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Reportatge

“A 5 minuts de l’estació de me-
tro de Collblanc, a 10 minuts de
la Fira de Barcelona i enllaç di-
recte amb l’aeroport”. Això diu
l’anunci d’un pis turístic a la
web d’Airbnb. Només posant
Camp Nou al cercador, a la pla-
taforma apareixen fins a cin-
quanta ofertes d’allotjament
molt similars a aquesta a la zona
de Collblanc i la Torrassa.

Per intentar combatre aquest
fenomen, que encareix el preu
dels lloguers i acaba expulsant els
veïns dels barris, s’ha creat la pla-
taforma ‘Barris per viure’. El 3 de
juliol va organitzar una concen-
tració a la plaça Espanyola per
mostrar els primers efectes d’a-

questa situació, que tècnicament
es coneix com a gentrificació, i
que va reunir una cinquantena
de persones.

Un exemple el va donar Txell
Fortuny, que va explicar que
des de la posada en marxa de
l’L9, el febrer del 2016, cada ve-
gada es veuen més turistes que
recorren els carrers d’aquest ba-
rri amb les seves maletes.

UN LLOC IDEAL
Un dels elements que més des-
taquen els anuncis dels pisos
turístics és la seva bona ubicació.
Per exemple, el Camp Nou és a
tocar. Però també expliquen
que, amb l’L5, s’arriba a monu-
ments com la Sagrada Família o
la Pedrera en un quart d’hora.

Però aquest efecte crida ha
començat a encarir els preus
dels pisos i els lloguers, que en al-

guns casos augmenten més d’un
30%. Aquestes apujades també
afecten el comerç de barri. Com
es va poder veure durant la pas-
sejada que ‘Barris per viure’ va
organitzar, només al carrer Pro-
grés ja han tancat quatre boti-
gues per l’encariment dels llo-
guers.

PROTEGIR LA VIDA
Davant d’aquesta situació, la pla-
taforma neix amb l’objectiu d’e-
vitar que cap altre veí o comer-
ciant es vegi forçat a marxar dels
barris perquè no pot pagar el
lloguer.

En aquest sentit, des de ‘Ba-
rris per viure’ expliquen que s’han
començat a mobilitzar perquè
estan notant els primers efectes
de la gentrificació, que asseguren
que és “una onada que ha anat
arribant des de Barcelona”. 

Queningúhagidemarxar
» Neix ‘Barris per viure’ per evitar que els veïns i els comerços hagin de deixar els barris pel turisme 
» Denuncien l’encariment dels lloguers i la compra de blocs sencers per fer-hi pisos turístics

A l’esquerra, una de les botigues del carrer Progrés que ha hagut de tancar per l’encariment dels lloguers. A la dreta, els veïns durant la passejada de denúncia. Fotos: Línia L’H

TURISME4Si els veïns i veïnes
de Collblanc i la Torrassa s’han
organitzat davant d’aquesta
situació, des del govern de
Núria Marín tenen un punt de
vista totalment oposat.

En declaracions a Línia
L’H, Roberto González consi-
dera que “no hi ha” cap pro-
blema amb el turisme al dis-
tricte. Per fer aquesta afirma-
ció, aquest assessor de l’àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Ur-
banisme i Sostenibilitat del
govern municipal es basa en
les dades de població.

González explica que des
de l’Ajuntament no han ob-

servat una baixada de la po-
blació ni a Collblanc ni a la To-
rrassa i, per tant, assegura que
aquests barris no estan afectats
per la pressió turística i afegeix
que el problema de l’encari-
ment del lloguer és generalit-
zat a tot el país.

Però com adverteixen des
de ‘Barris per viure’, molt crí-
tics amb la gestió que està
fent Núria Marín d’aquest pro-
blema, l’efecte del turisme “no
és una cosa que arriba de cop,
un dia el barri és normal i de
cop està gentrificat”, sinó que
la pressió va expulsant els
veïns fins que no en queda cap.

El govern diu que “no hi ha” 
cap problema de gentrificació
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La lupa

per @ModernetdeMerda    

L’altra onada

L'onada de calor està sent intensa, però
l'onada de vergonya que aquests dies tren-
ca sobre el barcelonisme és una altra cosa.
És una onada sense precedents (o amb
tants precedents que deixem-ho estar),
de no sé quants metres, monstruosa, que
ja fa temps que vèiem venir des d'un ho-
ritzó proper però que crèiem que no avan-
çaria tan de pressa perquè... perquè
Messi. Sempre Messi. Com si Messi
també frenés onades de mi-
sèria.

Bé, ara ja tenim l'onada a
sobre, i no hi ha refugi que
valgui. Repasseu, si la digni-
tat i la força espiritual us ho
permet, les portades dels dia-
ris esportius d'aquestes últi-
mes setmanes. Repasseu-les bé, pam a
pam. Escruteu-les amb atenció, acosteu-
vos a la plana i oloreu-la, toqueu una es-
tona el paper, deixeu-vos destrossar per
uns anys 90 que, lletra a lletra, us miren
als ulls i us amenacen la vostra vida i la
dels vostres fills.

Fa unes setmanes, Griezmann, l'ho-
me que encara riu ara. Un Club ageno-
llat davant la rialla de l'adolescent. Dies

després, Neymar. Que torni el fill pròdig,
el que va dir-li al pare que aquí es que-
dava, que ell se n'anava a triomfar a ter-
res franceses per quatre duros més i qua-
tre competitivitats menys. I ara, per aca-
bar de rematar el cicle gloriós de pena i
de desfeta, ves que no torni també Alves,
la llegenda que va marxar d'aquella ma-
nera i a qui avui l'alè li fa un tuf a passat
que tomba d'esquena.

Hem llegit portades que emmarcaven
les paraules "Tranquilos, vendré" de
Neymar. Tranquilos, vendré. Neymar
dient això al Barça. Tranquilos, vendré.
Neymar calmant als jugadors, i també a
nosaltres, assegurant-nos que vindrà.
Perquè el fet que torni l'ambició torta i
desordenada ha de calmar al millor club
del món, representa. I per això el diari ho
destaca. Tranquilos, vendré.

Hem vist portades en què s'anuncia-
va que el brasiler cobraria la meitat i que
retiraria la demanda per la comissió de
la renovació. Noti's la desesperació a ban-
da i banda. L'un per sobreviure al camp,
els altres per sobreviure als despatxos.

I hem tolerat portades en què s'afir-
mava a baix que "Neymar quiere pedir
perdón" i a dalt que "Alves, a tiro". Sumeu
les dues tristors, els dos símptomes units

en una única pàgina magis-
tral, i traieu-ne vosaltres ma-
teixos les conclusions que la
paciència i la calor infernal us
permetin.

Som aquí, senyores i se-
nyors, en plena onada de
vergonya aliena. I això són

només uns quants exemples relacionats
amb la política de fitxatges, d'entrades i
sortides, només una petita part de tot
aquest nuñisme que s'exhibeix i se'ns
menja i corona les portades i abraça el
Camp Nou. Ho tenim aquí i estem dei-
xant que ens ofegui. Mentre l'onada de ca-
lor assenyala el devastador canvi climà-
tic, l'onada barcelonista assenyala la fi dels
millors anys de la nostra vida.

L’onada de vergonya aliena monstruosa
que aquests dies trenca sobre 

el barcelonisme no té precedents

Desplazamiento del
eje en Cataluña. ERC
pasa del referéndum uni-

lateral a la Ley de Claridad, a la cana-
diense, que siempre defendieron los
comuns. Lo hace cuando estos últimos
aparcan esa reivindicación para situarse
en posiciones del PSC (blindar com-
petencias Estatut).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lagarde es inteligente,
tiene talento para co-
municar, sabe formar

consensos.  Pero me parece una mala
sucesora de Draghi. No es solo que no
sepa nada de política monetaria. Es
que aquella frase (“utilízame”, a Sar-
kozy) debería ser suficiente para tum-
bar una carrera.

@claudiperez

La cançó és una puta
obra mestra, no per-
què la canti en català

(això tant se me'n fot, a mi), sinó per-
què resumeix perfectament la filosofia
catalanista monetària de Francesc Pu-
jols i de Salvador Dalí. Aquesta noia es-
plèndida és dels nostres. Endavant,
@rosaliavt.

Según la propuesta de
Ciudadanos sobre ges-
tación subrogada, las

"mujeres gestantes" no podrán haber
sufrido episodios de depresión, tener
antecedentes penales o de abuso de
drogas o alcohol. Nada de eso ten-
drían que cumplir los "padres subro-
gantes".

@BernatDedeu @ivanxil @RequenaAguilar

Els semàfors

Barris per viure
La plataforma, recentment estrenada, ja
ha denunciat els primers efectes de la
pressió turística a alguns barris de la

ciutat. Els veïns que la impulsen volen
evitar que ciutadans i comerços hagin

de deixar els barris pel turisme. 
pàgina 3

Can Trinxet Viu
La plataforma Can Trinxet Viu celebra
el seu primer any de vida. L’entitat la
van impulsar un grup de veïns i veïnes

per fer pressió perquè aquesta antiga fà-
brica tèxtil sigui un equipament per al
barri. Una lluita que segueix amb força. 

pàgina 10

Ajuntament
Esquerra Republicana ha denunciat el

mal estat de conservació de Casa Espan-
ya davant la Direcció General de Patri-
moni de la Generalitat. La gestió del pa-
trimoni municipal continua sent una
taca negra de l’Ajuntament de Marín. 

pàgina 8
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El Canal de la Infanta fa 200 anys 
reivindicant el seu llegat1

2
Un documental recordarà 
el cas de Pedro Álvarez

Marín, incontestable: 
les xifres del 26-M a la ciutat

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

Agents de la Guàrdia Urbana 
acampen davant l’Ajuntament

El + llegit línial’H.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia l’H no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

Ojito que los políticos nos toman
el pelo otra vez. 

Cansa que la política, con sus
políticos de turno, sea tan corta
de miras y nos intenten tomar el
pelo a los ciudadanos.

Si vuelven a pedirnos votar
una vez más, ya no se las que lle-
vamos este año.

Porque ya demostraron que
son incapaces de dialogar entre
ellos y me niego a votar otra vez
hasta que tengan los unos y otros
el resultado que desean.

La vida no es así y no la he in-
ventado yo. 

No volver a votar es lo que
deberíamos hacer la mayoría de
los ciudadanos para que dejen
de tomarnos de una vez el pelo,
no acudir mas a las urnas. Estan
jugando con nuestro futuro
mientras el suyo esta más que
resuelto solo por ser políticos.

Que gobiernen de una vez.
Los ciudadanos ya les dijeron
como, con sus votos. Dialogar o
pactar y, en la mayioría de casos,
con pactos antinaturales que in-
cluso hemos aceptado. Se mani-
pula lo que desean, con sus vo-
tos, los ciudadanos por ser algo
según se cuenta democratico.
Vale, bien.  Pero señores, no más
tomadura de pelo, les toca tra-
bajar en entenderse, que por eso
se les paga, y muy bien por
cierto. Basta de elecciones, ya sa-
ben lo que piensa el ciudadano,
ahora entiéndase ustedes. 

¿Más elecciones?
per David Creus

Horari escolar en perill
per David Rabadà

La Fundació Bofill ha proposat
un horari partit als centres d’en-
senyament catalans. És a dir, si
ara es feia sols horari de matí, es
passarà a classes de matí i tar-
da. Aquesta idea no té en comp-
te els informes on es manifesta
que els conflictes a les aules de
Secundària es produïen fona-
mentalment a les tardes. 

Se sap, i apareix en molts es-
tudis, que les trifulgues a classe
s’esdevenen quan, després de di-
nar, els adolescents se senten
molt violents en fer sessions a les
tardes. Cal afegir que la Funda-
ció Jaume Bofill, defensora de
l’autonomia  dels centres, ara
vulgui imposar un horari partit
a tots els centres catalans. Tots
ells, i sota la votada autonomia
de centres, han pogut escollir
quin horari més els convenia. Si
ara tornem a un horari de matí
i tarda, seria com un pas enre-
re en les millores d’ensenya-
ment. A més, no es pensa en els
mesos infernals de maig i juny
que sovint ostenten la nostra cli-
matologia, on se superen les
temperatures que la llei laboral
prohibeix per tal de treballar-hi.
Cal veure què diu el Departa-

ment d’Educació, sabent que
s’ha reduït el fracàs escolar d’en-
çà de l’aplicació de l’horari in-
tensiu de matí. 

Tot i així, la Fundació Jau-
me Bofill proposa que es facin
activitats extraescolars a la tar-
da. La pregunta òbvia és qui pa-
garà totes aquestes sessions. És
de summa preocupació que
l’antic horari partit, que abans
s’aplicava a Secundària, ara es
vulgui aplicar de nou durant el
pròxim curs. No sembla que
aquesta mesura sigui massa
innovadora, amb l’afegit que la
Fundació Jaume Bofill sem-
pre ha apostat per la innovació
educativa. Podríem dir que la
Bofill, i el seu afí, el Departa-
ment d’Educació, té pressa en
fer reformes a curt termini i l’e-
ducació no se la pot millorar
amb mesures immediates. De
fet, aquest vell horari partit no
està sent acordat ni publicat
amb temps suficient. Els canvis
sota la política d’innovacions
semblen més una alteració del
sistema educatiu que no pas
una millora real en ensenya-
ment. Avançar cap al futur no
vol dir repetir els errors passats.

A les xarxes

@eduardvoltas: Gràcies als que heu anat
a Estrasburg. Esteu defensant-me a mi i a
més de 2 milions d’europeus, que veiem in-
dignats com no es respecta el nostre vot.

@EnricGoma: Acabo de sentir la cançó
en català de la Rosalia i m'ha agradat molt.
"Només vull veure bitllets de cent" és una
tonteria estupenda.

#EnCatalà

@HiginiaRoig: “Sólo mataron cuatro in-
dios”, “stop it” y “hay que desinfectar”, cap
de la diplomàcia europea. Bona nit i
bona sort.

#BorrellUE #Estrasburg

Les millors
perles

La princesa Haya de Jordània, sisena esposa del xeic Moha-
med al Maktoum de Dubai, fuig cap Europa amb els seus fills
i 40 milions de dòlars buscant asil. Per la seva part, Al Mak-

toum ha publicat un poema a Instagram que parla de traïció, amb
versos que diuen “has enganyat la cosa més preciosa”.

Critíquen Humana per l’eslògan ‘de l’armari al contenidor’
durant el dia de l’orgull LGTBI. L’ONG va publicar la cam-
panya a les xarxes socials, on volia mostrar suport al

col·lectiu LGTBI. La frase, però, va dur a males interpretacions
que semblaven enviar a la brossa els membres de la comunitat.

Hospitalitzen Steven Adler, exbateria de Guns n’ Roses, des-
prés d’apunyalar-se ell mateix a l’estómac. El músic, que va
gravar el mític àlbum Appetite for Destruction amb el grup

de hard rock, es va fer una ferida considerable al ventre. El seu re-
presentant nega que es tracti d’un intent de suïcidi.

Japó torna a la caça comercial de balenes després de 30
anys. La decisió, que ha aixecat moltes crítiques, ha arribat
després que el país asiàtic abandonés la Comissió Balene-

ra Internacional, que prohibeix aquesta pràctica. El govern
nipó ha establert una quota de 227 cetacis fins a final d’any.

Aproven la ‘viagra per a dones’ als Estats Units. La medicació,
anomenada Vyleesi, s’injecta 45 minuts abans de l’activitat
sexual per millorar el desig. Està pensada per combatre l’a-

norèxia sexual, que consisteix en la pèrdua sobtada de les ganes
de tenir sexe i que poden patir les dones premenopàusiques.
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SOCIETAT4“La desigualtat és
una ferida que no cicatritza”.
Qui es mostra així de contundent
és Salvador Busquets, director de
Càritas Diocesana de Barcelona,
que adverteix que la societat està
cada vegada més deslligada i
deixa molts col·lectius exclosos.
Per posar un exemple, durant el
2018 l’entitat va atendre 2.861
persones a l’Hospitalet.

Durant la presentació del ba-
lanç de l’activitat que Càritas va
dur a terme el 2018 a la Diòcesi
de Barcelona, Busquets va ad-
vertir que una de cada quatre
persones que viuen en aquesta
zona, formada per 26 municipis,
està en situació d’exclusió social.

TREBALLADORS POBRES
Si aquesta ferida provocada per
la crisi econòmica no s’aconse-
gueix tancar, és en part per la pre-
carietat laboral. Segons l’enti-
tat, a Catalunya hi ha un 15,3% de
treballadors pobres, és a dir,

gent que tot i tenir una feina no
aconsegueix arribar a final de
mes.

Per a Busquets, aquesta dada
“és molt preocupant” i més si es
té en compte el “context de su-
posada recuperació econòmi-
ca” que en principi viu el país. A
més, assenyala que la precarie-
tat laboral s’acostuma a sumar
a altres factors, deixant les per-
sones que pateixen exclusió so-

cial en una situació encara més
vulnerable.

MÉS IMPLICACIÓ
Davant d’aquesta situació, el di-
rector de Càritas reclama a les ad-
ministracions públiques una ma-
jor implicació i demana a l’Estat
que augmenti la despesa en ma-
tèria d’habitatge i de protecció a
les famílies perquè estigui al ma-
teix nivell que la mitjana europea.

Una manifestació contra la pobresa energètica. Foto: Alèxia Vila/ACN

Càritas atén 2.861 persones a la
ciutat que viuen en la pobresa
» L’entitat adverteix que creix la desigualtat provocada per la crisi
» Demana a les administracions que augmentin els recursos

Territori adjudica les obres
de l’estació d’Ernest Lluch

INFRAESTRUCTURES4La Ge-
neralitat ja ha adjudicat les obres
per completar la nova estació de
l’L5 del metro, ubicada entre
els barris de Pubilla Cases, Coll-
blanc i La Florida.

La parada fa anys que està
feta, però ara cal obrir els ac-
cessos des del carrer i fer els
acabats i les instal·lacions per-
què sigui accessible pels usua-
ris. Des del Departament de
Territori i Sostenibilitat, que
hi destinarà uns 15 milions
d’euros, calculen que els treballs
duraran un parell d’anys.

Aquesta estació, situada en-
tre les parades de Pubilla Cases
i Collblanc, és estratègica perquè
tindrà correspondència amb les
tres línies del Trambaix i amb di-
ferents línies d’autobusos que
també paren a la zona. De fet, el
vestíbul estarà ubicat just a sota
de la cruïlla on hi ha la parada
del Trambaix, que també es diu
Ernest Lluch.

A més de l’adequació de la
parada, les obres, molt recla-
mades pels veïns de la zona,
també serviran per construir un
nou pou de ventilació.

La Guàrdia Urbana reforça la
plantilla amb 17 nous agents
SEGURETAT4La plantilla de la
Guàrdia Urbana incorporarà 17
nous agents els pròxims mesos
que serviran per “reforçar el ser-
vei i rejovenir la plantilla”.
Aquests agents arriben després
de superar el curs de formació bà-
sica d’un any que han fet a l’Es-
cola de Policia de Catalunya.

De fet, durant la formació,
aquesta quinzena de nous agents
han fet pràctiques en diferents
campanyes com la de Tots Sants,
la de Nadal o durant l’operatiu de
la Cavalcada de Reis. Participar
en aquestes accions els permet

conèixer la ciutat i anar-se adap-
tant a les situacions que es poden
trobar a partir d’ara.

A més, el consistori ja ha
convocat 47 noves places per
aquest 2019 amb l’objectiu de re-
llevar els agents que es vagin ju-
bilant.

MILLORAR LA MOBILITAT
Per tal de controlar el trànsit i mi-
llorar la seguretat de la xarxa vià-
ria de la ciutat, recentment s’ha
posat en marxa un nou centre de
gestió de la mobilitat a l’edifici
municipal del carrer del Migdia.

L’Ajuntament presenta un pla
per garantir els drets LGTBI

IGUALTAT4El consistori, amb el
suport de la Diputació, ha pre-
sentat el Pla per la diversitat se-
xual, afectiva i de gènere. Aquest
document neix amb la voluntat
de garantir els drets de les per-
sones LGTBI a la ciutat.

El document també servirà
per prevenir, detectar i atendre
les discriminacions i violències
per raó d’orientació sexual, iden-
titat de gènere o expressió de gè-
nere. Amb l’aplicació d’aquest

pla també es vol sensibilitzar els
veïns i veïnes sobre la diversitat
sexual, afectiva i de gènere.

Un dels punts més impor-
tants del Pla és que l’Ajuntament
formi els treballadors i treballa-
dores municipals perquè tin-
guin perspectiva sobre la diver-
sitat sexual, afectiva i de gènere
i ho puguin aplicar en la seva fei-
na diària.

Aquesta és una de les cent
mesures que recull el Pla.

Entitats | Organitzen una trobada del moviment veïnal
No Més Blocs va organitzar, el 4 de juliol, la primera trobada de moviments socials de
la ciutat. Una quinzena d’entitats es van reunir al nou local de l’Associació de Veïns In-
dependents de Bellvitge per debatre de diversos temes, com l’especulació o els lloguers.
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CONSISTORI4El nou govern
municipal ja està en marxa des-
prés de rebre l’aprovació en el
primer Ple del mandat, que es va
celebrar el 21 de juny. La majo-
ria absoluta i la sortida de Ma-
nuel Brinquis i de José María
García Mompel han obligat a fer
alguns canvis a Núria Marín a
l’hora de configurar el govern per
al mandat 2019-2023.

El més important és el que
afecta Pepe Castro, que passa a
ser el tercer tinent d’alcaldia i as-
sumeix les carteres de Convi-
vència i Seguretat, deixant l’àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Ur-
banisme i Sostenibilitat. Cristian
Alcázar, que en l’anterior mandat
va ser el regidor de Benestar i
Drets Socials, Esports i Joventut,
és qui assumeix aquestes com-
petències. A més, passa de ser el
tercer a ser el segon tinent d’al-
caldia. Maria Teresa Revilla serà
regidora adjunta a aquesta àrea,
a més d’assumir el Districte I.

Qui es manté com a primer
tinent d’alcalde és Francesc Bel-
ver, que continua al capdavant
de les competències de Planifi-
cació i Projectes Estratègics, a la
que suma la d’Hisenda.

La quarta tinent d’alcaldia
serà Rocio Ramírez, que serà la
responsable de l’àrea d’Ocupació,

Empresa, Turisme i Economia
Social.

Finalment, Jesús Husillos
serà el cinquè tinent d’alcalde,
Jaume Graells serà el sisè, David
Quirós el setè i tots ells mantin-
dran les competències que han
tingut el darrer mandat. L’última
tinent d’alcaldia serà María Án-
geles Sariñena, la vuitena, que di-
rigirà l’àrea de Participació i Re-
lacions Ciutadanes.

Així doncs, el nou govern es
dividirà en nou àrees de gestió i
tindrà l’objectiu de continuar
amb la transformació urbana

de la ciutat, fomentar el desen-
volupament econòmic i millorar
l’atenció a les persones.

CANVI CONTROVERTIT
Durant la sessió també es va
aprovar que, a partir d’ara, els
Plens es facin el quart dimecres
de cada mes a dos quarts d’on-
ze del matí.

Aquesta decisió ha estat molt
criticada per alguns veïns i enti-
tats, ja que consideren que fer les
sessions al matí dificulta que la
ciutadania hi pugui participar i
fer-hi arribar les seves demandes.

El nou govern de Núria Marín, format per 14 regidors. Foto: Ajuntament

El Ple aprova el nou cartipàs
municipal del govern del PSC

Núria Marín apunta a la
presidència de la Diputació

POLÍTICA4La victòria dels so-
cialistes a l’àrea metropolitana en
les eleccions municipals del 26-
M ha situat el PSC molt a prop
de la presidència de la Diputació.
Els socialistes tenen 16 diputats,
els mateixos que Esquerra Re-
publicana. Per darrere hi ha
JxCat amb set diputats, els co-
muns amb cinc, Ciutadans amb
quatre, el PP en té dos i Tot per
Terrassa un.

Aquest escenari semblava
que complicaria els pactes per
governar l’ens davant els vetos
creuats entre partits indepen-
dentistes, socialistes i comuns.
Però durant les darreres set-
manes ha anat guanyant pes
l’opció d’un pacte entre socia-
listes i postconvergents, que no
aconseguiria majoria absoluta
però sí simple.

Fonts coneixedores de les ne-
gociacions recorden a Línia L’H
que aquest pacte ja s’ha produït
en altres institucions, com per
exemple al Consell Comarcal del
Baix Llobregat.

SEGUINT CORBACHO
Si aquest acord acaba arribant a
bon port, l’aposta del PSC per
presidir la Diputació seria Núria
Marín. D’aquesta manera, l’al-
caldessa de la ciutat seguiria els
passos del seu predecessor, Ce-
lestino Corbacho, que va presi-
dir l’ens del 2004 al 2008.

De fet, l’alcaldessa i l’exal-
calde es retrobaran al Ple de la
Diputació, ja que Corbacho hi
entrarà després d’abandonar la
llista de Manuel Valls a Barce-
lona per tenir un càrrec a la Di-
putació amb Ciutadans.
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Centre | Sant Josep

El talent de la soprano Laura
del Río traspassa fronteres

CULTURA4Laura del Río conti-
nua deixant empremta per allà on
actua. La soprano del barri de
Sant Josep ha estat una de les
cantants d’òpera seleccionades
per participar en el prestigiós
concurs internacional Hans Ga-
bor Belvedere, que aquest mes de
juliol celebra la seva 38a edició.

Aquest certamen és un dels
més longeus i prestigiosos que
hi ha al món per a joves cantants
d’òpera. És per això que en les
proves per accedir-hi s’hi han
presentat 1.127 cantants d’a-
rreu del planeta.

De fet, només un 10% dels
que s’hi presenten aconsegueixen
ser seleccionats per participar
en les fases finals, que es fan a Vi-
llach, Àustria, i Laura del Río és
un d’aquests artistes.

Ara haurà de demostrar el seu
talent davant d’un jurat format
pels directors i directores d’òpe-
ra dels teatres més prestigiosos,
que hauran d’avaluar el talent
dels cantants.

Del Río arriba al concurs com
a única representant de l’Estat i
després d’haver guanyat tres pre-
mis del Concurs Tenor Viñas.

PATRIMONI4Esquerra Repu-
blicana ha denunciat el mal es-
tat de conservació de l’edifici
Casa Espanya davant la Direcció
General de Patrimoni de la Ge-
neralitat. Ho ha fet per alertar
que  l’edifici “s’ha anat degra-
dant” durant els darrers anys i
l’estat de l’edifici, que acull el
Museu d’Història de la ciutat des
del 1972, ha anat empitjorant.

El portaveu dels republicans,
Antoni Garcia, diu que han pre-
sentat la denúncia perquè “s’ha
de garantir el correcte manteni-
ment del patrimoni històric i cul-
tural” de la ciutat i afegeix que ho
han portat a Patrimoni perquè
intervingui.

Garcia també diu que “el go-
vern municipal de Núria Marín
continua girant l’esquena al pa-
trimoni”, deixant “que un edifi-
ci històric com la Casa Espanya
es vagi degradant cada dia més”.

Aquest edifici es va cons-
truir el 1563 i el 1973, un any des-
prés d’acollir el Museu d’Histò-
ria de la ciutat, va ser considerat
Monument Històrico-Artístic

d’Interès Local. Vint anys des-
prés, el 1993, Casa Espanya va
ser declarada Monument His-
tòric i Bé Cultural d’Interès Na-
cional.

DEMANDES NO ATESES
Des d’Esquerra Republicana as-
seguren que fa temps que recla-
men accions per resoldre el mal

estat d’aquest edifici històric,
però que el govern municipal no
ha atès aquestes peticions.

Entre els diferents proble-
mes que els republicans de-
nuncien que pateix l’espai hi ha
despreniments en algunes fa-
çanes a l’alçada del segon pis i
deteriorament de l’edifici per
culpa de la pluja i el vent.

Un dels elements de l’edifici en mal estat. Foto: Twitter (@esquerraLH)

Esquerra porta la situació
de Casa Espanya a Patrimoni

Comerç | La llibreria Re-Read es trasllada al Centre
La llibreria Re-Read obre portes al número 254 del carrer Enric Prat de la Riba
després que els seus propietaris es veiessin forçats a tancar el local que tenien
al carrer Progrés, al barri de la Torrassa, per l’encariment del preu del lloguer.
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COMERÇ4El Mercat de Santa
Eulàlia està de reformes. Tot i
que fa uns anys l’equipament
construït el 1935 va ser renovat,
ara els paradistes reclamaven a
l’Ajuntament una sèrie de repa-
racions a les parts més usades i
degradades que ja s’han posat en
marxa.

Una de les zones on es faran
més obres serà la de les parades
exteriors, on es canviarà el pa-
viment i se’n posarà un de dife-

rent del dels carrers que envol-
ten el mercat.

També s’instal·laran tendals
que protegiran els comerciants
i els clients de les inclemències
climàtiques, com el sol o la plu-
ja. D’aquesta manera, aquest
espai es convertirà en una mena
de placeta al voltant del mercat.

La reforma, que té un pres-
supost de prop de 720.000 eu-
ros, també servirà per renovar
les cobertes i l’enllumenat.

SOCIETAT4Can Trinxet està de
celebració. Ara fa poc més d’un
any que un grup de veïns i veï-
nes es van organitzar per de-
manar al govern de Núria Marín
que aquesta antiga fàbrica tèxtil
sigui un equipament per al barri.

Per commemorar aquesta
data, la plataforma Can Trinxet
Viu va organitzar una jornada
plena d’activitats dins del recin-
te, on poden accedir des del
mes d’abril. Durant tot el dia es
van fer taules rodones sobre pa-
trimoni i moviments socials, ac-
tivitats per als infants, un dinar
popular i concerts amb dife-
rents grups de música.

La jornada va comptar amb la
participació d’entitats com De-
fensem el Castell de Bellvís o No
Més Blocs, que van reivindicar la
importància de la lluita veïnal i de
grups com Patrimoni L’H, que
van remarcar la importància
dels edificis històrics i el vincle
que tenen amb el barri.

SALVAR LA FÀBRICA
El motiu que els va empènyer a
crear Can Trinxet Viu és el mal es-
tat en què es troba el conjunt ar-
quitectònic, que està protegit pel
Pla Especial de Protecció del Pa-
trimoni Arquitectònic (PEPPA).
Però tot i estar inclòs dins els edi-
ficis protegits de la ciutat, la si-
tuació d’abandonament ha pro-
vocat que en el darrer any hi hagi
hagut un parell d’ensorraments

per culpa del mal estat de con-
servació.

Davant l’abandonament de
l’edifici per part del consistori, la
plataforma Can Trinxet Viu es va
començar a mobilitzar per recla-
mar que l’Ajuntament faci les
obres de rehabilitació necessàries,
compromís que el consistori va
adquirir el passat més de març en
una reunió amb l’entitat després
de mesos de mobilitzacions.

Molts veïns van participar en les taules rodones. Foto: Twitter (@CanTrinxetViu)

La plataforma Can Trinxet Viu
celebra el primer aniversari 

El Mercat de Santa Eulàlia
renova les parades exteriors

PREMIS4L’European Public
Sector Award ha premiat l’Escola
Municipal de Música - Centre de
les Arts (EMMCA) amb un dels
premis a les Millors Pràctiques
d’aquest 2019. El guardó, ator-
gat en la categoria d’iniciatives
impulsades a escala local, reco-
neix l’EMMCA com una “noves
solucions als reptes complexes”
que planteja la societat actual.

El projecte de l’Escola Mu-
nicipal de Música - Centre de les
Arts ha estat escollit d’entre la
quarantena de propostes de 14
països europeus diferents que
l’EPSA va triar d’entre les 160
candidatures que ha rebut en l’e-
dició d’aquest any.

L’objectiu d’aquests premis
és reconèixer les iniciatives que
s’han impulsat des del sector
públic i que han funcionat de
manera satisfactòria perquè pu-
guin ser reconegudes i acabin
convertint-se en un exemple per
a la resta del món. D’aquesta ma-
nera, es vol crear una estratègia
europea que permeti afavorir el

creixement intel·ligent, soste-
nible i integrador, una de les
principals qualitats de l’EMMCA.

A més, des de l’EPSA també
volen fomentar la competència
constructiva entre el sector pú-
blic i crear una xarxa d’excel·lèn-
cia pública.

En aquest sentit, l’Escola
Municipal de Música - Centre de
les Arts ja lidera una xarxa de
transferència de coneixements
amb diferents escoles de músi-
ca de sis ciutats europees més,
que formen l’ONSTAGE - Music
Schools for Social Change.

El premi a l’EMMCA s’entregarà el novembre a Holanda. Foto: Ajuntament

Reconeixen la bona tasca social
de l’Escola Municipal de Música

Bellvitge | Gornal

Equipaments | Som Santa Eulàlia, a favor de salvar l’Alhambra
Els socis i sòcies de l’Associació de Veïns Som Santa Eulàlia van decidir, en una votació ce-
lebrada el 4 de juliol, que el Parc de l’Alhambra aculli el nou poliesportiu del barri, tal com

proposa l’Ajuntament. L’entitat demana una ubicació que no afecti aquest espai.

Obres | Renoven la pista del poliesportiu Sergio Manzano
L’aturada de l’activitat esportiva durant el mes d’agost s’aprofitarà per substituir
el terra actual de la pista del poliesportiu municipal del barri. La instal·lació
del nou parquet, de 1.515 metres quadrats de superfície, costarà 130.194 euros.

BELLVITGE4La secció sindical
de la CGT a l’Hospital de Bell-
vitge denuncia que el centre
posa en risc les treballadores em-
barassades. Des del sindicat
consideren que les avaluacions
de riscos que realitza l’empresa
a les treballadores que estan en
estat de gestació no reflecteixen
la realitat de la jornada laboral
que realment fan.

Davant d’aquesta situació,
la CGT creu que s’està posant en
risc la salut de les treballadores
embarassades, ja que el centre

les manté als seus llocs de treball
un cop superades les 20 setma-
nes de gestació, exposant-les a
malalties com la meningitis o la
klebsiel·la. A més, també po-
den rebre cops a la panxa.

Això provoca que la jorna-
da laboral de les treballadores
gestants sigui angoixant i
l’hospital només ofereix la pos-
sibilitat d’agafar-se la baixa
per malaltia.

Per això, el sindicat va orga-
nitzar una manifestació davant
de l’hospital el mes passat.

Volen més protecció per a les
treballadores embarassades
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ART URBÀ4L’artista Camil Es-
cruela, juntament amb les idees
proposades pels dos grups de
tercer de primària, van ser els
encarregats d’idear i pintar el
nou mural que es va inaugurar
a l’escola Pau Vila just abans d’a-
cabar el curs.

Un dels principals objectius
d’aquesta iniciativa és remarcar
la importància del paper fona-
mental que té la música en el
projecte educatiu d’aquesta es-

cola i donar visibilitat a “l’Or-
questra a l’Escola”, formada pels
alumnes del centre.

El projecte també va servir
per explicar als infants el signi-
ficat de l’art urbà i quins con-
ceptes engloba. A més, els grups
de tercer de primària van ser els
encarregats de donar les idees
per pintar el mural a l’artista.
Aquest projecte s’emmarca dins
el Pla de Regeneració Urbana In-
tegral Les Planes-Blocs Florida.

CINEMA4El curtmetratge
‘Scratch’, del director espanyol
David Valero, és el guanyador de
la primera edició del Festival In-
ternacional de Curtmetratges
Filmserè. Protagonitzat per Ja-
vier Bódalo i Eliott García, el curt
explica la història del JM, un
disc-joquei que té una discapa-
citat cognitiva lleu i que viu en un
món marginal. Però una nit és
testimoni d’una brutal pallissa,
un esdeveniment que li canvia-
rà la vida de dalt a baix.

El curt, que es va poder veu-
re en la sessió de cinema a l’ai-
re lliure que va acollir el Parc de
la Pau, retrata un món dominat
per les noves tecnologies i n’ex-
plora el significat que hi tenen
conceptes com la justícia, la vio-
lència o el perdó.

L’entrega de premis i l’acte de
clausura es van fer el dilluns 17
de juny a la una del migdia al
Centre Municipal Ana Díaz Rico.
A banda de David Valero, tam-

bé van ser premiats el curt ‘Les
Misérables’, que va rebre el pre-
mi del Jurat Social al Millor
Curt Social; ‘Matria’, que va ser
premiat com a Millor Curt de
Mar; ‘Tu último día en la tierra’,
que va rebre el premi del Jurat
Estudiantil; el curt ‘Madres de
Luna’ es va emportar el premi
del Jurat Jove i, finalment, ‘Are
you volleyball?’ va rebre el pre-
mi a Millor Curt del Públic.

ÈXIT TOTAL
Des de l’Institut Eduard Fontserè
i des de l’organització del Festi-
val, a càrrec dels alumnes de
quart d’ESO de l’assignatura de
Cinema celebren la bona acolli-
da del certamen per part del
barri.

Des del centre expliquen que
la primera edició ha estat un èxit
de participació, amb més de
900 participants.

Imatge de l’acte de clausura. Foto: Twitter (@somfontsere)

El curt ‘Scratch’ guanya
la primera edició del Filmserè

L’escola Pau Vila estrena
un nou mural sobre la música

SOCIETAT4Protegir els infants de
l’onada de calor instal·lant tendals
o altres sistemes que facin ombra
als parcs infantils. Això és el que
demanen des de la Coordinado-
ra d’Ampes de Collblanc-La To-
rrassa. Des d’aquesta entitat re-
marquen que aquesta petició no
és nova, sinó que fa tres estius que
ho reclamen. De fet, recorden que
l’Ajuntament ja anunciar el com-
promís d’instal·lar tendals a les
zones de joc de les places Guer-
nica i Vidrieries Llobregat en el
consell de Districte del 19 d’abril
del 2017, però que encara no ha
fet res.

És per això que ara exigeixen
que la instal·lació de tendals o al-
tres mesures, com per exemple la
plantació d’arbres, perquè als
parcs infantils hi hagi ombres
s’estengui a la resta de parcs in-
fantils del districte. 

Des de la Coordinadora d’Am-
pes afegeixen que, tenint en
compte la falta d’àrees verdes i es-
pais d’esbarjo que hi ha al barri,
un dels més densament poblats

d’Europa, i davant l’onada de
calor que està patint la ciutat les
darreres setmanes, el problema
encara s’agreuja més.

EL PROBLEMA S’ARROSSEGA
Des d’Esquerra Republicana re-
corden que en els darrers anys

han portat diverses mocions so-
bre aquest tema al Ple però “el go-
vern socialista no acaba com-
plint” i afegeixen que “cada estiu
ens trobem amb la mateixa si-
tuació”. Per això demanen “mi-
llorar l’espai públic” instal·lant
tendals o plantant més arbres.

Un parc infantil del barri sense cap protecció. Foto: Twitter (@Torrassa12ca)

Demanen a l’Ajuntament que
instal·li tendals als parcs infantils

Collblanc-Torrassa

Premi | El Baldiri Reixac reconeix l’Institut Eduard Fontserè
Els premis Baldiri Reixac han reconegut el projecte teatral Somni en la categoria d’expe-
riències de grup. Aquest premi reconeix els projectes educatius que donen resposta als
reptes de l’educació del segle XXI, com aquest que impulsa l’Institut Eduard Fontserè.

Successos | Tres ferits i tres detinguts per una baralla
Un vídeo gravat per un veí mostra una baralla que hi va haver al barri de la Torrassa
el mes passat. Els Mossos han explicat que van detenir tres persones i tres més van
quedar ferides i han admès que van disparar a l’aire per intentar calmar la situació.

INCIVISME4Un petard tirat du-
rant la revetlla de Sant Joan va
esberlar per la meitat la pica d’un
dels brolladors que hi ha a la font
de la plaça Espanyola. L’explo-
sió va partir la peça de pedra i en
va fer caure una part a terra.

Segons alguns testimonis
que van presenciar els fets, que
ho qualifiquen de bretolada,
l’autor seria un nen.

Ara, els veïns i veïnes dema-
nen a l’Ajuntament que no tar-
di a arreglar els desperfectes
provocats pel petard i dema-

nen que es respecti tant com si-
gui possible la peça original.

Arran dels fets, molts dels
ciutadans que viuen a la plaça o
als carrers que hi ha al voltant
aprofiten per reclamar solucions
als problemes d’incivisme i so-
rolls que fa anys que pateixen i
que a l’estiu, amb l’arribada de
la calor, s’incrementen.

A més, reclamen que es va-
lori una font que no està inclo-
sa al Pla de Protecció Especial del
Patrimoni i que per molts és un
símbol del barri.

Rebenten la font de la plaça
Espanyola amb un petard



La fortuna no va somriure el CE
l’Hospitalet, que debutarà en
competició oficial el curs 2019-20
contra un dels rivals més durs
contra qui podia trobar-se. El
conjunt de Jonathan Risueño
s’estrenarà en la Copa Catalunya
absoluta contra el Barça B, com
va quedar establert en el sorteig
que es va fer el passat dimarts 2.
El partit es jugarà a la Feixa
Llarga el primer cap de setmana
del mes d’agost, de manera que
el club anunciarà pròximament
el dia i l’hora definitiva.

En el sorteig també va quedar
definit el camí per a les tres pri-
meres eliminatòries de la com-
petició; si el CElH supera el filial
barcelonista, jugarà la segona
ronda contra el vencedor del
Castelldefels - Santboià, mentre

que una hipotètica tercera fase
seria contra Ascó, Sabadell, San
Cristóbal o Santfeliuenc. Tant
la segona com la tercera ronda
serien a domicili.

ALTES, RENOVACIONS I COMIATS
De forma paral·lela, quan falten
pocs dies perquè l’equip torni a la
feina, continuen les entrades, les
sortides i les renovacions.

David Jiménez, el capità Dani
Fernández (que es retira), Fer-

nando Velillas i Javi Lara són els
jugadors que no seguiran vestint
la franja a partir del curs que ve,
tot i que pel que fa al capítol d’al-
tes cal destacar Felipe Sanchón i
Kevin Díaz (a banda de dos ju-
gadors que pugen del filial).

El club també ha aconseguit
renovar bona part de la plantilla
del curs passat, com Christian Al-
fonso, Manu Salinas, Sergio Jus-
te, Miquel Ripoll, Jose Canario o
Christian Gómez.

Risueño (dreta) afronta el seu primer curs sencer. Foto: Twitter (@jonathanrisu)

Un ‘coco’ per al debut: l’Hospi
jugarà contra el Barça B a la Copa
» L’eliminatòria es jugarà a la Feixa Llarga el dia 3 o 4 del mes vinent
» La direcció esportiva treballa per enllestir la plantilla riberenca

El CB l’Hospitalet començarà
la lliga el 21 de setembre

A mitjans de juny, du-
rant l’Assemblea de la
Federació Espanyola
de Bàsquet, es va

anunciar el calendari del curs
2019-20 a la lliga LEB Plata, de
manera que el CB l’Hospitalet
ja sap que la primera jornada de
la competició serà el 21 de se-
tembre. L’estrena en competició
oficial, com sempre, serà a la
Lliga Catalana LEB Plata, que
es jugarà setmanes abans que co-
menci la competició estatal.

I perquè José Manuel Hoya
tingui a les seves ordres una

plantilla competitiva, el club
treballa en les incorporacions i
les renovacions de jugadors. De
fet, després que s’anunciés la
prolongació del vincle contra-
ctual amb el tècnic, va començar
el degoteig de noms. L’aler de les
Bahamas Trevin Woods, el base-
escorta estat-unidenc Grant Lo-
zoya i Javier Balastegui són les
altes confirmades, mentre que
en el capítol de renovacions ja hi
ha Edgar San Epifanio, Nil Ba-
qués, Joan Creus, Albert Homs,
Xavi Guia, Adrià Codinachs i el
júnior Isaac Mayo.

Canvis a la directiva 
del Rugby Club l’Hospitalet

Durant el so-
par de final de
temporada del
Rugby Club

l’Hospitalet, que es va celebrar a
finals del mes passat, es van
anunciar els canvis que pateix la
directiva de l’entitat. L’acte va
comptar amb la presència del
nou regidor d’Esports del con-
sistori, Cris Plaza.

Domènec Rodríguez segu-
irà al capdavant de l’RCl’H, tot i
que aquesta vegada estarà acom-
panyat de Xavi Sorribes com a
secretari, Sergi Puentes com a

tresorer i Pili Sevilla i Susana Es-
pejo en el càrrec de vocals.

FITXATGE PER AL SUB14
A banda d’aquestes novetats, el
club afronta ara els mesos durant
els quals ha de preparar la tem-
porada que ha de venir. Un dels
primers moviments de mercat
(anunciat el passat 27 de juny) va
ser la contractació del tècnic his-
pano-argentí Marcelo López per
a l’equip sub14 masculí. López va
ser jugador (mitja melé i tercera
línia) a la seva Argentina natal i
també a Gal·les.

Un altre seleccionador 
‘made in’ L’H: Robert Moreno
FUTBOL4Quan el dia 19 del
mes passat es va confirmar que
Robert Moreno assumia la ban-
queta de la selecció espanyola
masculina de futbol (Luis Enri-
que Martínez renunciava per
motius personals), molta gent va
parlar del seu passat com a as-
sistent a les banquetes del Bar-
ça o del Celta, entre altres.

El que potser no és tan cone-
gut és que Moreno va néixer a
l’Hospitalet i que va entrenar

ciutat durant els primers anys de
la seva carrera. Moreno va passar
pel Tecla Sala (l’escola on va es-
tudiar) i la Florida i abans d’estar
a les categories inferiors de la Pe-
nya Blaugrana de Collblanc i del
CE l’Hospitalet. Tot això ho va fer
mentre treballava a uns grans
magatzems a Cornellà.

El primer gran repte del nou
seleccionador estatal serà l’Eu-
rocopa que es disputarà durant
l’estiu de l’any que ve.

Bàsquet | El Centre Catòlic jugarà a Copa Catalunya masculina
Gràcies al conveni assolit amb el CB l’Hospitalet, el Centre Catòlic tindrà el seu sènior a la

Copa Catalunya masculina la temporada que ve. D’aquesta manera, els jugadors del planter
del Catòlic competiran en un nivell superior i el club també rebrà cessions per part del CBl’H.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 
Perquè, oi que no sembla

gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 
Per exemple, que durant l’es-

tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 
En aquest sentit, les regions

sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Hi ha bandes que es neguen a des-
aparèixer, que eviten la treva com a fi-
losofia vital. Una d'aquestes és, sens
dubte, La Banda Trapera del Río, pio-
nera del punk abans que aquesta pa-
raula arribés a la península i grup in-
subornable que acaba de presentar
nou àlbum: Quemando el futuro (Mal-
dito Records, 2019).

Música Pelis i sèries

Quemando el futuro
La Banda Trapera del Río

Música entre ‘punxes’
Si féssim una llista dels edificis modernistes més reconeguts

de Barcelona, de ben segur que la Casa de les Punxes figuraria
en alguna de les posicions més altes. Visitar-la durant l’any és
un autèntic plaer, però durant l’estiu encara és més llaminer
gràcies a les Nits amb Ritme. Durant els mesos d’estiu, es pot
visitar l’edifici de nit i, posteriorment, gaudir d’un concert al
seu imponent terrat de sis-cents metres quadrats. Les Nits

amb Ritme es fan tots els divendres de juny, juliol i agost, del
14 de juny al 30 d’agost. Les entrades tenen un preu de 25 eu-
ros, i els residents catalans poden aconseguir-les per 18,75. 

Anna Sahun es posa en el paper d’una
dona emprenedora, mare de dos fills
que no s’arronsa davant les adversitats.
Dirigida per Joel Joan, la seva parella,
Sahun, s’enfronta a aquest monòleg
que barreja comèdia i moments
menys alegres per retratar el masclis-
me que pateixen les dones avui.
A La Villarroel de Barcelona.

Nenes i nens
Dennis Kelly

Curtis James Jackson III potser no és un nom gaire co-
negut pel públic general, però 50 cent -el seu àpode
artístic- fa pensar tothom en hip hop. I és que el raper
de Nova York va arribar a l’estrellat musical anys enre-
re, però ara ambiciona altres projectes, com el que va
anunciar el 26 de juny a Barcelona. 50 cent va presen-
tar la sisena temporada de Power, sèrie de la qual ja és
actor i ara en serà director d’un episodi. El músic va
explicar que ha estat una aposta “molt emocionant” i
que posar-se darrere la càmera és “una experiència
diferent”. El raper va causar un gran impacte l’any

2003 amb el seu primer àlbum, Get Rich or Die Tryin',
amb temes com In Da Clubo 21 questions. El seu estil
agressiu va conquerir l’escena musical i el va situar

com un dels artistes més exitosos, amb més de 30 mi-
lions de discs venuts. Lluny de quedar-se estancat, 50
cent es va atrevir a ser actor, productor i inversor. Així,

ara s’obre a una nova disciplina: la de director. 

5 0  C E N T

ÉS FAMÓS PER... Ser un raper d’èxit internacional
L’àlbum ‘Get Rich or Die Tryin’ el va catapultar a la fama

Famosos

Presentar la sisena temporada de ‘Power’
L’artista va anunciar a Barcelona que en serà director

Sorpresa per la visita del raper a Barcelona
Molts seguidors no sabien que visitaria la ciutat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

| Formula1 2019
Nova entrega d’aquest simulador de conducció. Converteix-te
en el teu pilot preferit i lluita per ser el nou campió del món.

La vida de la Vir i en Lluís canvia quan,
després de poc més d’un any com a
parella, s’assabenten que ella està em-
barassada. La pel·lícula segueix l'aven-
tura, amb alts i baixos, d'aquesta 
jove parella durant els nou mesos en
els quals esperen que neixi la seva 
criatura. El film ha rebut quatre premis
al Festival de Málaga.

Els dies que vindran
Carlos Marqués-Marcet

L’escriptor barceloní intenta respon-
dre en aquesta novel·la per què se-
guim creient en l’amor o per què se-
guim necessitant temples en una so-
cietat que presumeix d’haver passat
de llarg l’estadi espiritual. Tot això
enmig d’una crisi sentimental, espi-
ritual i econòmica, en la qual ningú
dona oportunitats de cap mena.

La vida i altres frustracions
Àlex Reig Biosca

QUI ÉS?
La fitxa
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agenda@comunicacio21.com

Tallers

P R O P O S T E S
DEL 9 A L’11 DE JULIOL
21:00Les corals Coro Vivace, de Colòmbia, i  Kan-

torei Wandlitz, d’Alemanya, seran les convi-
dades en el 54è Festival Internacional de Cant
Coral. / Auditori La Torrassa.

FINS AL 12 DE JULIOL
10:00 Recta final del curs de cuina per a prin-

cipiants que es va posar en marxa la darre-
ra setmana del mes passat. Es descobrirà la
forma de preparar receptes senzilles i altres
de més complexes. / C. C. Sant Josep.

DEL 15 AL 17 DE JULIOL
10:00 L’Àrea d'Innovació i Cultura ha preparat,

de cara a la tercera setmana d’aquest mes, un
curs de tres sessions pensat per fer una pri-
mera aproximació a l’univers de la ràdio. / Àrea
d'Innovació i Cultura.

FINS AL 18 DE JULIOL
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra anomenada Los pin-
celes, yo y mi fuerza de voluntad, les obres de
Jesús Pérez Baena. Entrada gratuïta. / Cen-
tre Cultural Sant Josep.

FINS A L’1 D’AGOST
Matí-Tarda Jaume Ventura Tort. Un testimoni de

la seva obra és el nom de la mostra de dife-
rents documents de la trajectòria del músic.
S’emmarca en el Dia Internacional dels Arxius.
/ Arxiu Municipal.

DIJOUS 18 DE JULIOL
18:30 Els joves que tinguin entre 14 i 18 anys

podran gaudir d’aquesta sessió d’Scrabble en
català. Activitat gratuïta, cal inscripció prè-
via. / Biblioteca Plaça Europa.

DIJOUS 18 DE JULIOL
21:00 Una de les propostes de les projeccions

del cicle de Cinema a la fresca serà Coco, que
explica la història de Miguel, un jove aspirant
a cantant i guitarrista autodidacte. / Centre
Cultural la Bòbila.

FINS AL 30 DE JULIOL
10:30 Durant tots els dimarts d’aquest mes es

faran les darreres sessions del taller de ioga
del torn dels matins. / Centre Cultural San-
feliu.

Chomón per a la mainada serà el nom
de la sèrie de cinc projeccions que es
farà el pròxim dia 11. / Biblioteca
Central Tecla Sala.

‘Chomón per a la mainada’,
una matinal de cinema
Dijous 11 de juliol a les 10:30

Duranta la segona setmana del mes es
farà un taller intensiu de cinc sessions
per aprendre a fer servir el software
Adobe Illustrator. / Torre Barrina. Ex-
periències d'Innovació social.

Un intensiu de cinc sessions
per fer servir l’Illustrator

Del 8 al 12 de juliol

En el marc del Hip Hop 2019 - Summer
Experience, es farà una batalla de
galls en format de 2vs2. Els participants
han d’inscriure’s a urbanskillsofi-
cial@gmail.com. / Parc de Bellvitge.

El parc de Bellvitge acollirà 
una batalla de galls

Divendres 26 de juliol a les 20:00

El dia 3 o 4 d’agost (encara s’ha de fi-
xar) el CE l’Hospitalet jugarà la primera
ronda de la Copa Catalunya contra el
Barça B. / Camp de la Feixa Llarga.

L’Hospi debuta a la Copa
Catalunya contra el Barça B
Primer cap de setmana d’agost

Cultura Infantil EsportsExposicions
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