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MÚSICA DE NIVELL pàg 8
Manel és el cap de cartell
d’un Let’s Festival ambiciós
que arriba a noves sales

GENT GRAN pàg 10

‘Pintando historias’ arriba
a la Florida per recollir
la memòria històrica

NOVES ADDICCIONS pàg 3
Massa pendents del mòbil,
també durant Nadal

ESPORTS pàg 13
Victòria australiana en el
Torneig Junior de bàsquet

La reunió per reprendre el nou pla 

Ara sí?

Lamaredelnadó trobatal riu
vademanarajudaperavortar
Un punt d’informació de Salut Jove de l’Hospitalet li va explicar que sense el permís patern no ho podia fer pàg 7

de patrimoni es farà abans del març pàg 6
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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.
Segons una enquesta elabo-

rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.
Per a Puig, “sempre és conve-

nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 
Amb tot, defensa que, si algú

es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
L’HOSPITALET

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.
Per tot plegat, el 66% dels

pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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La lupa

per Francesc Reina

Teoria general de l’engany

La veritat sobre la mentida és que tothom
menteix, uns més que altres, amb més o
menys intenció. A més, és més fàcil fal-
sejar que detectar l'engany, doncs prefe-
rim la ficció al dubte. La realitat està ple-
na de rumors, prejudicis, estafes i im-
postors. Des d'aquesta visió deformada,
anem construint l'existència
a partir de dades incompletes,
un viatge ple de trampes per
als nostres sentits. Quan no hi
ha informació ens la inven-
ten, forma part de la nostra
estructura perquè necessi-
tem creure, resoldre contra-
diccions, trobar una explicació a les co-
ses. La història de la humanitat està
plena de grans fal·làcies col·lectives.
Seguint les petjades de l'ensarronada,

veurem que sempre fan falta creients. A
la galeria de mentiders infames o il·lus-
tres, públics o privats, els potentats usen
la seva màgia més mitòmana sobre el fe-
ble “per salvar-nos del caos”. Per natu-
ralesa, el poder utilitza el frau com a es-
tratègia racional, de vegades és produc-
te d'un trastorn, com el d'aquell francès,
Antoine de Tounens, qui es va autopro-
clamar rei de Sud-amèrica i que va aca-

bar els seus dies en un psiquiàtric, o la d'a-
quell altre que va protagonitzar una de les
històries més surrealistes, Boris Skossy-
reff, en el seu afany de pretendre el tron
d'Andorra; fracassat, es va sumar al con-
traespionatge nazi. La pseudologia,
aquesta necessitat narcisista de brillar per

sobre de tot, va ser comú entre monar-
ques i cabdills que deien governar amb
la complicitat divina; “Per la gràcia de
Déu” es va encunyar en una moneda, la
nostra fa anys.
D'aquest carnaval de disfresses s’o-

cupen filòsofs, artistes, psiquiatres, poli-
cies, jutges, periodistes, investigadors...
D'altra banda, no és difícil desarmar la in-
credulitat més gran. Avui dia convivim
amb temoroses històries, tremendes lle-
gendes, com la tràgica actualitat que
converteix en advertència el sotrac que
produeix el carruatge de morts que s'o-

feguen en les boires del nostre mar.
Malgrat tot, la mentida més bella segu-
irà sent la fabulació dels misteris incre-
ïbles, l'elegància harmoniosa de la retò-
rica vestida de metàfores, el maneig des-
tre de l'adjectiu. Tal és l'obstinació de la
literatura, l'art de somiar la realitat.

És la nostàlgia la notícia
fràgil de la memòria, doble-
ga herois rebels, els despulla
de tot el que un dia va ocór-
rer, ens castiga a no poder
tornar als vells llocs. Però
només l'oblit ens salva de la
vida, aquest serè plaer que

rendeix lleialtat al valor de la veritat: la
cara més complexa del món.
Si en algun punt del nostre cos habi-

ta la mentida, aquest lloc és l'ànima; la
neurociència en diu cervell. Si el gene-
rador del pensament és aquí, aquest
evoluciona gràcies a l'educació. No està
clar que s’enxampi abans un mentider
que un coix. Per tant, cal trobar meca-
nismes per no caure en el forat; invertir
la ignorància per la invenció, ja que hi ha
qui treballa amb especial dedicació en
l'enginyeria de les ments, en un temps,
aquest, de tants significats.

No està clar que s’enxampi abans un 
mentider que un coix. Per tant, cal trobar

mecanismes per no caure en el forat

Alivio. Mucho alivio.
Estas derechas autor-
retroalimentadas, gol-

pistas, dan mucho miedo. Al gobierno
hay que pedirle que trate de cumplir las
muchas y buenas expectativas que
genera, sin complejos, sin miedo y sin
medias tintas o la alternativa solo será
la derecha ultramontana.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Me quedo con seis mo-
mentos: Pedro Sánchez
citando a Manuel Aza-

ña, Pablo Casado delirando con Cam-
boya, el aplauso a Aina Vidal, el silen-
cio sepulcral ante la intervención de
Ana Oramas, la rabia de Montse Bassa
y Vox abandonando la sala cuando ha
hablado Oskar Matute.

Quan la majoria de
nens i nenes obren re-
gals, un nou crim mas-

clista posa fi a la vida d'una nena i la
seva mare. Ens estan matant. Cal una
societat feminista per combatre la vio-
lència masclista. I per això calen re-
cursos i voluntat política. #NiUnaMenos
#NiUnaMenys #Feminicidi.

@jonathanmartinz@TeresaRodr_ @susannasegovia

El Tribunal Suprem no
permet que Oriol Jun-
queras vagi a Estrasburg

a prendre possessió de l'escó d'euro-
diputat. El tribunal del procés diu que,
amb condemna ferma, no té immuni-
tat. Els magistrats tampoc anul·len la
sentència, tal com demanava l'advocat
Andreu Van den Eynde.

@MarPoyato

Els semàfors

Ajuntament
El govern local ha anunciat que, en tres
mesos, tindrà enllestit el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni, un document
que acumula anys de retard i que es va
comprometre a presentar abans d’aca-
bar el 2019, cosa que no ha complert. 

pàgina 6

Xavi Escaich
L’exfutbolista torna a la que va ser casa
seva fa 30 anys, el CE l’Hospitalet, tot i
que ara les seves funcions seran unes al-
tres. Escaich és el nou director general
del club i, com va dir Santi Ballesté, aju-
darà a professionalitzar més l’entitat. 

pàgina 13

‘Pintando historias’
El col·lectiu ‘Pintando historias’, que es
dedica a recollir la memòria històrica de
la gent gran dels barris de la ciutat per
conservar-la i transmetre-la als infants
hospitalencs, arriba al barri de la Flori-
da amb una catorzena d’entrevistes. 

pàgina 10

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i

Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès), Pau Mas-

sip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau

Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor Ferran i Lola

Surribas Producció gràfica: Eduardo Corria

Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola Gu-

tiérrez i Rosa Bertran Controller: Mauro Fa-

vieri Distribució: Daniel Manuel, Andrés

Meca, Wiliam Hernández i Pablo Favieri.



5 | 

línial’H.catEnvia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com Gener 2020

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

Reclamen un arqueòleg que 
controli les obres a la Cosme Toda1

2
Gran any de l’Hospi: “Encara 
tenim marge de millora”

Acord a quatre bandes per 
reformar la plaça Espanyola

Demanen reobrir el cas Pedro 
Álvarez perquè no prescrigui

Lluitant contra la solitud: la gran
tasca d’Amics de la Gent Gran

El + llegit línial’H.cat

3

4
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Safata d’entrada

Veient com s’esveren els diputats
del PP i de Vox quan al Congrés es
critica el Rei o es qüestiona la
“unidad de España”, es veu per-
fectament quin és el problema del
nacionalisme espanyol.
El nacionalisme espanyol es

fonamenta en un dogma de fe. La
“unidad de España”, aquest és el
bé suprem, intocable, sagrat. Tant
és que la consecució d’aquest
dogma hagi demostrat ser un es-
trepitós fracàs històric, perquè un
dogma mai no es valida i passa
per sobre de qualsevol altre valor
social, com la convivència, el res-
pecte o la mateixa democràcia.
Només el fanatisme pot arribar a
imposar per la força un dogma
que ha demostrat ser invàlid. Parlo
del fanatisme d'arrel franquista
d’aquell coronel de la Guàrdia Ci-
vil que va dir que “el cumplimiento
de la ley está por encima de la
convivencia”, per justificar la vio-
lència policial de l’1-O.  Parlo del
fanatisme patriòtic dels diputats
quan amenacen, insulten i criden
per no deixar parlar.
El nacionalisme català, en

canvi, no té la independència com
a cosa sagrada i una prova d’això
és que la manera de validar aquest
projecte és mitjançant referèn-
dum i no per imposició. Els pro-
jectes es proposen, es qüestionen,
es deliberen, s’avaluen… i final-
ment es voten. L’independen-
tisme sap que pot perdre en un re-
ferèndum, però no està disposat a
perdre la democràcia. 
Em sembla legítim que s’in-

voqui la “unidad de España”, però
no que se’ns imposi amb bel·lige-
rància. Voleu “unidad”? Perfecte:
comenceu per respectar els drets
de les persones i dels pobles.

Divideix
per Salvi Pardàs

El conflicte, en forma de conte
per Màrius Calvet

Visc a Catalunya i, des de petit,
he viscut el conflicte entre Es-
panya i Catalunya. Moltes vega-
des se’ns aconsella que dialogu-
em per solucionar el conflicte,
però hi ha un principi científic
que diu: “Tot conflicte té solució,
sempre que ambdues parts tin-
guin un objectiu comú”. Fa més
de quatre anys que cerco aquest
objectiu comú entre Espanya i
Catalunya i no l’he trobat. Per als
que no viviu a Catalunya, us ex-
plicaré un conte que representa
la situació que vivim: 
“Hi havia una vegada dues

famílies que es barallaven des de
feia molts anys. Vivien en una
gran finca, una tenia la major
part i l’altra una part molt més
petita. Després d’una gran llui-
ta, el líder de la família més for-
ta li va dir al de la més petita que
ells serien els únics propietaris de
la finca, però que els deixarien se-
guir vivint en la parcel·la que ha-
via sigut seva amb unes condi-
cions: Haurien de treballar i el
que guanyessin aniria directa-
ment a la família propietària. Ells
els hi donarien diners per anar
sobrevivint. Només podien par-
lar el seu idioma entre ells. I tot
i viure en una part de la finca,
qualsevol situació de conflicte es

resoldria segons les disposicions
de la família propietària. Durant
generacions, la família subordi-
nada va estar demanant a la
propietària un tracte més just. La
resposta va ser sempre: «No. Soc
jo qui et salva de la pobresa i pots
viure gràcies al que et dono».
Però cada vegada aportaven
més diners als propietaris i cada
vegada en rebien menys, i a so-
bre els hi deien que, si no es por-
taven bé, els castigarien. De ma-
nera que cada vegada més mem-
bres de la família sotmesa s’a-
donaven que no seria possible
cap canvi en un sistema tan
tancat i intolerant. Creien que,
per respectar-se a si mateixos, o
compraven la part on vivien i que
originalment havia sigut dels
seus avantpassats, o demanaven
ajuda a altres famílies de l’entorn
per assolir la independència i
construir una vida millor”. 
Si substituïu les famílies i la

finca pels espanyols, els catalans
i Espanya, podreu entendre la
nostra situació. Des de Catalunya
us demanem que penseu en la
nostra situació i ens ajudeu.
Aquesta ajuda crearà una gran
onada de força a favor de la de-
fensa de la llibertat i la dignitat
de tots els pobles del món.

Les millors
perles

El Rei Melcior de la cavalcada de Terrassa no va donar el millor
exemple als nens i nenes que van anar a veure’l. Durant la rua,
algunes persones del públic li van retornar diversos caramels,

fet que va ofendre Sa Majestat, que va respondre tornant a llançar
agressivament els dolços contra els suposats autors de l’ofensa.

Els Boixos Nois van cridar proclames nazis, van insultar Dani
Jarque i van cantar cançons sobre matar aficionats de l’Es-
panyol durant el derbi de filials que es va jugar per primer

cop a l’estadi Johan Cruyff. El Barça i els Mossos d’Esquadra
col·laboren per identificar els culpables. 

La hipocresia d’algunes celebritiesno coneix límits. Kylie Jenner, la
petita del clan Kardashian, es va convertir en Trending Topic a
Twitter després de lamentar la mort de milions d’animals als in-

cendis d’Austràlia i, tot seguit, publicar una foto de les seves sabatilles
d’estar per casa fetes amb pell d’animal i valorades en 1.100 euros.

Enmig de retrets i males paraules, la sessió d’investidura de
Pedro Sánchez va comptar amb un moment de qualitat
humana. La gran majoria de diputats i diputades del Con-

grés van oferir una ovació a Aina Vidal, la diputada dels co-
muns que va assistir a la votació malgrat patir un càncer sever.

Brad Pitt sí que hauria compartit la fusta amb en Jack al final de
Titanic, no com va fer la Rose. Durant el seu discurs d’agra-
ïment pel Globus d’Or a Millor Actor de Repartiment, Pitt va

donar les gràcies al seu company i amic Leonardo DiCaprio i va
aprofitar per fer-li aquesta broma que s’allarga des del 1997.

A les xarxes

@Jjsb441: La universidad de Sidney cifra
en 500 millones los animales muertos en
los incendios que están destruyendo Aus-
tralia. ¡500 millones! Sobran las palabras. 

@Congreso_Es: El Pleno otorga su con-
fianza a Pedro Sánchez, quien, con 167 vo-
tos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones,
queda investido presidente del Gobierno.

#SánchezPresident #ElSupremContraEuropa #AustràliaEsCrema

@jcuixart: La justícia espanyola ja no s'o-
beeix ni a ella mateixa, més d'hora que
tard implosionarà. Europa té l'obligació
de reaccionar.
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PATRIMONI4El govern de Núria
Marín assegura que la reunió
per reprendre els treballs per
elaborar el nou Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arqui-
tectònic de la ciutat, el PEPPA, es
farà abans del pròxim març, però
encara no té data. Així ho han as-
segurat fonts municipals a Línia
L’H, que han afegit que el procés
per elaborar el nou pla està “molt
a l’inici” i es farà “donant veu a
totes les persones i entitats que
formen part de la comissió”.
Aquest anunci arriba des-

prés de les reiterades denúncies
del mal estat de conservació
d’alguns elements que ja estan
protegits dins l’anterior PEPPA,
com la masia de la Remunta o el
Castell de Bellvís, o de l’enderroc
d’altres indrets històrics de la
ciutat no protegits com la va-
queria Rafel i l’inici de les obres
a la Cosme Toda.
Davant les crítiques rebudes,

i en referència a Can Trinxet, un

altre dels focus de polèmiques pel
que fa al patrimoni, des de l’A-
juntament s’avança que “d’aquí
a dos mesos, com a molt tard, s’i-
niciaran els treballs de consoli-
dació de l’estructura de la nau la-
teral” de l’antiga fàbrica, unes
obres que es finançaran amb re-
cursos de l’AMB. Un fet que de-
mostra, segons les mateixes
fonts, que el govern està cons-
cienciat al respecte i que “es van
fent coses”.

ESCEPTICISME
Tot i això, entitats i partits de l’o-
posició critiquen la “deixadesa”
dels diferents governs munici-
pals del PSC envers els diversos
edificis històrics de la ciutat. A
més, com apunta Ireneu Castillo,
defensor del patrimoni local, la
majoria aconseguida pels socia-
listes en les últimes eleccions
municipals treu capacitat de
pressió a l’oposició, que ha por-
tat diversos casos al Ple.

Estat de la masia de la Remunta, edifici protegit pel PEPPA antic. Foto: ERC

La reunió per reprendre el nou
pla de patrimoni es farà aviat
» El govern de Marín convocarà abans del març la comissió
» Entitats i partits denuncien l’abandonament d’alguns edificis

Acaba la prova de les bicis
compartides entre crítiques

MOBILITAT4La prova pilot de
bicicletes compartides de llo-
guer que va posar en marxa
l’empresa Mobike el setembre
del 2018 s’acabarà el pròxim 31
de març. Però la fi d’aquesta pro-
va no significa que les bicicletes
de lloguer desapareguin de la
ciutat, ja que el govern munici-
pal de Núria Marín farà un con-
curs públic per atorgar a alguna
empresa aquest servei.
En declaracions a L’HDigital,

Pepe Castro, tinent d’alcalde de
seguretat i convivència, diu que
“el servei ha evolucionat de for-

ma positiva” i assegura que
“quan alguns dels seus usuaris
ha fet un ús incívic” de les bici-
cletes han rebut un recàrrec.
Però tot i la valoració posi-

tiva que se’n fa des del consis-
tori, molts ciutadans i associa-
cions han criticat el poc control
que hi ha sobre les bicicletes i
el fet que sovint es deixin apar-
cades de qualsevol manera, di-
ficultant el pas dels vianants.
Un dels col·lectius que més ha
patit aquesta situació són les
persones amb mobilitat reduï-
da i els invidents.

El servei d’empadronament
de la ciutat està saturat

POLÈMICA4Els terminis per
empadronar-se a la ciutat s’han
doblat, de tres a sis mesos, per-
què el departament municipal
que se n’encarrega, Gestió de Po-
blació, està saturat. Ho denun-
cia l’associació Papers i Drets per
a Tothom, que asseguren que hi
ha menys treballadors al depar-
tament.
Segons dades recollides per

L’HDigital, entre l’1 de gener i el
16 d’octubre es van fer 2.750
sol·licituds d’empadronament
a la ciutat. En canvi, durant el
mateix període del 2019, la xifra

va créixer més del doble fins a
arribar a les 5.790 peticions.
Des del consistori admeten

que el nombre de treballadors de
la Unitat de Gestió de Població
s’ha reduït a la meitat, passant de
sis a tres, i per això han aug-
mentat de tres a sis mesos, el lí-
mit que permet la llei, el termi-
ni per resoldre els expedients.
Papers i Drets per a Tothom

denuncia que aquesta situació
deixa en una situació molt vul-
nerable als estrangers, que ne-
cessiten empadronar-se per ac-
cedir a serveis com la sanitat.

El Ple aprova els comptes
sense el suport de l’oposició
ECONOMIA4El pressupost mu-
nicipal per a aquest any puja fins
als 261,4 milions d’euros, un
5,45% més que l’any passat,
però només destinarà 8,5 mi-
lions d’euros a inversions.
Aquests són els comptes que

es van aprovar al Ple de desem-
bre i que van tirar endavant no-
més amb els vots del PSC, que va
fer valdre la seva majoria, i amb
el vot en contra de la resta de
partits de l’oposició.

Els partits van criticar la fal-
ta d’inversions en temes socials,
com per exemple la compra
d’habitatge per destinar-lo a
usos socials, o el fet que no hi
hagi cap partida per rehabilitar
part del patrimoni històric local.
A més, des de Ciutadans con-

sideren que els comptes ama-
guen una pujada de l’IBI “enco-
berta” que hi haurà, ja que la ciu-
tat ha demanat al Ministeri
d’Hisenda que revisi el cadastre.

Habitatge | Els lloguers ja superen els 700 euros
El preu dels lloguers a la ciutat no ha deixat de pujar els darrers anys. Segons dades
oficials de la secretaria d’Habitatge de la Generalitat, el 2019 es va tancar amb un

preu, de mitjana, de 707 euros. En cinc anys, llogar un habitatge s’ha encarit un 40%.
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Creen una app per visibilitzar
els referents femenins locals
INNOVACIÓ4La lluita feminis-
ta cada vegada té més força i això
fa que surtin a la llum diverses
carències que fins ara la societat
havia ignorat. Un dels fets més
destacats és la invisibilitat de la
dona en la vida pública, cosa que
genera una manca de referents
femenins per a la població.
Amb l’objectiu de capgirar

aquesta situació, el festival tec-
nològic L’Hospitalet-XR va plan-
tejar el repte de buscar una ma-
nera de crear una societat més
igualitària a través del diàleg
intergeneracional.
Laiapp va ser la iniciativa

que va guanyar el concurs, amb
una proposta molt innovadora,
crear una aplicació que perme-
ti conèixer el testimoni de dife-
rents hospitalenques a partir de
la realitat virtual.

GRANS OBJECTIUS
Des del desembre, el projecte
s’està desenvolupant a Torre
Barrina amb l’objectiu de poder-
lo ensenyar al públic el 8 de
març. Com explica Sandra Ruiz,
cap de projectes d’innovació so-
cial del centre, la intenció és
presentar la prova pilot, feta
amb Dolores Ruiz, presidenta de
la Creu Roja, i deu dones més
que s’han sumat al projecte.
Sandra Ruiz afegeix que,

amb aquesta iniciativa, volen
remarcar la importància de la
lluita per la igualtat que han fet
i fan aquestes dones, “que pos-
siblement ningú coneix però
que tenen històries de superació
molt importants” que han de
sortir a la llum. A més, els temes
estaran lligats als barris per tal
de mostrar la proximitat.

SOCIETAT4La mare del nadó
que els Mossos d’Esquadra van
trobar mort al riu Besòs el se-
tembre passat va demanar aju-
da als serveis municipals de l’A-
juntament de l’Hospitalet per
avortar, segons va avançar El Pe-
riódico. El rotatiu explica que la
noia, de setze anys, es va dirigir
a un punt d’informació de Salut
Jove de la ciutat el 13 de març,
quan feia dos o tres mesos que
s’havia quedat embarassada.
Segons el diari, la noia va ser

atesa per una educadora del
centre i es va fer un tercer test
d’embaràs que, com els altres
dos que s’havia fet pel seu comp-
te, va determinar que estava en
estat de gestació. Davant d’això,
l’educadora li va explicar que, se-
gons la llei, després de la refor-
ma impulsada pel govern del PP
de Mariano Rajoy no li permetia
avortar si no tenia el permís
dels seus pares.

El Periódico afegeix que la
noia va voler esquivar aquest pas
dient a l’educadora del punt de
Salut Jove que els seus pares
eren a l’estranger, però segons
afirmen al diari, no era veritat.
Davant d’això, la treballadora li
va recomanar que anés a un
centre mèdic i allà expliqués la
seva situació, cosa que no va fer.

PART CLANDESTÍ
Davant d’aquest carreró sense
sortida, la menor va decidir se-
guir amb l’embaràs en secret. Ni
la família, ni metges ni profes-
sors de l’institut van veure el que
estava passant durant els mesos
de gestació, que no van anar
acompanyats de cap control mè-
dic, cosa que afegeix molt perill
a un embaràs que, com el de
qualsevol adolescent, ja es con-
sidera de risc.
La decisió de la mare va ser

tenir l’infant en l’habitació d’u-
na pensió de la ciutat. Assistida

pel pare de la criatura, també
menor d’edat i que havia mirat
a internet què havia de fer durant
el part, la criatura va néixer de
forma clandestina en un part
sense anestèsia.
Tot i que en un principi la

parella havia decidit que dona-
rien l’infant en adopció, el pare
va anar fins a Sant Adrià de Be-
sòs amb metro i va desfer-se del
cos de la criatura a la desem-
bocadura del riu Besòs, on va
ser trobat per agents dels Mos-
sos d’Esquadra després de tres
dies de recerca.

Punt on els Mossos van trobar el cos del nadó. Foto: Norma Vidal/ACN

La mare del nadó trobat al Besòs
va demanar ajuda per avortar



| 8

Gener 2020

Centre | Sant Josep
línial’H.cat

Barnasants porta al Barradas
la música de Joaquín Carbonell
MÚSICA4Fa cinquanta anys
Joaquín Carbonell no es podia ni
imaginar el que suposaria pujar
dalt d’un escenari al costat del
seu professor de l’institut, José
Antonio Labordeta. Ara, el can-
tautor aragonès rememorarà
una carrera dedicada a la músi-
ca que ja suma cinc dècades des
d’aquell 1969 en què es va atre-
vir a enfilar-se a l’escenari del Te-
atre Marín de Terol.

On pujarà diumenge 26 de
gener serà a l’escenari de l’Au-
ditori Barradas, amb el concert
‘Joaquín Carbonell en directo: 50
años’. El cantautor aragonès
serà l’encarregat de posar en
marxa, un any més, els dife-
rents concerts que es faran a la
ciutat del festival Barnasants,
que també portaran al Barradas
cantants com Pablo Guerrero o
Pedro Berruezo.

La Fundació Arranz-Bravo
compleix una dècada de vida

ART4La Fundació Arranz-Bra-
vo està de celebració. Ara fa una
dècada que aquest espai d’art es
va posar en marxa als magat-
zems de la Tecla Sala amb dos
objectius, donar a conèixer l’obra
del pintor Eduard Arranz-Bravo
i promocionar als joves creadors
d’art contemporani.
Per tal de commemorar

aquesta fita, la fundació ha cre-
at una exposició que es podrà vi-
sitar fins al 24 de febrer i que ser-

veix per repassar els diferents ar-
tistes que han mostrat les seves
creacions al centre des que
aquest va obrir portes.
Comissariada per l’actual di-

rector artístic de la fundació,
Albert Mercadé, l’exposició
compta amb la participació de 35
artistes que tornen a aquest es-
pai per mostrar les seves crea-
cions i amb deu obres recents
d’Eduard Arranz-Bravo, l’artis-
ta que dona nom a la fundació.

FESTIVAL4Noms de luxe per a
la nova edició del Let’s Festival,
que aquest any arriba a la quin-
zena edició. Un dels més im-
portants és el del grup Manel,
que ja ha exhaurit totes les en-
trades pel concert que farà dis-
sabte 15 de febrer a la Sala Sala-
mandra a un quart de deu de la
nit. La banda catalana presen-
tarà el seu nou disc, ‘Per la bona
gent’, que va estrenar aquesta
tardor i que, des del primer mo-
ment, ja s’ha convertit en un dels
àlbums més venuts, arribant al
número u de la Llista Oficial de
Vendes gràcies al seu so perso-
nal que suma electrònica, tradi-
ció i elements del hip hop més
clàssic, com l’ús del sampler.
En el concert, els quatre

components de Manel barre-
jaran les noves cançons de l’àl-
bum més recent amb els dife-
rents èxits dels anteriors discos
que han marcat la seva carre-
ra, com ‘Els millors professors
europeus’, ‘10 milles per veure
una bona armadura’ o ‘Jo com-
peteixo’.

NOVES SALES
Però abans del concert de Manel,
Let’s Festival es posarà en mar-
xa el 24 de gener, també a la Sala
Salamandra. Els encarregats
d’aixecar el teló d’aquesta quin-
zena edició del festival seran
Los Zigarros, el grup de rock va-
lencià que presentarà el seu ter-
cer disc, ‘Apaga la ràdio’.

El mateix divendres 24 tam-
bé es podrà veure una de les no-
vetats que el festival ofereix aquest
any, ja que a les nou del vespre
també es podrà veure el concert
de Le Superhomard, Doble Pleti-
na i DJ Supermajo a l’Espai Zo-
wie, una de les noves sales que se
suma al festival, juntament amb
el Barradas i el mític Oncle Jack.

El grup Manel ha exhaurit les entrades del concert. Foto: Mireia Grau (Manel)

Manel, cap de cartell d’un Let’s
Festival que s’escampa pel barri

Reformes | 11 milions d’euros per posar al dia La Farga
El centre comercial La Farga ha anunciat que, aquest 2020, invertirà 11 milions
d’euros per remodelar l’edifici. Un dels canvis més importants serà l’obertura de
la façana lateral, on es crearan diferents terrasses que ocuparan nous restaurants. 
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SOCIETAT4El primer nadó hos-
pitalenc de l’any és la Rahma,
una nena que va néixer el dia 1
de gener a un quart d’onze del
matí a l’Hospital General de la
ciutat. La nena va pesar 3,310
quilos i tant ella com la seva
mare es troben en perfecte estat
després del part, tal com van ex-
plicar des del Consorci Sanitari
Integral.
La Rahma és la primera filla

d’una parella que viu al barri, ori-

ginària del Marroc i que han es-
trenat la maternitat amb poc
més de trenta anys.
Amb aquest naixement, la

ciutat queda fora de la lluita per
veure qui és el primer nadó del
2020, que aquest any s’ha viscut
amb una petita polèmica per la
competència entre Sabadell i
Terrassa, els dos municipis on
van néixer els nadons més pri-
merencs d’aquest 2020 i que es
disputen aquest honor.

Rahma, una veïna del barri,
és el primer nadó de l’any

SALUT4El nou Laboratori Clínic
Territorial Metropolitana Sud
(LCTMS) ja està en funciona-
ment. Aquest centre, ubicat a
l’Hospital Universitari de Bell-
vitge, agrupa i unifica els diferents
laboratoris i serveis de proves de
l’Àrea Metropolitana Sud de l’Ins-
titut Català de Salut, cosa que in-
clou fins a 83 centres d’extracció
i recollida de mostres.
Amb la posada en marxa

d’aquestes instal·lacions, que
ocupen un espai de 1.200 metres
quadrats, es faran més de 12 mi-
lions de proves a l’any gràcies a
les noves tecnologies que hi hau-
rà al centre, que compta amb
tres cadenes de proves automa-
titzades, que s’encarregaran de
fer el 70% de les proves que
fins ara es feien al Laboratori Clí-
nic de la ciutat. De fet, aquest
centre s’ha tancat i els seus tre-
balladors s’han traslladat a les
noves instal·lacions, ubicades
al recinte de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge.
La doctora Núria Llecha, di-

rectora clínica d’aquest nou la-
boratori, assegura que aquestes
noves instal·lacions permetran
millorar l’eficiència i la seguretat
“tant dels professionals, que hau-
ran de manipular molt menys les
mostres gràcies a l’automatitza-
ció, com dels pacients, per la mi-

llora de la traçabilitat de les mos-
tres des que s’obtenen fins que
se’n lliuren els resultats”. A més,
les noves instal·lacions conser-
varan les mostres una setmana,
de manera que, si els metges de-
manen una nova prova, no caldrà
tornar a punxar als pacients.

El nou laboratori uneix els que hi havia fins ara en diferents espais. Foto: HUB

Un nou laboratori farà més de 12
milions de proves clíniques l’any

Bellvitge | Gornal

Loteria | Cau part d’un cinquè premi de la ‘Grossa’ de Nadal
L’administració de loteria que hi ha al carrer de Santa Eulàlia 141 va repartir part d’un

cinquè premi del sorteig de la ‘Grossa’ de Nadal. Es tracta del número 74.770. A la ciutat
també va caure un altre cinquè premi, el 66.212, venut a Sant Josep.

Mobilitat | La travessia Industrial tindrà un carril bici
Han començat les obres per construir un nou carril bici segregat a la travessia
Industrial, entre la rambla de la Marina i l’avinguda de la Mare de Déu de Bell-
vitge. El carril tindrà 2,5 metres d’amplada i estarà segregat del pas dels cotxes.

INFRAESTRUCTURES4Ferroca-
rrils de la Generalitat està fent di-
ferents feines de millora a la
seva xarxa que obliguen a la
companyia a tallar el servei de
trens. El primer tall es va produir
entre els dies 10 i 12 i el segon
serà entre els dies 17 i 19 d’aquest
mes, coincidint amb els caps de
setmana.
Per tal de reduir al màxim les

molèsties als passatgers, la com-
panyia ofereix un servei alter-
natiu d’autobusos. Un d’ells, en-
llaça les estacions de Sant Josep,

Avinguda Carrilet, Almeda i Cor-
nellà Riera, i l’altre connecta
directament l’estació de Gornal
amb la de Sant Boi. Durant els
dies en què hi hagi els talls,
FGC també modificarà els ho-
raris dels trens entre les esta-
cions de Gornal i Plaça Espanya.
Les obres serviran per mi-

llorar la impermeabilització dels
túnels, també es faran feines de
formigonatge i es millorarà el
drenatge dels canvis d’agulles a
les estacions de l’Avinguda Ca-
rrilet i de Sant Josep.

Talls al servei de Ferrocarrils
per millorar les estacions

ENTORN4El mal estat dels
parcs infantils de la ciutat és una
epidèmia que s’escampa pels
barris. Santa Eulàlia se suma a
la denúncia que Línia L’H va fer
el mes passat de la situació en
què es troben diferents espais de
jocs infantils als barris de Coll-
blanc i la Torrassa.
Una d’aquestes zones de joc

és la que hi ha a tocar de la pla-
ça Europa, entre la Gran Via i el
carrer Igualtat, just darrere de les
oficines de l’empresa construc-
tora Copisa. En aquest espai, els
veïns denuncien que el terra de
cautxú està molt vell i desgastat
i això, sumat a les inclemències
meteorològiques, provoca que es
vagi desenganxant i trencant-se
per l’ús, creant forats a l’àrea de
joc que poden ser perillosos pels
infants.
De fet, aquesta situació ja fa

temps que s’arrossega. Al se-
tembre, Esquerra Republicana
va presentar una pregunta al

Ple per saber si el govern muni-
cipal tenia previst prendre al-
guna mesura per tal d’arreglar el
parc. Des de l’Àrea d’Espai Pú-
blic, el consistori va respondre
que feia el manteniment habitual
en funció dels desperfectes que
es van produint per tal de man-
tenir la seguretat de l’espai i
afegia que, en els últims tres
anys, s’hi han fet fins a 38 ac-
tuacions de manteniment.

En la mateixa resposta, el go-
vern local va anunciar que estu-
diarà, juntament amb veïns i
tècnics municipals, el disseny
d’un nou parc infantil a la zona.
Un altre dels parcs que tam-

bé presenta deficiències greus és
el que està ubicat a la confluèn-
cia dels carrers Jerusalem amb
Herrero, on el cautxú que co-
breix la superfície de jocs també
està desgastada i foradada.

Un dels parcs, ple de forats i altres deficiències. Foto: Twitter (@RubenCasellas)

Els veïns denuncien el mal
estat dels parcs infantils
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Les Planes | La Florida

ART URBÀ4Dos nous murals
embelleixen les façanes del ba-
rri. Es tracta dels dibuixos pin-
tats pels artistes Elisa Capdevi-
la i Santiago Jaén gràcies a l’im-
puls de Rebobinart.
Un d’ells es pot veure a la fa-

çana del bloc 3 de la plaça de la
Florida i forma part del Pla Inte-
gral Les Planes-Blocs La Florida.
En aquest cas, Capdevila ha pin-
tat a dues àvies del barri llegint de
manera molt realista, una mos-

tra de la seva obra, capaç de cap-
tar i transmetre amb molta sen-
sibilitat les relacions humanes.
L’altra obra és de l’artista

Santiago Jaén, que l’ha pintat a
la façana interna de l’escola Jo-
aquim Ruyra, tot i que una part
es pot veure des del carrer. El di-
buix és d’estil abstracte i mostra
la fluïdesa de la improvisació del
món actual, a través dels efectes
visuals que generen els colors,
adaptant-se a la superfície.

MEMÒRIA4El projecte ‘Pin-
tando historias’ ha arribat a la
Florida. Aquesta iniciativa, que
pretén recuperar la memòria
històrica dels diferents barris
de la ciutat perquè no es perdi i
perquè els més petits la puguin
descobrir, ha arribat a aquesta
zona de la ciutat després de pas-
sar per Santa Eulàlia, Sant Josep
i Pubilla Cases.
Durant el mes de desembre,

els alumnes d’audiovisuals de
l’escola Serra i Abella que col·la-
boren en el projecte van fer les
entrevistes a les persones grans
que s’han volgut sumar a aques-
ta iniciativa. Entre el Casal de

Gent Gran de la Florida i altres
espais, els participants van po-
der recollir 14 testimonis de per-
sones grans, que van explicar la
seva història davant les càmeres.
Ara, els encarregats del pro-

jecte estan editant els vídeos
per fer-ne diverses píndoles
d’entre dos i tres minuts que, un
cop muntats, passaran als estu-
diants d’algun dels centres pú-
blics del barri perquè aquests co-

neguin les seves històries i les
puguin reinterpretar a través
dels dibuixos.
Amb aquest projecte, a ban-

da de recollir el testimoni dels
més grans per tal que les seves
vivències no es perdin, els im-
pulsors de la iniciativa volen
que els infants de la ciutat co-
neguin com era la dinàmica, la
vida social dels barris on viuen
i com ha canviat.

Una de les participants al projecte durant l’entrevista. Foto: Pintando historias

‘Pintando historias’ arriba al
barri per recollir-ne la memòria

Dos nous murals envelleixen
els edificis de La Florida

SUCCESSOS4Una trentena de
persones es van veure implica-
des en una baralla multitudi-
nària durant la nit de Cap d’Any,
tal com va avançar Cadena SER
Catalunya. Els fets van passar
a un quart de tres de la mati-
nada, quan diverses persones
que estaven al bar La Repúbli-
ca, es van enfrontar provocant
diversos ferits.
Una de les que va sortir més

malparades de l’enfrontament va
ser el porter del local, situat a l’a-
vinguda Rosalía de Castro, a to-
car del pont de la Renfe, que va
haver de ser tractat pels serveis
d’emergència per diverses feri-
des d’arma blanca de poca gra-
vetat. L’ACN explica que els
Mossos d’Esquadra estan in-
vestigant els fets per tal de loca-
litzar l’autor de l’agressió.
Segons recullen diferents

mitjans, la majoria dels partici-
pants a la baralla van ser perso-
nes de nacionalitat marroquina,
que es van enfrontar a un grup
de dominicans.

CAP COMENTARI
Tot i la importància dels fets i
l’espectacularitat de la baralla,  el
conseller d’Interior, Miquel
Buch, no va explicar els fets du-
rant la roda de premsa que va
oferir el dia 1 de gener al matí per
fer balanç de l’activitat de la po-

licia catalana durant la nit de Cap
d’Any.
Com explica l’ACN, el titular

d’Interior va qualificar de “tran-
quil·la” l’última nit de l’any i va
afegir que les detencions van
augmentar un 142% en compa-
ració amb l’any passat.

El bar La República on hi va haver la baralla. Foto: Google Maps

Una trentena de persones es
barallen en un bar per Cap d’Any

Collblanc | La Torrassa

Lluís Homar i Els Joglars
omplen de teatre el Joventut
CULTURA4El Teatre Joventut
arrenca l’any amb dos noms de
primer nivell del teatre català. Es
tracta de la companyia Els Jo-
glars i de Lluís Homar.
Amb el permís de Barris en

dansa, Els Joglars seran els en-
carregats d’aixecar el teló teatral
dissabte 25 de gener a les vuit del
vespre amb l’obra Señor Ruise-
ñor, un text que reivindica l’art
com a pàtria universal, contra les

pàtries identitàries, i ho fa a
partir de la figura de Santiago
Rusiñol.
El torn de Lluís Homar serà

l’1 de febrer a les vuit del vespre.
Un dels millors actors de l’esce-
na català s’encarregarà, tot sol,
d’explicar la història de La neta
del Sr. Linh. Com ja va fer amb
Terra Baixa, Homar encarnarà
tots els papers, jugant amb els di-
ferents recursos escènics.

A punt d’acabar-se el nou
camp de futbol de la Torrassa
EQUIPAMENTS4El nou camp
de futbol de la Torrassa estarà en-
llestit aquesta primavera. Així
ho va anunciar l’alcaldessa Núria
Marín durant una visita a les
obres que va fer el 8 de gener per
veure com avancen les obres.
Des de l’Ajuntament assegu-

ren que aquesta instal·lació, molt
reivindicada pels veïns del barri,
estarà a ple rendiment per a l’inici
de la pròxima temporada espor-

tiva. Totes les instal·lacions, que
hauran costat 4 milions d’euros,
ocuparan una superfície de 6.700
metres quadrats al Parc de la To-
rrassa
Quan es van posar en marxa

els treballs, la tardor de 2018, di-
ferents veïns i entitats van de-
manar la presència d’un arqueò-
leg que controlés les excavacions,
ja que a la zona s’hi havien fet tro-
balles històriques anys enrere.

Successos | Una persona intoxicada per un incendi
El Servei d’Emergències Mèdiques va portar una dona a l’Hospital de la Creu Roja
el dia de Sant Esteve després de patir una intoxicació per inhalació de fum al seu
pis, al carrer Sant Francesc Xavier, per un petit incendi a la cuina del domicili.

Patrimoni | Activitats per donar a conèixer el Castell
L’entitat Defensem el Castell de Bellvís va organitzar una jornada d’activitats,
com una ruta històrica pel barri i un vermut a la plaça Espanyola, per donar a
conèixer el patrimoni històric del barri, com el castell medieval de la Torrassa.

14
persones grans
que viuen a la Florida
han donat el seu
testimoni al projecte
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).
I és que aquest organisme

públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.
La TGSS ha pretès eliminar

tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 
A Catalunya s'estan enviant

a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 
De fet, tots aquells treballa-

dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.
D'aquesta manera, la TGSS ha

reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 
A més, l'apartat de Bases de

Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.
Una altra novetat és que, al

costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.

Serveis
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Esports Waterpolo | L’AESE torna a la feina després de les vacances
L’AESE va tornar a posar-se en marxa després de les vacances amb una derrota a la piscina
del líder, el Concepción Ciudad Lineal. Les de Santa Eulàlia només hauran de jugar un partit
més en aquest primer mes del 2020, el pròxim dissabte 25 contra el CN Cuatro Caminos.

Xavi Escaich, nou director
general del CE l’Hospitalet

Més de tres dècades
després de la seva
etapa com a jugador,
Xavi Escaich torna al

CE l’Hospitalet. El castelldefe-
lenc va ser presentat, el passat di-
mecres 8, com a nou director ge-
neral del CE l’Hospitalet.
“Sempre és una bona notícia

poder tornar allà on t’han tractat
bé”, va assegurar l’exfutbolista,
que va vestir la franja l’any 1988.
Després de penjar les botes al
Murcia al final de la temporada
1997-98, Escaich va començar a
formar-se per a la seva vida post-

esportiva i va llicenciar-se en
INEF. Posteriorment, també va
cursar dos màsters, de direcció
d’empreses i de gestió esportiva. 
Escaich va tenir paraules d’e-

logi cap a la parcel·la esportiva,
propietat de Jonathan Risueño
(entrenador del primer equip i al-
hora director esportiu) i va ex-
plicar que la seva funció princi-
pal ha de ser “l’organització in-
terna del club”.
El president Santi Ballesté,

per la seva banda, va dir que l’ar-
ribada d’Escaich vol servir per se-
guir “professionalitzant el club”.

L’NBA Global Academy Austra-
lia va fer bons els pronòstics
que l’apuntaven com a campio-
na i va adjudicar-se la 41a edició
del Torneig Internacional Jú-
nior de l’Hospitalet, la gran cita
del bàsquet formatiu de princi-
pis de cada any.
El conjunt australià, liderat

pel prometedor Josh Giddey, va
completar una participació im-
maculada, amb un ple de victò-
ries, derrotant el FC Barcelona a
la gran final (93-74), disputada
el passat dilluns 6. El combinat
oceànic es va plantar a l’Hospi-
talet amb una selecció dels mi-
llors jugadors de la categoria jú-
nior d’aquest país.
Fora del podi, la tercera po-

sició va ser per al Baskonia,
mentre que en quarta posició va
acabar el Basket Zaragoza, que
en els darrers anys ha apostat fort
pel bàsquet base. El Partizan i la

Penya van ser cinquè i sisè, res-
pectivament, mentre que el con-
junt local, el CB l’Hospitalet, va
tancar el seu campionat amb
una victòria contra la selecció de
la Xina (94-66) que torna a fer
que no acabi en l’última posició.

ELS PREMIATS
A banda de Giddey, el cinc inicial
del campionat va incloure Aitor

Etxeguren, Agustín Ubal, Ben-
nedict Mathurin i Stefan Todo-
rovic en el cinc ideal. Aquest
serbi, a banda de la seva inclusió
en el millor quintet, va ser el ven-
cedor del concurs de triples,
mentre que el tècnic baskonista
Miguel Ángel Hoyo va ser esco-
llit millor entrenador del tor-
neig. Guillem Torrent va ser triat
millor jugador del CBLH.

La ja tradicional foto del conjunt vencedor amb l’alcaldessa. Foto: CBLH

El 41è Torneig Júnior corona
l’acadèmia australiana de l’NBA
Pau Arriaga
L’HOSPITALET
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En Marc és historiador i vol resoldre el seu
gran enigma familiar: la desaparició de la
petita Magui Viladalba, la germana de la
seva besàvia, durant la revetlla de Sant
Joan del 1919 a Barcelona. Tot i que el pro-
tagonista creu que tots els integrants de
la història són morts, troba la Teresina, una
amiga de la Magui que viu a l’antiga casa
familiar, ara convertida en residència. 

Llibres

L'ombra de Magui encara és al jardí
Sylvia Lagarda-Mata

David Selvas dirigeix aquesta peça del
dramaturg escocès David Greig, consi-
derada “una obra de teatre amb cançons”,
i no un musical. Els actors Ivan Massagué
i Marta Bayarri interpreten l’Helena, una
advocada de divorcis que té una aventura
amb un home casat, i el Bob, un escrip-
tor fracassat que fa feines il·legals.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Aquella nit
David Greig

El 2020 ja és aquí i David Bisbal ha volgut
ser un dels primers artistes a estrenar un
nou disc. A En tus planes el cantant pre-
senta tretze cançons que recuperen els
ritmes dels seus inicis, però també sons
llatins més actuals. A més, l’àlbum comp-
ta amb quatre col·laboracions amb ar-
tistes com Juan Magán, Sebastián Yatra,
Alejandro Fernández i Greeicy Rendón.

Música

El clàssic de Louisa May Alcott, publicat
l’any 1868, no passa de moda. La prova
és que aquest Nadal ha tornat a estar en
boca de tothom gràcies a l’adaptació de
la directora Greta Gerwig, la vuitena
que s’ha fet d’aquest llibre. Saoirse Ronan
dona vida a la carismàtica Jo i encapça-
la una versió entranyable i actualitzada
de la història de les germanes March.

Pelis i sèries

Mujercitas
Greta Gerwig

En tus planes
David Bisbal

24è Circ d’Hivern
Fins al 19 de gener, la Fàbrica de Creació Ateneu Popular
9 Barris de Barcelona acull el seu 24è Circ d’Hivern. L’obra
d’aquesta edició és ‘Sopa i el que el vent no s’emportà’,
un espectacle de circ contemporani que barreja tècni-
ques diverses, com ara trapezi, acrobàcia i, fins i tot, bre-
ak dance. Pel que fa a l’argument teatral, l’obra mostra

com, any rere any, la mateixa família es reuneix per fer el
sopar de Nadal i posa de manifest que aquestes celebra-
cions mai són tan idíl·liques com semblen, una reflexió

amb què el públic podrà sentir-se identificat. 

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) ha viscut so-
bre rodes des dels dos anys. Amb un talent extraor-
dinari per al motociclisme, la seva passió, ha estat

campiona del món de trial i d’enduro en tretze i cinc
ocasions, respectivament. L’any 2011 va participar
per primer cop en el Rally Dakar i, des d’alesho-
res, ha encapçalat la classificació de la catego-
ria femenina en totes les edicions, nou en to-
tal. El passat 5 de gener va començar el Dakar
2020, el desè en què Sanz participa, que se ce-
lebra a l'Aràbia Saudita. En un país on les do-
nes poden conduir des de fa només un any i
mig, la pilot catalana vol estar entre els quinze
millors corredors. Tot i que una caiguda en la
segona etapa del ral·li li ha complicat les coses,
Sanz continua endavant per aconseguir el seu

objectiu i deixar la seva empremta en una edició
amb només dotze dones entre els 572 participants. 

L A I A  S A N ZQUI ÉS?
Ser una de les millors motoristes

Ha estat tretze vegades campiona del món de trial

Famosos

Participar en el seu desè Rally Dakar
Va començar bé i ara continua malgrat una caiguda

Preocupació i ànims
La caiguda ha amoïnat els seus seguidors, que li envien escalf

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Brain Training
Brain Training del Dr. Kawashima és la seqüela del mític joc d’intel·li-
gència Brain Training de Nintendo DS, que ara arriba per a Switch. 

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIMARTS 14 DE GENER
19:00 El nom de la rosa, d’Umberto Eco, serà la

novel·la protagonista de la primera sessió del
Club de lectura d’aquest 2020. / Biblioteca Pla-
ça Europa.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 A partir del pròxim dia 14, cada dimarts

a la tarda es faran les sessions d’un curs de
cartomàgia que s’allargarà fins a la darrera
setmana del mes de març. / Centre Cultural
Sant Josep.

TOTS ELS DIVENDRES
19:30 Durant aquest taller aprendrem les eines

per dibuixar i explicar una història Manga i
així poder crear els nostres propis personat-
ges i L’univers Manga. /  Espai de trobada per
a joves “La Claqueta”.

FINS AL 26 DE GENER
Tot el dia Darreres setmanes en les quals es po-

drà visitar la mostra Teixint identitats, que s’em-
marca en la Barcelona Gallery Weekend a L’H.
L’entada a l’exposició és gratuïta. / Centre d'Art
Tecla Sala.

FINS AL 29 DE GENER
Matí-Tarda Durant gairebé tot el mes es pot vi-

sitar la mostra anomenada La Santa Estación,
de l’artista Nevenka Pavic. Són 15 columnes
de 2 metres d’alçada. / Sala d’exposicions del
Centre Cultural Sanfeliu.

TOTS ELS DIMARTS
17:45 Com cada tarda després de les classes, el

Club d’Escacs Torreblanca prepara noves ses-
sions de l’Escola d’Escacs per a nens i nenes.
Cal inscripció prèvia per a les classes. / Cen-
tre Cultural Sant Josep.

DIMECRES 15 DE GENER
17:30 Els infants que tinguin més de tres anys

podran gaudir amb la sessió de L’Hora del con-
te que coordinarà Gisela Llimona. / Biblioteca
Can Sumarro.

DISSABTE 1 DE FEBRER
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la 20a

jornada del grup Est de la lliga LEB Plata en-
tre el CB l’Hospitalet i l’Arcos Albacete. / Nou
Pavelló del Centre.

Cada dimecres a la tarda es fan noves
sessions del taller de dansa aèria im-
partit pel duet Karajan Aerealistes. /
Centre Cultural la Bòbila.

Continuen en marxa les sessions 
del taller de dansa aèria
Tots els dimecres a les 18:00

Salsa, Bollywood, Bhangra o danses
africanes seran les modalitats que
s’ensenyaran als alumnes d’aquest
curs trimestral que es posarà en mar-
xa el dia 17. / Espai Jove Ca n’Arús.

Tot a punt per a l’inici
del taller ‘Danses del món’
Des del 17 de gener a les 17:30

La companyia Els Joglars visitarà la ciu-
tat per representar l’obra de teatre Se-
ñor Ruiseñor, una repassada a la vida
i l’obra de Santiago Rusiñol. / Teatre Jo-
ventut.

Els Joglars visiten la ciutat
amb l’obra ‘Señor Ruiseñor’
Dissabte 25 de gener a les 20:00

Partit de futbol corresponent a la 20a
jornada de Tercera Divisió entre el CE
l’Hospitalet i la UE Vilassar. / Munici-
pal de la Feixa Llarga.

L’Hospi començarà la segona 
volta contra la UE Vilassar
Diumenge 19 de gener a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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