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La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fu-
mar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la grave-
tat del problema encara ha de créi-
xer, però va en augment. Tot i això,
en l’últim Baròmetre de l’Ajunta-
ment de Barcelona, per exemple,
la contaminació no apareixia fins
al novè lloc en la llista dels pro-
blemes dels ciutadans.

Deixant de banda l’opinió dels
barcelonins, el cert és que el pro-
blema de la contaminació va més
enllà de Barcelona. L’àrea metro-
politana és la zona de Catalunya on
la contaminació de l’aire és més
greu. La realitat parla per si sola i
és preocupant: entre l’any 2010 i
el 2017 a Barcelona hi va haver
3.393 morts que es poden atribuir
a la contaminació. Les xifres for-
men part d’una estimació que
l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona va fer en el seu informe del
2017 referent a l’estat de salut de
la capital catalana.

ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la conta-
minació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Bar-
celona, dues terceres parts pro-
venen de fora de la ciutat. 

Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han

pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de ge-
ner de l’any que ve entrarà en vi-
gor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barce-
lona dels cotxes més contami-
nants: els que no tenen cap eti-
queta ambiental de la DGT. Es cal-
cula que seran uns 50.000.

La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les
rondes com són Sant Adrià de Be-
sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplica-
rà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-

pre. La Zona de Baixes Emis-
sions existeix des de l’1 de des-
embre del 2017 de forma no per-
manent, però no s’ha aplicat mai.

MESURA INSUFICIENT
A principis de juliol, la metròpo-
lis, i també tota Catalunya, van viu-
re un dels pitjors quadres de con-
taminació dels últims anys. Tot i
la situació, no es van decretar
restriccions al trànsit. Des d’Eco-
logistes en Acció denuncien “la in-
acció” de la Generalitat “davant la
greu situació de contaminació” i
reclamen restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanità-
ria” va més enllà dels episodis pun-
tuals d’alta contaminació. A ban-
da de la reducció “dràstica” del
trànsit, l’entitat considera que cal
un pla amb protocols d’actuació
que s’activin amb més antelació.  

Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Plata-
forma per la Qualitat de l’Aire i el
Moviment per la Justícia Climà-
tica. Veuen insuficient la Zona
de Baixes Emissions que impulsen
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB

i demanen un peatge urbà “per re-
duir un 50% els vehicles privats”.

Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el 10 de juliol durant la
creació de la Taula per l’Emer-
gència Climàtica que impulsa el
consistori barceloní. L’alcaldessa
Colau va dir pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-

gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va recordar que la seva apli-
cació depèn de l’Estat.

MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evi-
dencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol de
portar l’Estat espanyol als tribu-
nals per no fer prou contra la
contaminació. Segons la CE, les úl-
times dades de la qualitat de l’ai-

re demostren que s’han sobre-
passat de forma persistent els lí-
mits legals de pol·lució a Barcelo-
na, Terrassa, Sabadell, el Prat del
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet i Granollers. Tanma-
teix, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, con-
sidera que “les dades no són tan
dolentes perquè ens portin davant
d’un tribunal europeu”, ja que a
Catalunya “només dues estacions
superen el límit, i pels pèls: són
dues estacions de Barcelona”. 

A finals de juliol, Calvet, jun-
tament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini
per complir els límits que marca
Europa. Tot plegat en el marc
d’una cimera contra la contami-
nació on la Generalitat, 40 muni-
cipis i entitats supramunicipals
van conjurar-se per ampliar la
zona de baixes emissions, incre-
mentar el transport públic i fer
més carrils bus-VAO, entre altres
mesures. Una zona de baixes
emissions que, per exemple, ja
s’està impulsant en el cas de
l’Hospitalet de Llobregat.

Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana

» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment

Albert Ribas
L’HOSPITALET
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La lupa

per @Modernetdemerda

11S. Objectiu: patir

Ja som al mes de setembre i tornem a
tenir sobre nostre la convocatòria d'u-
na gran manifestació sense cap motiu
estratègic aparent. L'11 de setembre, no
sé ben bé què a Plaça Espanya. Ja pots
comprar la samarreta per qui sap què.
Tria el teu tram per què sé jo. Reserva
el teu autocar per anar ves
a saber on. I així amb totes
les inèrcies que fa anys que
ens acompanyen els dies
previs a la Diada.

Segur que no som un
cas únic al món, però em
costaria trobar exemples
d'altres moviments que siguin tan efi-
cients a l'hora de malgastar energies.
Amb les presons i l'exili interioritzats
i amb una sentència demolidora a
l'horitzó, ¿per què t'entestes a orga-
nitzar una enorme demostració de
força quan no tens la gent mentalment
a punt ni cap nou motiu que inciti dos
milions de persones a sortir al carrer?
¿Per què t'amarres a una data cíclica

al calendari i t'obligues a explotar-la
mediàticament quan no tens gaire
res a dir? Tan fàcil que era dir, escol-
teu, aquest any que cadascú faci el que
vulgui l'11 de setembre, la cita col·lec-
tiva i de país és el dia de la sentència
i aneu-nos cordant els cinturons per-

què ja tenim a punt la resposta mas-
siva.

Doncs no. Busos amunt i avall, pu-
blicitat aquí i allà, debats estèrils per tot
arreu, i a cremar la gent a poques set-
manes de la sentència -el dia clau,
aquest sí- sense dur cap objectiu a la
pancarta. Bé, sí, sí que hi ha un objec-
tiu. "Objectiu: independència". Un ob-
jectiu precís, un full de ruta clar, una

pressió estratègica. En fi. És inexpli-
cable tot.

No tots els onzes han estat absurds,
només faltaria. De fet, la majoria han es-
tat imprescindibles per obrir camí, i grà-
cies a déu dels miracles de l'ANC. Però
n'hi ha hagut algun especialment an-

goixant. Penso en el des-
centralitzat, el del 2016,
aquell patir de quan no tens
absolutament res a dir. I
penso, sobretot, en aquest
núvol negre que s'acosta.

No sé com anirà. Com
que som com som, és pro-

bable que vagi bé i tothom tan content
cap a casa. Però potser seria millor per
a tots que no hi vagi, i que l'ANC s'adoni
que els onzes tenen sentit quan ser-
veixen per apretar en una direcció
concreta (el 2017, per exemple, amb el
referèndum a tocar), però no quan
només serveixen per estressar la dèbil
estratègia independentista, segrestada
pel romanticisme d'una data.

Tan fàcil que era dir que aquest any
la cita col·lectiva i de país 
és el dia de la sentència...

Tota una generació
d’urbanistes acabem
de perdre el nostre mi-

llor referent. Joan Antoni Solans, un
home honest, gran servidor públic, ri-
gorós amb la feina i una persona de
principis. Un bon amic amb qui sem-
pre he pogut comptar. Descansi en
pau. DEP.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Després del serial de
l’estiu amb Neymar,
em queda clara una

cosa: o els periodistes esportius hi po-
sem el rigor que mereix l’ofici o
aquesta guerra la tenim perduda. Ve
de dins, i guanyar credibilitat serà
molt difícil si nosaltres mateixos no
ens hi posem.

@maria__cc

Els assalts a granges i
ramaderies que fan
grups animalistes mino-

ritaris són robatoris injustificats, per-
judiquen la baula més feble i indi-
quen gran menyspreu i desconeixe-
ment del món rural. Però també són ac-
tes polítics, i a la política es combat
amb arguments, no amb repressió.

Que ilusos somos. ¿Ha-
béis visto a la mujer de
Bárcenas en la cárcel?

¿Habéis visto a los de Blanquerna?
¿Habéis visto a Urdangarín? Pues lo
mismo con Aguirre y Cifuentes. Justi-
cia para pobres sí. Y por menos delito.
Que esto es un régimen y tienen la jus-
ticia a su servicio.

@azukikiyo@apuente@AgustSerra

Els semàfors

Mobike
L’empresa de les bicicletes compartides
finalment ha pres la decisió de regular

l’aparcament dels seus vehicles, després
d’un any de polèmica i crítiques al res-
pecte. A partir d’ara, els usuaris hauran

de deixar les bicis als aparcaments. 
pàgina 16

Consorci Sanitari
Diverses professionals del Consorci Sa-
nitari Integral van tenir la idea que ara
s’ha aplicat als CAP de Collblanc i La
Torrassa per reduir les cues. Es tracta
d’uns caixers de salut que faciliten les

gestions als usuaris i usuàries.
pàgina 11

Ajuntament
Feia temps que els veïns i veïnes de la

zona ho reclamaven i, finalment, l’Ajun-
tament farà cas a la seva demanda i tan-
carà el parc dels Ocellets del barri de la

Florida a les nits. Tot plegat per combatre
l’incivisme i garantir el descans veïnal. 

pàgina 11
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Territori adjudica les obres 
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La plataforma Can Trinxet Viu 
celebra el primer aniversari
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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Safata d’entrada

‘Joc de cartes’ és un bon pro-
grama-concurs de TV3, en el
qual tres restaurants catalans ri-
valitzen entre ells i un en surt
guanyador. Doncs bé, en un dels
darrers programes, dedicat als
restaurants amb piscina de Bar-
celona i Castelldefels, jo els hau-
ria suspès tots tres en l’apartat
de drets lingüístics. Essent res-
taurants amb una carta de 30
euros de mitjana, cap dels tres
ofereix la pàgina web en català.
Han triat el castellà. La llengua
pròpia del país, inexistent, igno-
rada, obviada, desapareguda.
Tan inútil és la nostra llengua
que s’ignora fins i tot en una
carta de restaurant? Segur que
en aquests restaurants que pro-
mociona TV3 s’hi menja molt
bé, però la llengua, com el men-
jar, també és cultura i mereix la
mateixa consideració.

Joc de cartes
per Salvi Pardàs

Contra el canvi climàtic
per Antoni Garcia (ERC L’H)

El canvi climàtic s'ha conver-
tit en una de les principals
amenaces mundials: augment
de temperatures, desglaç, fe-
nòmens meteorològics ex-
trems, extinció d’espècies...

Els acords internacionals
per frenar-lo han quedat en
paper mullat. La realitat és
que continuem igual i s'ha
convertit en el problema més
greu que ha de fer front la hu-
manitat, tal com denuncien
milers de joves arreu del pla-
neta.

Aquest estiu hem pogut
veure com els incendis a l'A-
mazones estan agreujant la
crisi ecològica. Indignar-se
serveix per conscienciar-nos
de la magnitud del problema,
però per salvar el clima cal un
canvi de model.

La lluita contra el canvi cli-
màtic comença amb canvis
personals i canvis en les ciu-
tats on vivim. Les ciutats han

de ser el motor del canvi eco-
lògic. El futur del planeta es
juga a cada racó dels nostres
carrers i places. Cal pensar
globalment i actuar local-
ment.

Cal transformar l'Hospi-
talet sota criteris ambientals
i socials, avançant cap a una
ciutat sostenible i saludable
per lluitar contra el canvi cli-
màtic. Això significa corregir
polítiques errònies del go-
vern municipal com la tala
d'arbres dels carrers, crear
més zones verdes, millorar la
gestió dels residus i promou-
re el reciclatge, o preservar la
totalitat de Cal Trabal, pulmó
verd i agrícola en perill per un
projecte especulatiu que farà
augmentar els gasos conta-
minants.

És l'hora de lluitar contra
el canvi climàtic. Ens hi po-
sem des de l'Hospitalet? 

Som-hi!

A les xarxes

@manelgarciad13: Una cosa bona del
mes de setembre és que per fi deixaran
de donar la tabarra amb el tema del
Neymar.

@isaserras: Aguirre y Cifuentes, esas per-
sonas que Ayuso quiere “tener cerca y
contar con ellas porque son un valor”, han
sido imputadas por corrupción. 

#Imputades

@meteocat: L'huracà #Dorian va assolir
la categoria 5 el passat diumenge, quan va
arribar a tenir un vent sostingut superior
als 297 km/h. 

#Dorian #Neymar

Les millors
perles

Els bombers rescaten el Papa Francesc després de quedar-se
atrapat en un ascensor del Vaticà. El pontífex es dirigia al balcó
de la plaça de Sant Pere on tradicionalment parla als fidels.

Després que el poguessin treure de l’aparell espatllat, el Papa va
aprofitar per demanar un aplaudiment en honor als bombers.

La policia local de Glasgow evita que se celebri una partida
massiva de fet i amagar en un Ikea de la ciutat escocesa, on
3.000 persones s’havien reunit per entrar-hi. Els responsa-

bles de l’establiment es van adonar de la convocatòria a Face-
book i van demanar ajuda als agents per impedir l’acte.

Jack Dorsey, president i cofundador de Twitter, rep l’atac d’ungrup de hackers que van robar-li el seu compte de la xarxa so-
cial. Els delinqüents informàtics van aconseguir entrar al seu

perfil i publicar diversos missatges racistes durant els vint minuts en
els quals van poder parlar en nom de Dorsey.

Demanen 330 anys de presó per al treballador de Google
que demanava “que les màquines ens governin”. Antho-
ny Levandowski, fundador de l’Església de la Intel·ligèn-

cia Artificial, ha estat acusat de 33 delictes per haver robat, pre-
sumptament, diversos secrets comercials al gegant tecnològic.

Els Rolling Stones ja tenen la seva pròpia pedra a Mart. La banda
de rock ha estat escollida per batejar una roca del planeta ver-
mell, la qual ha estat anomenada així per la NASA com a ho-

menatge. Tot plegat es va decidir després que la pedra sortís rodant,
tal com indica el nom de l’emblemàtic grup en anglès.
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L’Ingrid està acampada davant
de l’Ajuntament des del 31 de ju-
liol. Aquell dia la van desnonar
d’un pis de Kutxabank que la
PAH havia ocupat. El pis va
quedar tapiat i des de la plata-
forma expliquen que, des de lla-
vors, està buit. A més, en van
trencar els lavabos perquè nin-
gú hi pugui entrar a viure un al-
tre cop. De fet, des de la tenda on
l’Ingrid passa les nits es pot
veure una de les oficines que
l’entitat bancària té a la ciutat.

Quan això va passar, des del
consistori van oferir a l’Ingrid i
al seu fill l’opció de quedar-se
tres o quatre dies en un hostal,
però per a ella això només ser-
veix per endarrerir uns dies el fet
de quedar-se sense casa.

“SOLUCIONS INVIABLES”
L’altra alternativa que li va ofe-
rir el govern de Nuria Marín és
donar-li una ajuda per pagar
una pensió durant uns dies men-
tre busca una habitació o un
pis. Però tal com denuncien des
de la PAH de l’Hospitalet, aques-
ta opció no és viable perquè, per
la seva situació, ningú li lloga cap
pis ni cap habitació.

De fet, des de l’entitat asse-
guren que volen “demostrar a
l’Ajuntament que la solució que
ofereixen a l’Ingrid és inviable”,
perquè “ells li donen una ajuda
de 200 euros” i per llogar un pis
“necessita nòmines i tres mesos
de fiança”, uns diners que ella
ara mateix no té.

LLUITES DIVERSES
El del 31 de juliol va ser el segon
desnonament que l’Ingrid i el seu
fill han patit en menys d’un any.
El primer va ser a finals de se-
tembre de l’any passat, quan es
va acabar el contracte de lloguer
del pis on vivien, a Santa Eulà-
lia. Això va passar poc després
que l’empresa on treballava, que
es dedicava a la neteja de pisos
i apartaments turístics, tanqués
i deixés a tots els treballadors al
carrer i amb algunes nòmines
pendents de pagar.

L’Ingrid explica que, mentre
lluita per aconseguir un habi-
tatge digne per a ella i el seu fill,
també batalla per aconseguir
que l’empresa li pagui les nòmi-
nes i la quitança que li deu.

MOMENTS DIFÍCILS
Tot i que reconeix que acampar
durant tot el mes d’agost a la pla-
ça de l’Ajuntament ha estat dur
i l’angoixa i la incertesa de no sa-
ber com acabarà tot plegat pro-

voca molt desgast psicològic,
l’Ingrid està determinada a que-
dar-s’hi el temps que faci falta:
“D’aquí no em moc fins que s’a-
rregli la meva situació”.

De fet, els missatges d’ànims
que li han fet arribar els veïns i
veïnes que passen per la plaça
l’ajuden a continuar acampada.
Fins i tot reconeix haver sentit al-
gun comentari racista d’algun
vianant, però assegura que, ara,
aquest tipus d’ofenses la fan “ti-
rar endavant”.

MARCANT EL CAMÍ
A més del seu fill, que des del
segon dia d’acampada va a un
casal d’estiu gràcies a una beca
del consistori, l’Ingrid també té
molt presents la resta de dones
que pateixen situacions similars
a la seva.

Per això, assegura que acon-
seguirà la seva “meta” i que això
“servirà per als que venen al
darrere, que n’hi ha un munt,
perquè ningú més ho pateixi”.

L’Ingrid exigeix a l’Ajuntament una solució a la seva situació. Foto: Línia l’H

Tot l’agost acampant davant de
l’Ajuntament per reclamar un pis

Mobike obligarà els usuaris
a aparcar bé les bicicletes

MOBILITAT4Quan fa un any de
l’arribada de les bicicletes com-
partides de Mobike a la ciutat, la
multinacional ha pres la decisió
de regular l’aparcament dels
seus vehicles.

L’empresa xinesa ha anun-
ciat que, a partir d’ara, els usua-
rius hauran de deixar les seves
bicicletes als aparca-bicis que hi
ha a la ciutat. Per fer-ho, can-
viarà el sistema d’ancoratge dels
vehicles, que tindran un nou
cadenat, i a l’aplicació apareixe-
ran els aparcaments de bicicle-
tes més propers.

A més, tal com recull l’ACN,
des de l’agost hi ha agents de
l’empresa que es dedicaran a
buscar les bicicletes mal apar-
cades i les portaran als aparca-
bicis. L’empresa també ha ex-
plicat que sancionarà als usua-
ris que no respectin la normati-
va i deixin les bicicletes al mig del
carrer.

Amb aquestes mesures, Mo-
bike pretén acabar amb els pro-
blemes de mobilitat que les se-
ves bicicletes han provocat a la
ciutat i que veïns i entitats han
denunciat repetidament.

Un home mata la seva parella
tot i tenir ordre d’allunyament
SUCCESSOS4Una dona de 21
anys veïna del barri de Can Se-
rra va morir a principis d’agost
a causa dels cops que va rebre,
tal com va revelar l’autòpsia que
va publicar El Periódico.

La noia va ingressar dissab-
te 3 d’agost a l’Hospital de Bell-
vitge, després d’ingressar-hi in-
conscient i amb signes de vio-
lència unes hores abans. Da-
vant d’aquesta situació, el jutjat
de guàrdia de la ciutat va obrir
una investigació que va recaure
a la Divisió d’Investigació Cri-
minal dels Mossos d’Esquadra.

Tres dies després, la policia
catalana va detenir la parella
de la víctima, amb la que tenia
un fill. Llavors, els agents van
descobrir que el detingut utilit-
zava dues identitats i que tenia
una ordre d’allunyament de la
víctima en vigor. A més, també
actuava com a carterista.

Davant d’aquests antece-
dents, el jutjat de Violència con-
tra la Dona de la ciutat va deci-
dir enviar a la presó de manera
provisional i sense fiança al pre-
sumpte homicida. A més, li va
retirar la pàtria potestat del fill. 

Infraestructures | Les obres d’Ernest Lluch avancen
Els treballs que han de permetre poder obrir la nova estació de metro d’Ernest
Lluch, a l’L5, ja estan en marxa. Del 29 de juliol al 2 de setembre, la línia va es-
tar tallada entre Can Vidalet i Collblanc per facilitar la feina als treballadors.

» Una veïna segueix lluitant per una casa després de ser desnonada
» El consistori afirma que li ha ofert dues solucions que ha rebutjat

Pau Massip
L’HOSPITALET
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POLÈMCIA4Els veïns i veïnes
de La Florida, Santa Eulàlia, Coll-
blanc i la Torrassa s’han unit per
manifestar-se contra la tala d’ar-
bres que hi ha hagut en diferents
carrers dels seus barris aquest
mes d’agost. El dia 27, una cin-
quantena de persones es van
concentrar al carrer Mare de Déu
de Núria per reclamar a l’Ajun-
tament que aturés la tala d’arbres
en aquest i en la resta de carrers
on estigués previst fer-ho.

En el manifest que van llegir,
també demanaven al govern de
Núria Marín que es replantegi les
futures obres que s’hagin de fer
per tal de garantir que es con-
servin els arbres que ara hi ha.

Davant d’aquestes crítiques, el
regidor d’Espai Públic, Habitat-
ge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Cristian Alcázar, diu que hi ha
gent “que vol fer veure que hi ha
un pla de tala, i no és així”. Alcá-
zar assegura que “hi ha un pla
d’arbrat” i que es va seguint a me-
sura que es van fent les obres als
diferents carrers de la ciutat. A
més, defensa que el pla serveix
per aplicar la normativa d’ac-
cessibilitat.

“FALTA D’INFORMACIÓ”
Els col·lectius que s’oposen a la
tala d’arbres expliquen que, des

de l’Ajuntament, “no s’ha fet cap
esforç per explicar el pla de
l’arbrat”.

En aquest sentit, Alcázar, que
va prendre el relleu de Pepe Cas-
tro al capdavant d’aquesta carte-
ra després de les eleccions del
maig, diu que accepta les crítiques
per no haver explicat millor el pla
d’arbrat i afegeix que, a partir d’a-
ra, quan facin exposicions sobre
quines obres faran hi inclouran
què passarà amb els arbres.

També comenta que explica-
ran “profundament” el pla d’ar-
brat en els Consells de Districte i

que mantindran trobades amb
veïns i entitats.

REPARTIR O CONCENTRAR
Una de les crítiques que fan els
contraris a la tala d’arbres és que
aquests es treuen de carrers i ba-
rris densos, sobretot a la zona
nord de la ciutat, i es traslladen a
espais on ja n’hi ha, com carrers
més amples o zones verdes.

Alcázar defensa que aquest ar-
gument és trampós perquè la
lluita contra la contaminació de
l’aire no es fa carrer a carrer, sinó
a escala de ciutat.

El carrer Mare de Déu de Núria, un dels afectats. Foto: Twitter (@nuriaesterri)

Els veïns protesten per la tala
d’arbres a diferents barris

URBANISME4Fira de Barcelona
ha rebut l’aprovació del Ple de
l’Ajuntament per ampliar el re-
cinte que té a la ciutat. La llum
verda a aquest projecte perme-
trà que el recinte firal pugui afe-
gir fins a 90.000 metres qua-
drats de sostre edificable a l’e-
difici actual i que la superfície ex-
positiva creixi fins als 300.000
metres quadrats.

L’ampliació del recinte es
farà a la zona compresa pels ca-
rrers de les Ciències, Salvador
Espriu, José Goytisolo i l’avin-
guda Joan Carles I, on es cons-
truirà un nou edifici de dues
plantes que tindrà 60.000 me-
tres quadrats per als expositors
i que estarà connectat a l’actual
amb un pas elevat que connec-
tarà tots els pavellons.

Amb aquesta ampliació, que
es va firmar al febrer entre la Ge-
neralitat, l’AMB, el consistori
de la ciutat i el de Barcelona, la
Cambra de Comerç, la Diputació,
Fira de Barcelona i Fira 2000, els
dirigents del recinte firal esperen
afermar el lideratge en fires i
congressos internacionals, man-
tenint esdeveniments com el
Mobile World Congress, i com-
petint amb recintes firals de tot
el món per atreure noves expo-
sicions de primer nivell.

El Ple aprova
l’ampliació de 
la Fira a Granvia

La Cambra tria
Jordi Monrós com
a nou president

NOMENAMENTS4El flamant
president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, Joan Cana-
dell, ha escollit Jordi Monrós
com a president de la Delegació
de la Cambra a la ciutat. Monrós,
que agafa el relleu de Joan Mar-
torell, va ser regidor del PDeCat
a l’Ajuntament des del 2011 fins
al passat mes de maig, quan la
llista dels hereus de Convergèn-
cia es va quedar sense represen-
tació al Ple.

CANVIS A L’AJUNTAMENT
Les eleccions municipals també
han portat cares noves a l’es-
tructura interna de l’Ajuntament.
Montse Pérez, exregidora del
PSC a Cornellà, serà la nova cap
de gabinet després que la perso-
na que fins ara ocupava aquest
càrrec, Rosa Alarcón, fos escolli-
da regidora pel PSC a Barcelona.
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Centre | Sant Josep

El sindicalisme debat 
el seu present i futur

XERRADA4L’H Espai Debat or-
ganitza un acte per parlar sobre
el present i el futur del moviment
obrer. El debat es dirà “El sin-
dicalisme, avui” i es farà dijous
26 de setembre a les set del ves-
pre al local de l’entitat.

L’activitat, que comptarà
amb la presència de dirigents de
Comissions Obreres i la UGT
com per exemple Asun Romero
i Joan Barrachina, vol debatre

sobre “el futur del sindicalis-
me” i el “paper que fa en l’ac-
tualitat en la defensa dels drets
dels treballadors”.

Aquest primer acte donarà
el tret de sortida d’un curs
que aquesta tardor debatrà so-
bre l’emergència climàtica o
sobre el futur del país i que
comptarà amb xerrades i con-
ferències de polítics com Joan
Herrera o Lluís Rabell.

Els professionals del Districte
Cultural es troben al Tecla Sala
CULTURA4Més de 150 pro-
fessionals del sector cultural
que treballen al Districte Cul-
tural de la ciutat es trobaran, el
27 de setembre, al Centre d’Art
Tecla Sala.

L’Ajuntament vol que la tro-
bada, que permetrà aglutinar
en un mateix dia i espai gran part
del teixit creatiu de la ciutat, es
converteixi en la trobada de re-
ferència del sector a la ciutat.

Una de les novetats d’aquest

any serà el CreaMatch, una ses-
sió de speed meeting per posar
en contacte agents culturals de
la ciutat amb empreses del sec-
tor i gestors culturals. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és crear vin-
cles entre els professionals que
els permetin impulsar els seus
projectes.

La jornada també comptarà
amb una xerrada entre el perio-
dista José María Carrasco i el fi-
lòsof Daniel Gamper. 

FORMACIÓ4Alguns dels alum-
nes que estudien a l’Escola de
Bàrmans de la ciutat han pogut
aprofitar aquest estiu per posar
en pràctica allò que han après
durant el curs. Cocteleries del ba-
rri com El Viejo Piano o Mary
Pickford han acollit estudiants en
l’estada a l’empresa, l’última
etapa educativa que ha de per-
metre als joves entrar en con-
tacte amb el món laboral real i
completar així la seva formació,
posant en pràctica els coneixe-
ments adquirits durant el curs.

Aquesta és una de les apos-
tes que promou el Centre de
Formació d’Hostaleria municipal
perquè joves riberencs d’entre 16
i 29 anys puguin obtenir una for-
mació professional i afavorir
així la seva incorporació al mer-
cat laboral. De fet, el projecte
compta amb el suport del Servei
d’Ocupació de Catalunya, que
subvenciona el curs.

La formació està formada
per un curs de 400 hores en què
els estudiants descobreixen els
secrets de la professió de cam-

brer i aprenen les tècniques per
especialitzar-se en el sector de la
cocteleria, una especialitat de
prestigi i que, segons el consis-
tori, és un dels més dinàmics de
la ciutat.

Un cop feta la formació, els
alumnes fan 100 hores de pràc-
tica en una cocteleria per tal de
posar en pràctica tot allò que han

après durant el curs. La bona
acollida d’aquest projecte ha
permès que un 70% dels parti-
cipants hagin trobat feina un
cop acabada la formació.

Aquesta ha estat la tercera
edició del curs, en què també hi
han participat hotels com el Re-
naissance Fira o cocteleries com
la barcelonina Dry Martini.

Els alumnes han completat la seva formació a les cocteleries. Foto: Ajuntament

Les cocteleries s’obren als
alumnes de l’Escola de Bàrmans

Tradició | Ciutat Comtal es prepara per a la Festa Major
La Comissió de Festes de l’Agrupació de Veïns Blocs Ciutat Comtal fa setmanes

que treballa per tenir-ho tot a punt per celebrar la Festa Major del barri,
que es farà del 20 al 24 de setembre, l’última de les festes de barri de la ciutat. 
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ESPAI PÚBLIC4L’Ajuntament
ha aprofitat els mesos d’estiu per
ampliar i renovar l’àrea de jocs
infantils que hi ha a la plaça de
Can Trinxet. Gràcies a aquestes
obres, la zona per als infants pas-
sarà a tenir una superfície de 416
metres quadrats.

Els treballs han servit per
ampliar el nombre de jocs que hi
ha al parc perquè, d’aquesta
manera, siguin accessibles per a
infants de diferents edats.

Per exemple, al gronxador
que ja hi havia, s’hi ha sumat un
altre amb dues cadiretes de tipus
bressol per als més petits.

Les obres també han servit
per canviar el tancament, que
fins ara era de fusta, per ins-
tal·lar-hi una nova tanca d’acer
galvanitzat.

L’Ajuntament ha dedicat a la
renovació d’aquest parc, i de dos
més a La Florida i a Collblanc, un
pressupost de 248.000 euros.

TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha condemnat a 12
mesos i un any i mig Laia Roca
i Lluís Mollón, els dos activistes
independentistes i veïns de San-
ta Eulàlia que van participar en
la manifestació que es va fer a
Barcelona el 25 de març de 2018
a la Delegació del govern es-
panyol per protestar contra la de-
tenció de l’expresident Carles
Puigdemont per part de la poli-
cia alemanya.

Finalment, el jutge només
els va condemnar per desordres
públics i va descartar el delicte
d’atemptat contra l’autoritat, pel
qual la Fiscalia demanava fins a
sis anys de presó per a Lluís
Mollón.

En la sentència, recollida per
l’Agència Catalana de Notícies, el
tribunal considera que els dos ac-
tivistes sí que van “entorpir el pas
dels vehicles policials” en dues
ocasions, col·locant contenidors
d’escombraries al mig del ca-

rrer per complicar el pas dels fur-
gons dels Mossos d’Esquadra.

Tot i que l’objectiu de la de-
fensa era aconseguir l’absolu-
ció, l’advocada que ha portat la
defensa del cas, Laia Serra, cele-
bra que “l’escenari més crític”
quedés desterrat un cop es des-
cartés el delicte d’atemptat con-
tra l’autoritat.

Com que no tenen antece-
dents i en tractar-se de penes de

menys de dos anys, Roca i Mo-
llón no hauran d’anar a la presó.

Un cop coneguda la sentèn-
cia, els dos activistes asseguren
que han estat “caps de turc d’un
procés persecutori per sembrar
la por, intimidar i intentar si-
lenciar les legítimes aspiracions
nacionals i socials” dels inde-
pendentistes, però afegeixen que
no es rendiran i que continuaran
manifestant-se als carrers.

Els dos activistes a les portes de l’Audiència. Foto: Grup de Suport Laia i Lluís

Condemnes de 12 mesos i un any
i mig als encausats Laia i Lluís

Amplien l’àrea de jocs
infantils de Can Trinxet

FESTES4Bellvitge estarà de fes-
ta fins al 15 de setembre. Nou
dies de Festa Major que ompli-
ran tots els carrers del barri
d’activitats de tota mena i pen-
sades per a tots els públics, però
on tindran un gran protagonis-
me la música, el teatre i les acti-
vitats infantils.

A més, aquest any serà es-
pecial perquè la festa celebra el
40è aniversari des que es va po-
sar en marxa. També bufen les
espelmes activitats com l’Es-
tand sociocultural, que suma
tres dècades organitzant activi-
tats, i el Festival de Teatre Ama-
teur de Bellvitge, que aquest
2019 arriba als vint anys.

Alguns dels plats forts mu-
sicals d’aquest any són el concert
de Dani Flaco, que tocarà di-
marts 10 de setembre a la plaça
del Mercat a partir de dos quarts
d’onze del vespre, o la nit de dj
que, sota el nom Bellvitge Mu-
sic Festival, es farà el mateix dia,
a partir de les deu de la nit, al
Parc Metropolità. Al mateix

parc, el dissabte 14 s’hi farà el
Festelparc-XX Nit Jove, en què
tocaran Roba Estesa, Santa Sa-
lud i Eztarre.

CULTURES DEL MÓN
Una altra de les activitats més es-
perades serà la Festa Holi, que es

farà el mateix dissabte a les dot-
ze del migdia.

A més, com és tradicional,
durant tots els dies es faran ac-
tivitats populars i culturals per
mostrar danses i tradicions de
diferents punts de l’Estat i de la
resta del món.

La cultura popular sempre és protagonista de la festa. Foto: Arxiu

Bellvitge es vesteix de gala 
per celebrar la seva Festa Major

Bellvitge | Gornal

Cal Masover Nou,
una escola de natura?

PATRIMONI4El treball de final
de Grau de Francisco Murillo
proposa convertir la masia de Cal
Masover Nou, situada a la zona
agrícola de Cal Trabal, en una es-
cola de natura que serveixi per
educar a infants i adults en la ne-
cessitat de conservar el medi
ambient i la darrera zona agrí-
cola que queda a la ciutat.

El projecte de Murillo, que ha
guanyat el Premi Catalunya

Construcció 2019 al millor tre-
ball de final de grau, pretén re-
habilitar la masia perquè pugui
acollir una biblioteca i una sala
d’exposicions i de projeccions.

Com ha explicat el mateix
Murillo a L’Hdigital, l’edifici
d’estil barroc construït el segle
XVII i considerat Bé Cultural
d’Interès Local està totalment en
ruïnes, amb part de la coberta i
dels pisos interiors ensorrats.

Digitalitzen l’atenció
als pacients de Bellvitge

SANITAT4El Servei d’Admis-
sions de l’Hospital Universitari
de Bellvitge ha desenvolupat un
nou sistema que permet saber,
en temps real, en quina situació
es troben els pacients.

Una gran pantalla mostra
als professionals quins llits estan
ocupats i quins estan buits, el
sexe dels pacients, els trasllats
pendents o les altes preavisades,
entre altres informacions.

D’aquesta manera, la gestió
dels llits és més ràpida, segura i
eficient, ja que, abans, tota
aquesta feina es feia amb una
pissarra on s’anotaven tots els
canvis a mà després de fer di-
verses trucades per comprovar
l’estat dels llits i dels pacients.

Segons els professionals, això
agilitzarà el procés d’altes dels
pacients i també reduirà els
temps d’espera dels ingressos.

Educació | Instal·len un barracó a l’escola Milagros Consarnau
El Departament d’Educació ha aprofitat les vacances d’estiu per col·locar un barracó a
l’escola Milagros Consarnau. L’objectiu és garantir els espais que necessita l’escola i po-
der atendre la demanda de places del barri mentre es construeix l’escola Paco Candel.

Reciclatge | Redueixen un 60% el consum de paper
Els serveis de rehabilitació Costa de Ponent, situats a la Rambla Marina, han
aconseguit reduir el consum de paper a les lliteres un 60%. Això ha estat gràcies
a una campanya que anima als usuaris del centre a portar la seva tovallola.
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SUCCESSOS4Una operació con-
junta de la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra va permetre
detenir un grup criminal que es
dedicava a traficar amb mari-
huana en un bloc del barri a
mitjans d’agost.

Els agents van detenir dos ho-
mes i dues dones gràcies a una in-
vestigació que va començar al
mes de maig, quan van detectar
que un gran nombre de persones
visitaven un mateix pis.

Durant el procés, la policia va
comprovar que els traficants can-
viaven la droga de pis cada nit per
evitar que un registre policial
nocturn la pogués trobar. Per
fer-ho, el grup feia servir un re-
partidor que utilitzava la furgo-
neta i l’uniforme de l’empresa.

Tal com recull l’ACN, la in-
vestigació va ser complicada per-
què veïns del barri avisaven als
detinguts de la presència dels
policies a la zona.

CIVISME4Els veïns i veïnes de la
zona feia temps que ho recla-
maven i, finalment, l’Ajunta-
ment farà cas a la seva deman-
da i tancarà el parc dels Ocellets
a les nits. Amb aquesta mesura,
el consistori pretén millorar el
descans veïnal i dona resposta a
les diverses queixes que havia re-
but arran de les actituds incívi-
ques que alguns usuaris hi te-
nien, sobretot a les nits.

La nova tanca que instal·larà
l’Ajuntament permetrà establir
un horari d’obertura, regular
l’ús que es fa del parc i tancar-lo
durant les nits.

La tanca farà 245,6 metres de
longitud, tindrà les portes inte-
grades i englobarà tota l’àrea ver-
da. Només quedarà fora de les
tanques l’àrea de gossos que hi
ha a l’espai, per tal que els usua-
ris la puguin fer servir a qualse-
vol hora. Dins la tanca hi haurà
la zona de jocs infantils i les gra-
des de formigó.

El parc, situat a l’illa que
formen l’avinguda de Torrent
Gornal, el carrer de les Muses i
el carrer de La Florida, és a to-
car del Mercat i dona entrada al
CAP La Florida.

PROJECTE DELS VEÏNS
La instal·lació de la tanca es
farà gràcies a una partida que es
va incloure als pressupostos par-
ticipatius arran del projecte pro-

posat per la ciutadania a través
del Consell de Districte. 

La previsió de l’Ajuntament
és que les obres, que també ser-
viran per moure part del mobi-
liari urbà i altres elements de
l’entorn per millorar la mobilitat
dels vianants un cop s’hagi ins-
tal·lat el tancament, durin uns
tres mesos.

El consistori preveu destinar-
hi 73.557 euros.

Alguns usuaris no deixen dormir els veïns i veïnes a les nits. Foto: Google Maps

El parc dels Ocellets tancarà
durant les nits per l’incivisme

Cop a una banda que 
venia marihuana al barri

Collblanc | La Torrassa

Espai públic | Nova zona de jocs a l’avinguda Primavera
L’espai infantil ubicat a la rambla central de l’avinguda de la Primavera, a la
zona del Mercat, ja està oberta al públic. Aquesta àrea, ideada pel Consell de

Nois i Noies de la ciutat, té tobogans i trampolins, entre altres jocs pels infants.

Cultura | ‘La Tendresa’ es podrà veure al Teatre Joventut
Una comèdia romàntica inspirada en les comèdies de Shakespeare. Aquesta és
la proposta del Teatre Joventut per arrencar la temporada, una obra produïda
per Dagoll Dagom i T de Teatre que es farà el 6 d’octubre a les set del vespre.

SALUT4Per tal de millorar l’a-
tenció als pacients, els centres
d’atenció primària (CAP) del
barri han instal·lat un nou ser-
vei a disposició dels usuaris i
usuàries per facilitar les ges-
tions que han de fer.

Es tracta d’uns caixers de
salut que permeten fer diferents
accions relacionades amb les
gestions administratives que es
duen a terme a la consulta. Per
exemple, aquest nou servei per-
met programar les visites, re-
gistrar l’entrada del pacient al

centre, revisar el pla de medica-
ció prescrit pel metge, consultar
informació relacionada amb els
professionals del centre o de-
manar el justificant de visita.

La instal·lació d’aquest nou
sistema, una proposta que va
sorgir de diverses professionals
del Consorci Sanitari Integral,
pretén reduir les cues als taulells
administratius i millorar l’aten-
ció als pacients reduint els temps
d’espera. Els nous caixers ja
s’han instal·lat als CAP Coll-
blanc i La Torrassa.

Uns nous caixers reduiran
les cues als CAP del barri

PATRIMONI4Fa temps que des
de la plataforma Defensem el
Castell de Bellvís denuncien que
part de l’entorn del castell con-
tinua molt brut i abandonat.
Ara, la situació s’ha agreujat i, a
principis de mes, alguns veïns
van detectar la presència de ra-
tes a la zona més propera als ha-
bitatges que hi ha al costat de
l’històric edifici. Per això, des de
l’entitat reclamen a l’Ajunta-
ment que continuï amb les tas-
ques de neteja que van fer mesos
enrere i que aquestes es facin a
tot l’entorn i no només a la part
que es veu des del carrer.

Des de la plataforma expli-
quen a Línia L’H que el consis-
tori s’ha compromès a atendre
les seves reclamacions i que una
de les possibles solucions perquè
els treballadors puguin arribar a
la part de darrere del Castell se-
ria tirar a terra un dels murs que
hi impedeix l’accés.

L’entitat explica que, per part
del regidor Cristian Alcázar, hi ha
“molt bones paraules, però no hi

ha fets” i afegeixen que el que cal
és “que la neteja sigui contí-
nua”, que es faci manteniment i
prevenció.

De fet, aquesta reclamació no
és nova. L’entitat fa mesos que
advertia al consistori que calia
netejar tot l’entorn del Castell, i

no només la part de davant,
perquè la vegetació i les escom-
braries s’hi estaven acumulant.

Això va provocar que, a mit-
jans d’agost, es declarés un in-
cendi a tocar del Castell que va
acabar cremant uns 200 metres
quadrats de vegetació.

Un incendi va cremar matolls a prop del Castell. Foto: Defensem el Castell

Els veïns denuncien que 
hi ha rates al Castell de Bellvís
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María Vicente continua demos-
trant, en cada prova que dispu-
ta, que no és una promesa, sinó
una realitat. L’atleta de l’equip
Nike va proclamar-se campiona
d’Espanya d’heptatló  absolut
(en el seu palmarès ja hi havia tí-
tols en categories de base en
aquesta disciplina, i durant
aquest mateix estiu es va pro-
clamar campiona d’Europa de la
modalitat en la categoria sub 20
i plusmarquista estatal absoluta)
el primer cap de setmana d’a-
quest mes a l’Estadi Olímpic Ca-
milo Cano de la Nucia (Alacant).

L’atleta va completar la com-
binada amb 5.615 punts (lluny
dels 6.115 que va obtenir en el
campionat europeu disputat a
Boras durant el mes de juliol), un
resultat de 120 punts més que el

de la segona classificada, Valva-
nuz Cañizo, mentre que la tercera
en discòrdia va ser Mar Vico. Tot
i això, en una publicació al seu
perfil d’Instagram, deia estar
“contenta per haver aconseguit el
meu primer or en un Campionat
d’Espanya absolut, però no sa-
tisfeta amb les meves marques”.

Aquest estatal, a més, va sig-
nificar el punt final de la tempo-
rada 2018-19 per a l’hospitalen-
ca de 18 anys (la de la seva ex-
plosió mundial definitiva), que en
el mateix text deia que ara el que
farà és “descansar per recarregar
piles i afrontar amb molta força
els reptes del nou curs”.

L’hospitalenca segueix triomfant. Foto: Twitter (@MVicentePodium)

María Vicente, campiona
estatal d’heptatló absolut

» L’atleta va superar Valvanuz Cañizo per poc més de 100 punts
» La jove ja havia guanyat l’Europeu sub 20 d’aquesta modalitat

El CB l’Hospitalet debutarà 
a casa contra el Villarrobledo

Dissabte 21 de setem-
bre. Aquesta és la data
que està marcada en
vermell en el calen-

dari del primer equip del CB
l’Hospitalet, ja que serà el dia en
el qual el segon projecte de José
Manuel Hoya es posi en marxa
en una nova temporada a la lli-
ga LEB Plata.

Després de la pretemporada
i de la disputa de la Lliga Cata-
lana LEB (els partits de la fase
prèvia es van disputar quan ja
s’havia tancat en el moment del
tancament d’aquesta edició de Lí-

nia l’H), la plantilla blanca afron-
tarà una nova edició de la com-
petició amb el mateix format
que el curs passat: els 24 equips
dividits en dos grups de 12 en
funció de la seva situació geo-
gràfica (est i oest).

El calendari farà que els
equips juguin un partit a casa i un
altre a domicili contra cadascun
dels rivals del seu grup, mentre
que els sis millors de cada grup al
final del primer tram de la com-
petició lluitaran per l’ascens. El
CBl’H va haver de lluitar per evi-
tar el descens el curs passat.

L’AECS, a punt per a un nou
curs a la Segona Nacional

El penúltim cap de set-
mana d’aquest mes
l’AECS tornarà a la
competició. El conjunt

de Sanfeliu afronta una nova
temporada a la Segona Nacional,
la categoria de plata del futbol
sala femení. 

L’equip, que va tancar la tem-
porada 2018-19 en la dotzena po-
sició amb 28 punts, va tornar a
la feina a finals d’agost per afinar
la posada a punt de cara al curs
que ha de començar aquest mes.
El conjunt taronja s’ha enfrontat
a l’FS Ripollet i al CN Caldes

durant les primeres setmanes
d’aquest mes, tot i que la data que
està fixada en vermell en el ca-
lendari és la del pròxim dia 21.

Serà aleshores quan l’equip
debuti rebent un dels conjunts
més potents de la categoria, l’FS
Castelldefels, en un enfronta-
ment en el qual el Municipal de
Sanfeliu s’ha d’omplir per con-
vertir-se en la sisena jugadora. El
primer desplaçament de la tem-
porada (i el darrer partit del
mes) serà a la Llagosta, per jugar
contra les vigents campiones de
la categoria, el CD la Concòrdia.

Schwarzenegger torna a
la ciutat amb l’Arnold Classic
MULTIESPORT4Entre els dies
20 i 22 d’aquest mes la Fira de
Granvia serà l’escenari de tres jor-
nades intenses de l’Arnold Clas-
sic, l’esdeviment multiesportiu
més gran d’Europa... i que per ter-
cer any consecutiu farà que la
seva alma mater, Arnold Schwar-
zenegger, visiti la ciutat.

Les exhibicions de bodybuil-
ding (en les seves diferents mo-
dalitats, com Bikini, Classic o
Men Physique) són el principal

senyal d’identat d’aquest certa-
men, però en els darrers anys ha
evolucionat cap a una essència
multi esportiva i ha incorporat al
seu calendari disciplines com la
capoeira, el freestyle skating i es-
ports de combat com el judo, el
taekwondo, el jiu-jitsu o les arts
marcials mixtes (MMA).

L’organització ha posat a la
venda les entrades, i les que in-
clouen trobada amb l’exgoverna-
dor costen entre 500 i 600 euros.

Futbol | L’Hospi, classificat per als quarts de final de la Copacat
La millor notícia per al CE l’Hospitalet en aquest tram inicial del curs és que els de Jonathan
Risueño segueixen vius en la Copa Catalunya absoluta. Els riberencs van derrotar el Barça B

en la primera ronda (als penals), el Castelldefels (per un clar 5-0) i el Santfeliuenc (0-1).

Pau Arriaga
L’HOSPITALET
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L’hora del llibre en català
La Setmana del Llibre en Català celebra la seva 37a edició
entre el 6 i el 15 de setembre a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. Un any més l’esdeveniment oferirà una gran

oferta de llibres en català i enguany acollirà més expositors
que mai. El públic podrà gaudir de totes les novetats de la
temporada i també d’una àmplia oferta de llibres de fons i
de les col·leccions de cada segell. A banda, s’organitzaran
un gran nombre d’activitats, com ara presentacions, xerra-
des, recitals sopars literaris i nits de música i cinema. Els més
petits també podran gaudir d’activitats pensades per a ells. 

Una novel·la delicada escrita des del
punt de vista d’una dona que haurà de
reconciliar-se amb un món que ja no re-
coneix. La narrativa , emotiva, intensa i
reflexiva, ens convida a quedar-nos
amb el que és essencial. Un llibre íntim
que teixeix un relat proper capaç d’en-
frontar-se al dolor més punyent amb
una maduresa estilística poc habitual.  

Llibres

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Teatre

Enderrock ha estrenat recentment la
darrera mostra de llibertat de la banda
Xeic!, Amfibis, una cançó acompanya-
da de videoclip que és la primera me-
lodia que es pot escoltar del seu prò-
xim disc, Delta (Picap, 2019), el qual
veurà la llum aquesta tardor. Amb la
sortida de noves cançons, el grup asse-
gura sentir-se “renovat”.

Música Pelis i sèries

Amfibis
Xeic!

J O N  B O N  J O V I

ÉS FAMÓS PER... Ser una llegenda del rock mundial
Ha firmat grans èxits, com ‘Livin’ on a Prayer’

Actuar en un creuer pel Mediterrani
L’artista va salpar del port de Barcelona

Enveja dels fans que han pujat a bord
Els 2.000 afortunats comparteixen imatges del ‘show’

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

Un gos potencialment perillós mosse-
ga la mà de la Raquel i el seu germà,
l’Ismael, no ho pensa deixar passar.
Aquesta situació permet conèixer
la història d’una mare que vol protegir
els seus fills, un fill que no pot estimar
i una filla que no coneix la veritat. Una
obra que també parla de la ultradreta.
Al Tantarantana de Barcelona.

Persones potencialment perilloses
Roger Torns

La novena (i previsiblement penúlti-
ma) pel·lícula del director de Knoxville
és un viatge a finals de la dècada de
1960. La indústria del cinema està can-
viant i això afecta una antiga estrella
de la gran pantalla, Rick Dalton, i el 
seu doble d’acció, Cliff Booth. Paral·le-
lament, el film mostra l’auge del movi-
ment hippie i de la Família Manson.

Once upon a time... in Hollywood
Quentin Tarantino
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Els vells rockers mai no moren, i Jon Bon Jovi n’és
un gran exemple. Als seus 57 anys, el popular mú-
sic va escollir una forma molt original per tornar a
fer sonar en directe èxits llegendaris com Livin’ on
a Prayer, Runaway o You Give Love a Bad Name. El
nord-americà va iniciar al port de Barcelona la tra-
vessia anomenada Runaway To Paradise, a bord
del creuer Norwegian Pearl. Aquest trajecte va

consistir en 38 hores de rock a la coberta del vai-
xell, que va acollir tres concerts del líder de Bon
Jovi. Acompanyat d’altres músics, el cantant va

anar des de la capital catalana fins a Palma de Ma-
llorca acompanyat de 2.000 fans. L’embarcació

tornarà a Barcelona, fent vibrar de nou el Medite-
rrani amb el so de guitarres elèctriques, bateries i
la inconfusible veu de Jon Bon Jovi. De tornada,
s’espera una arribada triomfal de l’artista a terres

catalanes, on ha actuat en diverses ocasions.

FamososNo t’ho perdis

Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa

|WRC 8
Arriba una nova entrega del principal simulador del mundial de ral·lis. 
Sigues el més ràpid i aconsegueix guanyar totes les competicions!



DISSABTE 21 DE SETEMBRE
12:30 Eclipse, un curtmetratge del director lo-

cal Santi Planet, serà el protagonista d’un vi-
sionat i d’un debat posterior. / Biblioteca Cen-
tral Tecla Sala.

TOTS ELS DILLUNS
17:00 A partir del dia 9 d’aquest mes, cada di-

lluns a la tarda es faran les sessions d’un curs
de ioga amb Conchi Gamero que vol millo-
rar el benestar físic i mental dels participants.
/ Centre Cultural la Bòbila.

DEL 16 AL 27 DE SETEMBRE
10:00 Gornal Activa impulsa un curs de comp-

tabilitat i finances bàsiques, un taller de 24
hores de durada total per fer una introduc-
ció ràpida als comptes d’empresa. Cal inscripció
prèvia. / Gornal Activa.

DEL 10 AL 29 DE SETEMBRE
Matí-Tarda La diversitat cultural al Brasil és una

exposició que fa una repassada en imatges
a l’enorme diversitat que conforma la iden-
titat brasilera, filla d’europeus, africans i in-
dígenes. / Centre Cultural la Bòbila.

TOT EL MES
Matí-TardaDe París a New York és el nom de la

mostra de gravats de la col·lecció Gelonch-
Viladegut que mostra una evolució en la his-
tòria de l’art durant els segles XIX i XX. / Mu-
seu de l’Hospitalet - L'harmonia.

DIJOUS 12 DE SETEMBRE
18:00 El peix peixet, una de les propostes de

l’Hora del conte d’aquest mes, explica la his-
ló que ha perdut la seva mare i busca el camí
per tornar a casa. Emmarcat en la Festa Ma-
jor del barri. / Biblioteca de Bellvitge.

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
11:00 A través de maquetes i d’il·lustracions els

més menuts podran descobrir com era la vida
a l’antic Egipte. També resoldran jeroglífics.
/ Museu de l'Hospitalet - Can Riera.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la pri-

mera jornada de la Lliga LEB Plata entre la CB
l’Hospitalet i el CB Villarrobledo. / Nou Pavelló
del Centre.

Els clowns Frusti-frusti i la seva male-
ta màgica serà una de les grans pro-
postes infantils d’aquest mes. / Plaça
Espanyola.

Els clowns Frusti-frusti
arriben a la plaça Espanyola
Dissabte 14 de setembre a les 12:30

En el marc de la Nit Europea de la Re-
cerca, a Sant Josep es farà un taller i
una gimcana per aprendre a treure-li
tot el suc al sentit de l’olfacte. / Cen-
tre Cultural Sant Josep.

La ciutat acollirà un taller 
i una gimcana d'olors

Divendres 27 de setembre a les 18:30

Per iniciar la temporada cultural a la
ciutat, el duo de Névoa i Vicenç Solsona
tornarà a emocionar el públic dels Ter-
rats en Cultura a ritme de fado i jazz.
/ Biblioteca de Bellvitge.

Névoa i Vicenç Solsona 
porten el seu jazz a Bellvitge
Divendres 20 de setembre a les 19:30

Partit de futbol de la quarta jornada
del grup 5 de Tercera Divisió entre el
CE l’Hospitalet i la UE Sants. / Muni-
cipal de la Feixa Llarga.

L’Hospi rebrà el Sants en el 
segon partit del curs a casa

Diumenge 15 de setembre a les 12:00

15 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

Tallers

P R O P O S T E S
Cultura Infantil EsportsExposicions
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