRES 14 DE JUNY
10:30 L’Espai familiar Bebeteca celebra la seva

darrera sessió, adreçada a famílies de nens i
nenes que tinguin entre 0 i 3 anys. / Biblio-
teca de Bellvitge.

FINS AL 27 DE JUNY
17:30 El Club Ajedrez Jake proposa les darreres

sessions del curs perquè els nens i les nenes
que tinguin més de sis anys aprenguin a ju-
gar a escacs. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca
Josep Janés.

DEL 16 AL 18 DE JUNY
Tot el dia El cap de setmana més esportiu de

l’escola se celebrar entre els dies 16 i 18 d’a-
quest mes. Hi haurà activitats de tota mena.
/ CEIP Ramon Muntaner.

Anna Ribas coordina la narració De
l’hort a la biblioteca, que forma part del
Club del nadó. Cal inscripció prèvia. /
Biblioteca Plaça Europa .

Anna Ribas coordina la sessió 
‘De l’hort a la biblioteca’

Divendres 14 de juny a les 17:30

En aquestes tres sessions, els alumnes
aprendran a preparar, locutar i editar
podcasts, els programes de ràdio on-
line. Cal inscripció prèvia. / Torre Ba-
rrina. Experiències d'Innovació social.

Tres sessions per aprendre
a dominar el podcasting
12, 17 i 19 de juny a les 18:00

Renée Zellweger,  Ewan McGregor  i
Emily Watson són els protagonistes de
Miss Potter, un biopic sobre l’escriptora
britànica Beatrix Potter. / Biblioteca la
Bòbila.

‘Miss Potter’, protagonista
del cicle de cinema familiar
Divendres 14 de juny a les 18:00

El lateral hospitalenc del Barça Jordi
Alba torna a brindar la possibilitat de
participar en el seu campus de futbol
estival. / Camp de la Feixa Llarga.

Jordi Alba torna a celebrar
el seu campus de futbol

A partir de l’1 de juliol

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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