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CONFLICTE CREIXENT
La Guàrdia Urbana
denuncia 165 usuaris
de patinet elèctric pàg 10

COMBATENT LA POBRESA pàg 10
Comencen a preparar el pla
per millorar els Blocs Florida

COMERÇ pàg 6
25 Roselles guanya el premi
de ‘A la tardor, platillos!”

POLÈMICA pàg 6

L’Hospitalet surt al pas de
les declaracions que arriben
de Madrid: el Mobile, aquí

WATERPOLO pàg 12
Del barri de Santa Eulàlia 
a l’or europeu: Paula Crespí
es corona a Budapest

Denuncien sobreocupació a les escoles i instituts pàg 3

Aules saturades

L’Hospitalet vol ser la capital
europeade la biomedicina

Marín ho anuncia a la seva conferència anual, on també diu que vol que la ciutat recuperi la sortida al mar pàg 7
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“Si estàs en una escola de l’Hos-
pitalet, estàs en una escola sa-
turada”. Així de contundents es
mostren els pares i mares hos-
pitalencs, que consideren que el
nivell d’educació dels seus fills
està en perill per la massificació
de les aules. Per ells, el problema
és evident: si hi ha més alumnes
a cada aula, els professors poden
dedicar menys atenció a cada in-
fant i això, com que passa a gai-
rebé tots els centres hospita-
lencs, acaba afectant el nivell
educatiu del conjunt de la ciutat.
Segons un estudi elaborat

per la FAPAC i Comissions
Obreres, un 67% de les 34 es-
coles de primària de la ciutat es-

tan sobreocupades. A secundà-
ria, la situació encara és més pre-
ocupant, ja que el percentatge
puja fins al 75% i són 12 dels 16
centres que hi ha a la ciutat els
que tenen més alumnes dels
que poden assumir.
Aquestes entitats expliquen

que si s’agafessin tots els grups
extraordinaris que s’han creat a
primària i a secundària es po-
drien obrir, directament, una
escola de primària de dues línies
i un institut amb quatre classes
per curs.

2.200 NOUS ALUMNES
Associacions de pares i mares,
mestres, professors i sindicats
denuncien que la falta d’inver-
sions i la mala planificació del
Departament d’Educació han
obligat a incrementar les ràtios
d’alumnes que hi poden haver a

les aules, a crear grups que no es-
taven previstos, coneguts com a
bolets, i a instal·lar barracons a
diferents centres per encabir
tots els alumnes que estan ma-
triculats.
Aquests col·lectius assegu-

ren que la massificació dels
col·legis i instituts és un proble-
ma que fa anys que s’arrossega
per la falta endèmica de centres
educatius que hi ha a la ciutat.
A aquesta situació cal su-

mar-hi la matrícula viva, és a dir,
els infants i adolescents que
arriben a la ciutat quan el curs ja
està en marxa i que demanen
una plaça quan les matricula-
cions ja s’han tancat. Des de
principis de curs se n’han regis-
trat 2.200 casos, una xifra alar-
mant si es té en compte que el
curs passat, quan es van assignar
1.500 places, el conjunt dels

centres ja estaven al 97% de ca-
pacitat. A més, entitats i profes-
sionals adverteixen que conti-
nuarà pujant els pròxims mesos.

MÉS INVERSIONS
Davant d’aquesta situació, Co-
missions Obreres, la FAPAC i el
Moviment d’Ensenyants El Ca-
salet van presentar una moció
al Ple en què demanen al De-
partament d’Educació que co-
menci a planificar “immedia-
tament” els nous centres edu-
catius que s’han de construir a
la ciutat, cosa que permetrà
reduir les ràtios de la resta
d’escoles i instituts.
El text també reclama que la

Generalitat incrementi els re-
cursos que Educació dedica a la
ciutat, tant per construir els
nous centres com per dotar-los
del professorat i els recursos su-

ficients per treballar en condi-
cions.
A l’Ajuntament li reclamen

que busqui els terrenys on cons-
truir aquests nous centres o, en
cas que no n’hi hagi, mirar
quins edificis es podrien adap-
tar per convertir-se en centres
educatius.

SITUACIÓ EXTREMA
Des de FAPAC expliquen que la
falta de recursos ha portat als pa-
res i mares d’un centre a orga-
nitzar una recollida de diners per
comprar una pissarra per a la
classe dels seus fills.
A més, també avisen que hi

ha alumnes que no troben plaça
al seu districte, cosa marcada per
llei, i han d’anar a estudiar a es-
coles d’altres zones de la ciutat,
complicant encara més la situa-
ció de les famílies.

Ofegats
» Comissions Obreres i la FAPAC denuncien la sobreocupació que pateixen els centres educatius
» Tres de cada quatre instituts de la ciutat tenen més alumnes dels que els hi tocaria per normativa

Pau Massip
L’HOSPITALET

Una aula plena d’alumnes en un dels centres escolars de la ciutat i un dels barracons que es van instal·lar. Fotos: Ajuntament i Twitter (@XarxaGrogaLH)
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La lupa

per @Modernetdemerda                                                                   

No es quedaran

No, no es quedaran a escoltar la teva res-
posta. No s'hi han quedat mai, històri-
cament, i no s'hi quedaran ara. No tenen
cap interès en la teva resposta, ni en la
teva pregunta, ni en tu. L'únic que volen
és treure-se't de sobre com sigui. En pri-
mera instància, políticament.
I no, no es quedaran a

escoltar la teva resposta. Ni
ells, ni tots als qui repre-
senten, que, no ho oblidem,
ara mateix encara són més
d'un milió de catalans. El
que volen escoltar la majo-
ria d'ells és com es tanca la porta de la
teva cel·la, ben tancada, per després afe-
gir-hi un parell de cadenats més. I
col·locar-te un vigilant a dins i un altre
a fora. Aquests són els sons que ne-
cessiten, el del cadenat tancant-se, el de
la cadira del vigilant gemegant quan

aquest hi deixi caure el seu pes. Però no
el so de les teves explicacions, ni molt
menys el so de la teva empatia.
No, no es quedaran a escoltar la teva

resposta, perquè el que volen escoltar
és la peça d'Antena 3 Noticias on et dei-

xen clar, recollint les seves coses i
marxant, que no volen escoltar-te. Vo-
len escoltar la veu del seu CM avisant-
los que el vídeo ja està editat i a punt per
ser compartit a les xarxes socials. I vo-
len que l'odi prengui forma de fals cor
a Twitter i a Instagram.

Per això som on som, perquè ens
toca gestionar també aquesta realitat
i ho fem com podem, fent pena, fent
veure que no en fem, i recriminant-
nos que si en fem és per culpa de l'al-
tre. I per això és tan complicat avan-

çar i asseure's i congeniar
una estratègia i tenir el
cap fred i empatitzar i viu-
re. Perquè al davant no
només no hi ha ningú, sinó
que sí que hi és i s'aixeca i
marxa.
No es quedaran a es-

coltar la nostra resposta? No, no es
quedaran a escoltar res, ni ahir ni mai.
¿Per què haurien de fer-ho, si el que
busquen és, senzillament, que no par-
lem? ¿Per què haurien d'escoltar-
nos, si sempre que han guanyat ho han
fet matant les paraules?

No es quedaran a escoltar la teva resposta;
el que volen escoltar la majoria d’ells 

és com es tanca la porta de la teva cel·la

Máximo responsable
de la Guardia Civil con-

tra el Procés. Siete años
investigándolo todo. Se espera a su de-
claración para presentar una prueba
“sorpresa” de 2017. Acaba admitiendo
que la ha traducido mal. Ni el tribunal
la acepta. Y así todo. De despido pro-
cedente o, al menos, tácito. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La situació de l’habi-
tatge a BCN és un dra-

ma enorme per a moltes
famílies. Algun dia agrairé un article o
reportatge sobre tot allò que sí que fem
a Serveis Socials per acompanyar les fa-
mílies que ho pateixen. El reconeixe-
ment 0 a la nostra feina és bastant des-
gastant, penya!

@mjruizllach

Lamento que CUP, PSC,
Comuns, PP i Cs hagin

coincidit a votar en con-
tra de la llei catalana de contractació
pública, anomenada Llei Aragonès.
Continuarà vigent la llei espanyola
que adjudica els contractes només en
funció del preu. Avui Florentino Pérez
brindarà amb xampany.

Si la Fiscalia digués
d'un homosexual o d'u-

na feminista que té “dis-
torsiones cognitivas resistentes al cam-
bio”, tota l'esquerra espanyola en ple li
saltaria a la jugular. Com que ho diu
d'un independentista, callen com
morts: són d'esquerres, però sobretot
són espanyols.

@JoanTarda@HiginiaRoig @PonsPereAntoni
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Els semàfors

Dept. d’Educació
Sindicats i entitats denuncien que les

aules de primària i secundària dels cen-
tres públics de la ciutat estan saturades,
amb sobreocupació i falta de material, 
i consideren que la responsabilitat és de
la Generalitat per la manca d’inversió. 

pàgina 3

Cristian Alcázar
El tinent d’alcaldia d’Urbanisme i Espai
Públic va dir durant el Ple que la rehabili-
tació del Parc de l’Alhambra i les seves
pèrgoles, que es van enderrocar fa un

any, es farà però que no hi haurà cap con-
sulta als veïns per saber la seva opinió. 

pàgina 9

Mobile World Congress
Després que la presidenta de la Comu-
nitat de Madrid digués que volia empor-

tar-se el Mobile World Congress,
els organitzadors del congrés de telefo-
nia mòbil han assegurat que no tenen

previst marxar de la ciutat. 
pàgina 6
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“El nou pla de patrimoni va per llarg 
i es farà comptant amb totes les veus”1

2
El nou pla local per protegir 
el patrimoni estarà a punt al març

Els veïns de Santa Eulàlia denuncien 
el mal estat dels parcs infantils

La vida laboral, a un clic: 
tot el que has de saber

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

El + llegit línial’H.cat

3

4

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

Safata d’entrada

Mireu si el capitalisme té ensi-
nistrat i alienat “el poble" amb
escoles, televisions, internet,
compres, moda, règims per apri-
mar-se, idolatria de l'ego a través
de la imatge, etc., que es crema
una porció d'Austràlia semblant
a la península Ibèrica i “el po-
ble”, en lloc de sortir al carrer a
manifestar-se de manera expe-
ditiva contra el seu govern (que
impulsa una política de terro-
risme contra el medi ambient),
continua fent vida normal i mi-
rant l'Open de tenis. I els mit-
jans informatius de la resta del
món gairebé ni en parlen. Ni
n’han parlat. Mai no havia exis-
tit cap home tan “poc lliure” al
llarg de tota la història. Però el
capitalisme salvatge l’ha possi-
bilitat, sens dubte.

Capitalisme
per Dolors Miquel

Fem possible el dret a l'habitatge 
per Antoni Garcia i Acero, portaveu d’ERC

L'emergència habitacional pro-
vocada per la crisi, l'especula-
ció i la precarietat és un dels
grans reptes als quals ens en-
frontem. Molts ciutadans no te-
nen garantit un dret bàsic com
és el de l'habitatge per culpa
dels preus abusius de lloguer o
compra, i cada dia tenim famí-
lies que pateixen la crueltat
dels desnonaments. 
Des de les diferents admi-

nistracions estem obligats a
impulsar polítiques urgents per
garantir el dret a l’habitatge. A
Catalunya, gràcies a la pressió
de les entitats socials s’ha acon-
seguit un decret llei que intro-
dueix millores molt significati-
ves a la llei per acabar amb l’e-
mergència habitacional, com
obligar els grans tenidors a
oferir lloguers socials.
Ara a l’Estat li toca corre-

gir la seva negativa a regular
els preus de lloguer, a pro-

moure la dació en pagament i
fer possible els canvis legisla-
tius per acabar amb els des-
nonaments.
A la nostra ciutat, malaura-

dament, tornem a viure una
nova bombolla immobiliària.
Davant aquesta realitat, on la
planificació de la ciutat l’estan
fent les immobiliàries, tenim un
govern municipal  que només
destina la ridícula xifra de
60.000 euros a l’habitatge so-
cial, que es nega a crear un Parc
Municipal d’Habitatge  i vota en
contra de la moció d’ERC  per
garantir el retorn social del
rescat bancari que va costar
54.000 milions d’euros als ciu-
tadans.
La ciutadania no ens me-

reixem un govern local que no
està a l’altura, en un moment on
és un deure treballar des de tots
els àmbits per garantir el dret a
un habitatge digne.

A les xarxes

@cristina_solias: Ja és oficial. El Regne
Unit ha sortit de la Unió Europea, però de
moment pocs canvis durant aquest 2020.
#BrexitDay.

@Pepsina_Mataro: L'oposició tomba la
Llei Aragonès. Cs, PSC, comuns, CUP i PP
voten en contra de la iniciativa legislativa
a la comissió del Parlament. 

#CauLaLleiAragonès

@miquelstrubell: Tres minuts i cinquanta
segons d'ovació al Rei. Per fer... el que fa.
Que per què volem la independència? Per
coses així.

#OberturaLegislatura #Brexit

Les millors
perles

Ensurt en un avió d’Air Canada. El 3 de febrer, una aeronau d’a-
questa companyia que s’havia enlairat des de Madrid Barajas
va haver de fer un aterratge d’emergència al mateix aeroport,

després que un dels motors i una de les rodes patissin avaries greus.
Per sort, tot va acabar bé i cap dels 128 passatgers va patir cap mal.

De mossèn a actor porno. Aquesta és la curiosa transició
que ha fet Norm Self, un home de 85 anys que viu a Cali-
fòrnia i que ara s’ha fet viral a les xarxes socials, després

de protagonitzar tres pel·lícules per a adults. Deu ser veritat que
els camins del Senyor són inescrutables.

Un cérvol ataca un jove caçador que estava disparant diversos
animals i li destrossa mitja cara. Ha passat al bosc de Lespe-
ron, a França, on el noi va quedar inconscient després de re-

bre l’impacte de les banyes de l’animal. El caçador va ser traslladat a
l’Hospital de Bordeus, on li van posar 50 punts.

Es filtra un vídeo del secretari general i portaveu de Vox, Ja-
vier Ortega Smith, en què apareix disparant armes de guer-
ra i fa veure que ataca un terrorista d’Estat Islàmic. El vídeo

ha omplert de comentaris les xarxes, on els usuaris li han recor-
dat que no és legal que un particular faci servir aquestes armes.

Al’Amèrica Llatina, totes les noies celebren una gran festa quan
fan 15 anys. Però Niña Silva, una dona argentina, no va poder-
ho fer en el seu moment perquè no tenia prou diners. Per

això, el dia que va fer 79 anys, la seva família la va voler sorprendre
amb una celebració de “quinceañera”de nivell. 
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25 Roselles guanya el premi
de  ‘A la tardor, platillos!’

GASTRONOMIA4El restaurant
25 Roselles ha estat el guanya-
dor de la sisena edició de la ruta
gastronòmica ‘A la tardor, pla-
tillos!’. Aquest establiment s’ha
emportat el premi Platillo de
l’Hospitalet, el que trien els
veïns i veïnes que han participat
en la ruta.
A més del restaurant 25 Ro-

selles, també han estat premiats
la xarcuteria Malkoa, que s’ha
emportat el guardó al Platillo
més saborós; el restaurant Punt
i Coma, de l’Hotel SB Plaza Eu-
ropa, que ha aconseguit el pre-

mi al Platillo més creatiu; i el Cau
del Vermut, que ha rebut el re-
coneixement al Platillo de més
qualitat gastronòmica.
En l’edició d’enguany de la

ruta gastronòmica, que fa sis
anys que es fa cada tardor i que
aquest any ha estat apadrinada
per la xef olotina Fina Puigdevall,
que té dues estrelles Michelin, hi
han participat 24 establiments,
entre bars, restaurants i cocte-
leries, que han servit més de
6.000 platillos i 400 còctels,
unes xifres que han permès ba-
tre el rècord de participació.

Més de 52 milions d’euros de
la Generalitat per a la ciutat

ECONOMIA4Els pressupostos
que el govern de la Generalitat
ha elaborat per aquest 2020
preveuen invertir més de 52 mi-
lions d’euros a la ciutat.
Una de les principals parti-

des, de 9,6 milions d’euros, ani-
rà destinada a la construcció de
la nova estació de metro d’Er-
nest Lluch, a l’L5. El cost total
d’aquesta nova parada és de 15
milions, de manera que la in-
versió de la Generalitat sufra-
garà gairebé el 70% de l’obra,
que està previst que s’acabi l’es-
tiu de l’any que ve.

En educació, s’invertiran 4
milions a construir l’escola Er-
nest Lluch, 266.000 euros al
nou edifici de l’escola Paco Can-
del i 145.000 euros al manteni-
ment de la resta de centres.
Pel que fa a sanitat, la Gene-

ralitat preveu dedicar més d’1,3
milions per construir el nou
CAP de Santa Eulàlia i 60.000
euros per estudiar la reforma del
CAP de Rambla Just Oliveras. A
més, també es destinaran gaire-
bé 8 milions d’inversió per l’ICO
Duran i Reynals i per ampliar
l’Hospital de Bellvitge.

Condol | Mor Jaume Barris, líder veïnal de Pubilla Cases
President de la Unió de Botiguers, membre del Consell del districte 5è i implicat
en tota mena d’entitats veïnals, socials i esportives de la ciutat, Jaume Barris,
que també va tenir una sastreria a Pubilla Cases, va morir a finals de gener.

FIRA4El Mobile World Con-
gress “està a casa seva”. Així de
contundent es va mostrar l’alcal-
dessa Núria Marín davant les
declaracions de la presidenta de
la Comunitat de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, que en un esmorzar
informatiu va dir que farien tot el
possible perquè el congrés de te-
lefonia mòbil anés a la capital es-
panyola.
Marín considera que les de-

claracions de la líder del PP són
“molt desafortunades” i li va re-
criminar que no s’ha de compe-
tir entre ciutats del mateix país,
sinó que s’ha de cooperar davant
la competència que hi ha amb ca-
pitals internacionals com París.

SUPORT TRANSVERSAL
Tots els partits van tancar files
amb el Mobile. En una moció
conjunta presentada per Esque-
rra Republicana i el PSC al Ple del
mes de gener, tots els partits van
refermar el seu compromís i el

seu suport institucional perquè el
congrés de telefonia mòbil con-
tinuï a la ciutat.
El document, que van apro-

var tots els partits excepte els co-
muns, que es van abstenir, tam-
bé demana que la Fira es con-
verteixi en un referent interna-
cional en l’organització d’esde-
veniments que contribueixin a
desenvolupar econòmicament
el territori.

ALTRES PROBLEMES
El que no van aconseguir les de-
claracions de Díaz Ayuso tampoc
ho aconseguirà el coronavirus.
Tot i que en un primer moment
algunes veus van apuntar que el
congrés es podria suspendre pel
virus que ha aparegut a la Xina,
l’organització i la Generalitat
han assegurat que el Mobile se
celebrarà amb tota normalitat
entre els dies 24 i 27 de febrer.

Visitants a l’edició del Mobile de l’any passat. Foto: Mariona Puig/ACN

Els partits volen que el Mobile
es quedi a la ciutat molts anys
» El Ple aprova una moció davant les declaracions de Díaz Ayuso
» La Generalitat garanteix que el coronavirus no suposarà un perill

Una protesta de funcionaris
locals escalfa el Ple de gener

POLÈMICA4El Ple municipal
que es va celebrar el 29 de gener
va estar carregat de tensió per di-
ferents protestes que s’hi van
produir. Una d’elles la van pro-
tagonitzar els sindicats que re-
presenten els funcionaris de l’A-
juntament, que reclamaven el
cobrament d’una millora salarial
que els treballadors van pactar
amb el govern local l’any passat,
just abans de les eleccions muni-
cipals, i que encara no han rebut.

Els crits i les protestes dels
treballadors van obligar a aturar
el Ple un parell de vegades, tot i
que fonts sindicals asseguren
que no tenien la intenció de boi-
cotejar-lo.
El tinent d’alcaldia de Re-

cursos Humans, Jesús Husillos,
assegura a Línia L’H que estan
buscant la millor manera per
complir amb el que van pactar
amb els treballadors i que espe-
ren fer-ho aviat.
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POLÍTICA4“Volem convertir la
ciutat en la capital europea de la
biomedicina”. Aquest és el gran
anunci que va fer l’alcaldessa Nú-
ria Marín durant la seva confe-
rència anual. A més, la seva
aposta pel sector mèdic s’ha vist
reforçada després que, en una
trobada recent, el Ministeri d’In-
dústria anunciés que se suma al
clúster que agrupa institucions,
hospitals, centres d’investigació
i la Universitat de Barcelona i
que treballa per atreure empre-
ses del sector biomèdic perquè
s’instal·lin a la ciutat.
Segons va explicar l’alcal-

dessa en l’acte que es va celebrar
dijous 6 a l’auditori de la seu que
Planeta té a l’avinguda Tarra-
dellas, l’Ajuntament ja ha pre-
sentat als membres del clúster el
Pla Director que explica com
funcionarà aquest projecte. Ma-
rín assegura que aquest pla de-
mostra que, “tècnicament, hi
ha les condicions per ser capital
a escala europea del sector bio-
mèdic”.
Perquè el clúster sigui una re-

alitat, Marín va dir que primer
s’ha d’aprovar el projecte de so-
terrament de la Gran Via, cosa

que segons l’alcaldessa passarà
les pròximes setmanes. Després,
el consistori licitarà el projecte i,
si tot va com ho tenen previst, les
obres del soterrament de la Gran
Via podrien començar a finals
d’any o a principis de 2021.
Des del govern local calculen

que el clúster crearà uns 20.000
llocs de treball en un sector eco-
nòmic, el sanitari, que ja és el pri-
mer de la ciutat.

ULTIMÀTUM
Si el projecte del clúster biomè-
dic sembla que va a tota màqui-
na, el que ha quedat en via mor-
ta és el centre de medicina tra-
dicional xinesa que s’havia d’ins-
tal·lar a la fàbrica Godó i Trias. 
Davant de la situació del pro-

jecte, que sembla totalment pa-
ralitzat després que es firmés un
conveni entre l’Ajuntament i el
govern xinès el 2017, Marín va
explicar que ha enviat una car-
ta al govern de Pequín on llança
un ultimàtum. L’alcaldessa els
adverteix que si no posen en
marxa “de forma immediata” el
projecte, començaran a estu-
diar altres opcions per desenvo-
lupar un edifici “molt atractiu”.

CIUTAT MÉS VERDA
En la conferència, Marín va re-
conèixer que les ciutats generen,
en gran mesura, el canvi climà-
tic. Per això va admetre que
l’Hospitalet “ha de ser una ciu-
tat més verda” i va anunciar
que, abans de l’estiu, tindran el
Pla local per adaptar-se al can-
vi climàtic.
A més, va assegurar que el fu-

tur parc de Cal Trabal permetrà
crear més de 30 hectàrees de
zona verda, multiplicant per nou

els espais verds que hi havia a la
ciutat el 1979.

TORNAR A TENIR PLATJA
Marín va fer la presentació de la
conferència als mitjans al Far del
Llobregat, una zona que va pas-
sar a ser de Barcelona fa cent
anys després que la ciutat se la
vengués per fer-hi un port franc
que mai es va arribar a construir. 
L’alcaldessa assegura que en

l’actualitat no es cometria aquest
error i per això va explicar que el

consistori està negociant amb els
ajuntaments de Barcelona i El
Prat un canvi en els termes mu-
nicipals que permeti a la ciutat
recuperar la sortida al mar que
havia tingut històricament amb
una franja de platja a la zona del
far i un camí que connecti el li-
toral amb el nucli urbà.
Núria Marín va tancar la set-

mana d’anuncis amb una visita
del president espanyol, Pedro
Sánchez, a la Diputació de Bar-
celona que ella presideix.

Capital europea de biomedicina
» L’inici del soterrament de la Gran Via, previst per a finals d’any, posarà en marxa la creació del clúster
» Marín ho anuncia a la seva conferència anual, on també explica que vol recuperar la sortida al mar

L’alcaldessa Núria Marín durant la conferència anual (esquerra) i reunida amb Pedro Sánchez (dreta). Fotos: Aj. i DIBA
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HABITATGE4Una cercavila pel
barri de Sant Josep convocada
el dissabte 1 al vespre i en la que
van participar, segons recullen
diferents mitjans, unes 200
persones, va acabar amb l’a-
nunci de l’ocupació de l’antiga
bodega Charleston, situada al
número 172 del carrer Enric
Prat de la Riba.
Segons els impulsors d’a-

quest acte, van decidir ocupar l’e-
difici davant l’imminent anunci
d’enderroc per construir, al ma-
teix espai, un nou bloc de pisos.
Consideren que és un nou exem-
ple de la pressió urbanística que
està vivint la ciutat, que ha en-
carit el preu dels pisos de com-
pra i dels lloguers fins a nivells
molt similars als que hi havia
abans de l’esclat de la bombolla
immobiliària, que va provocar la
crisi econòmica.
La intenció dels ocupants

d’aquest espai és convertir-lo
en un nou “espai per al barri”,
que ja han batejat com a ‘Can
Teo’. La idea de tenir un local per
als veïns i veïnes entronca amb

una de les crítiques que fan des
de la plataforma ‘Salvem Cosme
Toda’, que davant de la cons-
trucció de diversos blocs de pi-
sos al solar que ocupava l’antiga
fàbrica de ceràmiques, fa mesos
que denuncien que els equipa-
ments i serveis del barri estan al
límit de la seva capacitat abans
que arribin nous veïns a la zona.

PATRIMONI EN PERILL
Sobre l’antiga fàbrica de cerà-
mica, des de la plataforma ad-
verteixen que les galeries que
s’estan enderrocant, amb sostres
de volta de maó, estan incloses
al Pla Especial de Protecció del
Patrimoni que l’Ajuntament va
elaborar, per això reclamen al
consistori que les protegeixi.

Moment en què es va ocupar l’antiga bodega. Foto: Twitter (@Akelharre)

Ocupen la bodega Charleston
per evitar que l’enderroquin

EQUIPAMENTS4L’Escola Bus-
quets i Punset va ser un dels edi-
ficis de la ciutat més afectats pels
efectes del temporal Glòria. Els
estudiants d’aquest centre no
van poder anar a classe durant
un dia pels desperfectes que les
fortes ventades van provocar en
diferents espais, com per exem-
ple al sostre. Els serveis muni-
cipals de manteniment van ser
els encarregats d’arreglar els
falsos sostres fets malbé pel
temporal a la zona de les aules
d’educació infantil i van netejar
els diferents espais del centre
afectats.
Però tot i aquesta actuació

d’urgència, l’Ajuntament dema-
na a la Generalitat que faci de ma-
nera urgent les obres de reforma
integral que s’han de dur a terme
a l’Escola Busquets i Punset,
pendents des de fa tres anys.
L’alcaldessa Núria Marín també
ha demanat una entrevista amb
el conseller d’Educació, Josep
Bargalló, per parlar sobre aques-
ta reforma i la resta que s’han de
fer segons Pla d’Urgència.

Reclamen
millores a l’escola
Busquets i Punset

Pau Riba porta
la seva música
al Barradas

CULTURA4El festival Barna-
sants portarà a l’escenari de
l’Auditori Barradas a Pau Riba
que, acompanyat de l’Orchestra
Fireluche, presentarà l’especta-
cle ‘Ataràxia’.
Música i poesia s’uneixen en

aquest espectacle que permet
sentir els textos més personals
de Riba, amb la música festiva i
juganera dels integrants de l’Or-
chestra Fireluche, una banda
creada el 2002 que treballa amb
instruments de joguina curiosos,
inversemblants i propis de cul-
tures d’arreu del món.
L’espectacle es podrà veure

divendres 28 a les 20:30 hores.

Obres | Reformes al carrer Francesc Moragas
L’Ajuntament està reformant el carrer Francesc Moragas per reduir el trànsit
de vehicles, ampliar les voreres i reordenar la zona d’aparcament. Un projecte

que costarà més de 630.000 euros i que preveu plantar una seixantena d’arbres. 
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ENTITATS4Can Trinxet Viu tre-
balla per recuperar tot el conjunt
industrial de l’antiga fàbrica tèx-
til del barri perquè passi a ser un
equipament al servei dels veïns
i veïnes.
Per això, des que l’Ajunta-

ment els va donar permís per fer
activitats al recinte aprofiten
qualsevol ocasió per dur-hi a
terme alguna acció. De moment,
les activitats només es poden fer
a l’exterior, ja que el perill d’es-

fondrament del sostre d’algunes
naus és molt elevat. L’afora-
ment de l’exterior també és li-
mitat i això va provocar que
s’esgotessin ràpidament tots els
tiquets per la calçotada que van
organitzar dissabte 1 de febrer.
A més, l’Ajuntament no els va

permetre fer foc a l’espai, cosa
que els va obligar a coure els cal-
çots en un altre lloc. Però així i
tot, els participants van gaudir
d’un bon dinar a Can Trinxet.

ESPAI PÚBLIC4La majoria ab-
soluta que els socialistes tenen al
Ple va servir per tombar una mo-
ció presentada per L’Hospitalet
en Comú Podem que reclamava
la reconstrucció de les columnes
i les pèrgoles que, fins fa un
any, hi havia al Parc de l’Al-
hambra. En aquell moment, l’A-
juntament va explicar que havia
hagut d’enderrocar aquests ele-
ments per recomanació dels
bombers i els tècnics municipals
per problemes de seguretat.
Veïns i veïnes, partits i enti-

tats ho van considerar un movi-
ment per part del govern de
Marín per fer pressió perquè
els ciutadans acceptessin que el
nou poliesportiu del barri s’ins-
tal·lés al parc i no al Gasòmetre,
cosa que el consistori sempre va
negar.
La qüestió és que, després

que els veïns i veïnes votessin
perquè el nou equipament es-
portiu es faci a la zona del Ga-

sòmetre, tal com va reflectir el re-
sultat del procés participatiu or-
ganitzat per l’Ajuntament, ara re-
clamen que el govern municipal
reconstrueixi les pèrgoles que hi
havia al parc.

“NO FAREM CONSULTA”
Per donar suport a la moció
presentada pels comuns, un
grup de veïns va participar en el
Ple i, en el moment de la votació,

va treure cartells en defensa del
parc i a favor de la restauració de
les pèrgoles.
El tinent d’alcaldia d’Espai

Públic i Urbanisme, Cristian Al-
cázar, va defensar el seu vot en
contra de la moció perquè des
del govern consideren que “no
aporta res de nou” i va contestar
als veïns que no faran cap con-
sulta per decidir com s’ha de fer
la rehabilitació del parc.

Aquestes són les pèrgoles que l’Ajuntament va enderrocar. Foto: Arxiu

El govern tomba una moció per
rehabilitar el Parc de l’Alhambra

Una calçotada per reclamar
la recuperació de Can Trinxet

OCI4El dibuixant de còmics i
il·lustrador hospitalenc Jaime
Martín és el protagonista d’una
exposició elaborada pels alum-
nes de quart curs del grau de
Disseny Gràfic de l’Escola d’Art
i Disseny Serra i Abella. La mos-
tra és una proposta interdisci-
plinària que uneix el treball pro-
fessional de Martín amb els seus
records personals, familiars i
generacionals.
L’exposició, titulada ‘Jaime

Martín-Engrama’, es diu així en
referència al terme científic en-
grama, que s’utilitza per parlar
de l’estructura cerebral que em-
magatzema físicament la me-
mòria a llarg termini i està ba-
sada en la trilogia ‘Jamás tendré
20 años’, ‘Las guerras silenciosas’
i ‘Siempre tendré 20 años’.
De fet, tota l’obra de Martín

està marcada per un alt compo-
nent autobiogràfic de la vida
del mateix dibuixant que ell aca-
ba emmarcant en un espai entre
la realitat i la ficció. L’exposició
vol mostrar aquests elements

de l’obra de l’hospitalenc i ho farà
a través de diferents espais.
Amb les seves obres, Martín

va plasmar la realitat dels anys
vuitanta amb un gran protago-
nisme del sexe, les drogues, la
delinqüència, la música rock i la
llibertat que sentien els joves d’a-

quella generació. A més, els seus
personatges recorren els carrers
de la ciutat d’aquella època, que
Martín va retratar molt fidel-
ment després de buscar foto-
grafies per documentar-se.
L’exposició es podrà veure al

Centre d’Art Tecla Sala.

Cartell de l’exposició que es podrà veure fins a l’1 de març. Foto: Ajuntament

El dibuixant Jaime Martín centra
una exposició del Serra i Abella 

Bellvitge | Gornal

Festes | El barri s’engalana per celebrar la Festa Major
La música, les activitats infantils i la cultura popular van ser les grans protagonis-
tes de la Festa Major d’hivern del barri, en honor a Santa Eulàlia. Un dels mo-

ments més esperats va ser la celebració de la Festa de les Olles al Centre Cultural.

Entitats | Es presenta la nova gestora d’Òmnium Cultural
Unes 250 persones van omplir l’auditori del Centre Cultural de Bellvitge en la presen-
tació de la nova gestora provisional de la secció local d’Òmnium Cultural. El seu vice-
president, Marcel Mauri, va dir que l’Hospitalet és molt important pel seu projecte.

ECONOMIA4Una trentena d’as-
sociacions, entitats i veïns de tota
la ciutat es van trobar a la bi-
blioteca de Bellvitge dissabte 1 de
febrer per parlar sobre les ne-
cessitats i oportunitats dels di-
ferents barris hospitalencs.
Aquesta primera Taula Te-

rritorial de la ciutat, impulsada
per l’ateneu cooperatiu La
Col·lectiva, també va servir per
generar una xarxa de sinergies
entre les diferents entitats i
col·lectius i per intercanviar in-
formació entre elles.

Gràcies als debats mantin-
guts, els participants van de-
tectar diferents problemàtiques
com per exemple la manca d’es-
pais verds a la ciutat o la neces-
sitat de millorar les condicions
laborals o en matèria d’habitat-
ge de la ciutat.
Per intentar resoldre-ho, van

proposar projectes viables com
una cooperativa d’oficis i petites
obres, la creació d’espais d’oci al-
ternatius o crear una cooperati-
va de treballadores del sector de
les cures i la neteja.

Les entitats busquen solucions
als problemes de ciutat
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Les Planes | La Florida

Collblanc | La Torrassa

OBRES4L’Ajuntament va apro-
fitar l’aturada de les competi-
cions per Nadal per fer algunes
millores al poliesportiu de Les
Planes. Les obres van consistir,
bàsicament, a renovar el pavi-
ment, instal·lant un revesti-
ment acrílic especial per prac-
ticar-hi diferents esports. Tam-
bé es van pintar les marques
dels terrenys de joc de diferents
esports com per exemple futbol
sala, bàsquet o voleibol.

A més, s’han instal·lat deu
grades abatibles, més lleugeres
i versàtils que les anteriors, que
permeten acollir les diferents
necessitats dels esdeveniments
que es facin a la pista.
Al barri, el consistori també

farà obres a l’espai lliure entre els
habitatges de l’avinguda d’Isabel
la Catòlica, el carrer Menéndez
Pidal i el carrer de Sant Rafel
amb l’objectiu de facilitar el pas
dels vianants i l’entrada al parc.

SOCIETAT4La redacció del Pla
d’Acció Comunitària que ha de
guiar el Pla Integral Les Planes-
Blocs Florida fins al 2030 ja s’ha
posat en marxa. Això es farà
després de la feina feta durant
dos anys en què s’ha elaborat el
diagnòstic de la situació dels ba-
rris de La Florida i Les Planes.
Per continuar amb la feina,

ara es posen en marxa dues co-
missions, la d’educació, convi-
vència i salut i la d’urbanisme,
habitatge i promoció econòmica.
Aquestes comissions faran una
sèrie de propostes que, a partir
de setembre, la comissió de tei-
xit associatiu s’encarregarà de ti-
rar endavant tot creant estruc-
tures participatives amb les en-
titats i veïns dels barris.
D’aquesta manera, Lluís Es-

teve, coordinador del Pla Integral
Les Planes-Blocs Florida, va dir
en declaracions a L’HDigital que
espera “marcar reptes i accions
que ens portin a superar les vul-

nerabilitats que té el barri”. Per
a Esteve, l’objectiu és crear co-
hesió social i una estructura as-
sociativa potent que permeti
augmentar l’autoestima i la visió
positiva del barri.

INFORMACIÓ DIRECTA
La posada en marxa de les co-
missions coincideix amb la cre-
ació, per part de l’Ajuntament,
d’un web que recull tota la in-

formació sobre el Pla Integral.
La idea és que tots els veïns i
veïnes hi puguin consultar les
actuacions que es duen a terme
al barri per tal d’augmentar-ne
la difusió.
El Pla, que treballa per aug-

mentar la qualitat de vida i ga-
rantir la convivència entre els
veïns del barri, també té una
oficina al carrer Llorer des de fa
un any i mig.

Trobada d’una de les comissions. Foto: Pla Integral Les Planes-Blocs Florida

Comencen a preparar el pla 
per millorar els Blocs Florida

L’Ajuntament renova la pista
del poliesportiu de Les Planes

MOBILITAT4La campanya de
control sobre els usuaris de pa-
tinets elèctrics que la Guàrdia
Urbana va posar en marxa al ba-
rri entre els dies 13 i 31 de gener
com a prova pilot va acabar amb
165 denúncies.
Segons les dades facilitades

per l’Ajuntament, 54 de les de-
núncies es van posar per conduir
de forma negligent, 37 perquè els
usuaris del patinet estaven fent
servir auriculars, 31 per no res-
pectar el semàfor en vermell, 21
per transportar una segona per-

sona al vehicle, 10 per anar con-
tra direcció, 5 per utilitzar el te-
lèfon mòbil al patinet, 4 per cir-
cular per una zona exclusiva de

vianants, 2 per no portar l’en-
llumenat obligatori i una per
conduir sense llicència un vehi-
cle que superava els 25 km/h.
Amb aquesta campanya, que

des d’aquest mes de febrer s’es-
tén a la resta de la ciutat, la Guàr-
dia Urbana vol informar els

usuaris que comencen a aplicar
les normes d’ús d’aquest tipus de
vehicles dictades per la DGT
l’any passat. La mesura s’ha im-
pulsat després que, a tota la ciu-
tat, el 2019 hi hagués fins a 59
accidents on un dels implicats
era un usuari de patinet elèctric.

Els agents apliquen la normativa de la DGT. Foto: Alèxia Vila/ACN

La Guàrdia Urbana denuncia
165 usuaris de patinet elèctric

Festa | La Mare de Déu de la Llum celebra la Candelera 
Un concert de sardanes de la Cobla Principal del Llobregat, l’actuació

de la coral, que es fa per segon any, i una missa solemne van ser els actes orga-
nitzats per la parròquia de la Mare de Déu de la Llum per celebrar la Candelera.

Successos |Desmantellen un punt de distribució de drogues
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van desmantellar un local ocupat al ba-
rri de la Torrassa que es feia servir com a punt de distribució de drogues. Els agents
hi van trobar marihuana i haixix preparats per vendre i material per cultivar-ne més.

Demanen una nova placa per
les víctimes de la Guerra Civil
MEMÒRIA4Entitats i veïns re-
clamen que es torni a col·locar la
placa que recorda les víctimes
que els bombardejos de l’aviació
feixista va provocar a la ciutat,
sobretot a Collblanc i la Torras-
sa, durant la Guerra Civil. La pla-
ca estava col·locada a la vorera,
davant de la Casa dels Cargols,
i va desaparèixer a finals de
maig de l’any passat.
Pocs dies després de la des-

aparició, el Centre d’Estudis ja va
demanar a l’Ajuntament que re-
col·loqués la placa, però fins a fi-
nals de novembre no els van con-
testar dient-los que estaven es-
tudiant si la canviaven de lloc
perquè no tornés a desaparèixer.
Fonts municipals han expli-

cat a Línia L’H que el consisto-
ri la col·locarà tan aviat com si-
gui possible i que estarà al ma-
teix lloc on estava fins ara.

Mobilització veïnal contra 
la pujada de preus del lloguer
HABITATGE4Pujades del llo-
guer de fins al 70% i l’aplicació
de diferents clàusules abusives
per renovar el contracte. Aques-
ta és la situació que pateixen els
veïns i veïnes del bloc situat al
número 2 del carrer Montseny,
un bloc de pisos propietat del
fons voltor Azora, que està apli-
cant les mateixes mesures en al-
tres edificis que té a Terrassa, Ba-
dalona o Barcelona. Per això, a

través del Sindicat de Llogaters,
tots els afectats s’han unit per
evitar aquest augment abusiu
dels seus lloguers.
L’última mesura va ser una

manifestació que va portar més
de 200 persones a les oficines
centrals que Azora té al Poble-
nou, a Barcelona, per reclamar
al fons propietari dels blocs una
negociació col·lectiva dels nous
contractes entre tots els afectats.

59
accidents amb
un patinet elèctric
implicat hi va haver
l’any passat a la ciutat
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Esports
‘Chaca’ Real lluitarà contra

Silvennoinen pel títol de la UE
BOXA4Canvi de rival i escenari
incert. Isaac ChacaReal haurà de
derrotar el finès Tomi Silven-
noinen si vol penjar-se el cintu-
ró de la Unió Europea del pes su-
perwèlter. Inicialment, el rival del
púgil de la Torrassa havia de ser
el bilbaí Kerman Lejarraga, però
la renúncia del boxejador basc va
obligar l’EBU a buscar un altre co-
aspirant per al títol.
El púgil nòrdic és força més

jove que Real (24 a 38), però lò-
gicament té menys experiència
sobre els quadrilàters. El púgil de
Porvoo ha guanyat nou dels seus
10 combats com a professional

(amb cinc abans del límit), men-
tre que Real voldrà mantenir la
seva bona ratxa dels últims anys,
amb 2 KOs en les tres darreres
lluites que ha guanyat.
L’escenari de la lluita, a finals

de la primera setmana del mes,
era una incògnita. En declara-
cions a Línia L’H, des de Gallego
Prada van explicar que s’està
treballant per trobar un recinte
per a la vetllada, que serà el di-
vendres 13 o 20 de març. La
Farga i la Vall d’Hebron (Barce-
lona) estan descartades, però so-
bre la taula de la promotora hi ha
tres o quatre opcions més.

Paula Crespí va guanyar el seu
primer campionat amb la selec-
ció espanyola de waterpolo el
passat 26 de gener a Budapest.
Després de penjar-se dues plates
en els Mundials de Budapest i
Gwangju, la defensora de boia
hospitalenca va aconseguir, fi-
nalment, un desitjat or.
“Era impossible estar més fe-

liç, la primera vegada que juga-
va un Campionat d’Europa i vam
guanyar un or, és el meu primer
títol internacional i això no s’o-
blida”, explica la waterpolista a Lí-
nia L’H, molt integrada en la di-
nàmica del combinat de Miki
Oca. “El grup és excel·lent, con-
vivim molt i som una família. Puc
dir ben orgulla que algunes de les
companyes són amigues”, diu.
L’Europeu, doncs, ja és his-

tòria, i en un horitzó no gaire llu-
nyà apareixen els Jocs de Tòquio,
per als quals el combinat estatal

està classificat. “Se’m posen els
pèls de punta només de pensar
que puc anar-hi. El que toca ara
és treballar perquè el Miki i l’staff
tornin a comptar amb mi per als
Jocs”, assegura Crespí, alhora
que destaca el caràcter guanyador
d’aquest equip. “Totes les com-
peticions es preparen amb el
triomf com a objectiu”, apunta.
Però el seu dia a dia, a banda

de les classes d’Infermeria, se cen-
tra en el CN Sant Andreu, el seu
club des de fa gairebé cinc anys.
“L’objectiu amb l’equip és el ma-
teix que amb la selecció, treballar
al màxim cada dia per millorar.

També hi ha metes individuals,
però si estàs mentalitzada i con-
centrada en l’equip, és més fàcil
assolir els objectius individuals”,
analitza. El més immediat serà la
Copa de la Reina, que es jugarà a
Sabadell a finals de mes, i que
Crespí assegura que serà “la més
atractiva dels últims anys”.
La waterpolista té 21 anys

(en complirà 22 a principis d’a-
bril) i segueix vivint a Santa Eu-
làlia, ben a prop de l’AESE, on va
començar a practicar l’esport
que l’apassiona. Després de pas-
sar també pel planter del Medi, va
fitxar pel CN Sant Andreu.

Crespí (dreta) amb la seva companya d’equip Elena Sánchez. Foto: RFEN

De l’AESE a l’or europeu: Paula
Crespí es corona a Budapest

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Futbol | La final de la Copa Catalunya, l’1 d’abril a Vic
El CE l’Hospitalet ja coneix el dia i l’escenari de la final de la Copa Catalunya 

absoluta: serà l’1 d’abril al Municipal de Vic. Els de Jonathan Risueño aparcaran
la lliga per jugar-se el primer títol del curs 2019-20 contra la UE Llagostera.

Real vol guanyar un nou campionat. Foto: D. Valenzuela / Gallego Prada
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Cavalcar tota la nit és avançar a les fos-
ques cap a unes fronteres que semblen
inabastables, però que no sempre ho són.
Això és el que diu Carlota Gurt, la tra-
ductora d’anglès i alemany que ha de-
butat en la literatura per la porta gran
amb Cavalcarem tota la nit. Amb aques-
ta obra, que es publica aquest febrer, va
guanyar el premi Mercè Rodoreda 2019.

Llibres

Cavalcarem tota la nit
Carlota Gurt

La pintora, il·lustradora i escriptora Pau-
la Bonet i el músic i cantautor Ramón Ro-
dríguez han creat Quema la memoria, una
experiència multisensorial que barreja
música, paraula i pintura per recordar que
“res és per sempre”. Només s’han pro-
gramat quatre funcions d’aquest es-
pectacle, una per a cada dilluns de febrer.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Quema la memoria
Paula Bonet i Ramón Rodríguez

La cantant estatunidenca Meghan Trainor,
que va fer el salt a la fama el 2014 amb l’è-
xit All about that bass, ha tancat el mes de
gener amb la publicació del seu tercer àl-
bum d’estudi: Treat myself. El disc aplega
quinze cançons, entre les quals destaca
Genetics, una col·laboració amb el grup
The Pussycat Dolls. Segons l’artista, aquest
és el millor treball que ha fet.

Música

Franz i Fani Jägerstätter són un matrimoni
que viuen amb les seves tres filles en una
granja austríaca. Quan esclata la Segona
Guerra Mundial, Franz es mostra contrari
a Hitler i es converteix en el primer ob-
jector del règim. A Vida oculta, el prota-
gonista i la seva família s'hauran d'en-
frontar a les conseqüències d'aquesta
arriscada decisió. 

Pelis i sèries

Vida oculta
Terrence Malick

Treat myself
Meghan Trainor

Zoom
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) ha començat el mes amb l’estrena de Zoom, un
espai jugable que funciona com a complement de l’ex-
posició GamePlay. Cultura del videojoc, que està en mar-
xa des del desembre. Zoom és una sala de joc que es
pot gaudir en solitari, però sobretot està pensada per

gaudir en comunitat. En total, ofereix una vintena de vi-
deojocs, seleccionats pels comissaris Lucas Ramada i
Hugo Muñoz amb la intenció de representar diferents

formes d’experimentar el món del videojoc.

Álvaro Tauchert Soler (Barcelona, 1991), més
conegut com a Álvaro Soler, es va fer famós
l’estiu del 2015 gràcies al seu primer single,

El mismo sol. Aquesta cançó va agradar fins i
tot a la diva Jennifer Lopez, que va voler

col·laborar amb el cantant català i va popula-
ritzar encara més tant el tema com l’artista. A
partir d’aquí, cançons com Sofía o La cintura
li han permès consolidar-se com una de les
veus habituals en les bandes sonores es-

tiuenques dels últims anys. Aquest mes de
gener, Soler ha sorprès els seus seguidors

amb un gir inesperat. Si bé no deixarà la mú-
sica, ha demostrat que és tot terreny: ha

anunciat que participarà en la dissetena edi-
ció del Rally Costa Brava Històric, que se 

celebrarà del 23 al 26 d’abril, i ho farà amb 
el Team Porsche Barcelona.

Á L V A R O  S O L E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un cantant de moda

Es va fer famós col·laborant amb Jennifer Lopez

Famosos

Passar-se al món dels ral·lis
Participarà amb Porsche en el Rally Costa Brava Històric

Sorpresa
La majoria d’usuaris no coneixien aquesta faceta del cantant

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia
No t’ho perdis

| Dawn of Fear
Brok3nsite, una empresa de videojocs fundada a Elx (València), ha estrenat
aquest febrer Dawn of Fear, un joc de supervivència de terror per a la PS4.

A LES XARXES...
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DIMECRES 12 DE FEBRER
19:00 Almas grises, de Philippe Claudel, serà el

títol seleccionat per a la sessió del Club de lec-
tura de la segona setmana del mes. / Bi-
blioteca la Bòbila.

DIMARTS 11 DE FEBRER
19:00 3.975 dies per "salvar" la humanitat serà

la conferència sobre conscienciació ambien-
tal, política multilateral, acció internacional
i local, per saber què podem fer per frenar el
canvi climàtic. / Biblioteca Santa Eulàlia.

TOTS ELS DIMECRES
17:30 A partir del pròxim dia 12, cada dimecres

a la tarda es faran les sessions del Taller de
Criança Positiva per mares i pares que tinguin
fills d’entre 0 i 6 anys. / Sala chill-out de la bi-
blioteca Bellvitge.

FINS AL 16 DE FEBRER
Matí-Tarda Darrers dies la mostra Patchwork,

un sentiment, que repassa la història d’aquesta
tècnica artesanal, que es practica a tot el món,
amb peces de Mina  Tomás, Paquita  Segura
i Toni López. / Auditori Barradas.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra L'-

Hospitalet i la memòria democràtica. L'Hos-
pitalet del segle XX, una de les permanents i
que explica part de la història de la ciutat. /
Museu de l’Hospitalet - Casa Espanya.

DISSABTE 15 DE FEBRER
11:00 En el marc de les jornades del Technokids

es farà el taller anomenat Stop Motion, pen-
sat perquè els nens i nenes puguin crear la seva
pel·lícula d’animació. Cal inscripció prèvia. /
Biblioteca de Bellvitge.

DIMECRES 19 DE FEBRER
18:00 La contacontes Marta Gorchs serà la

responsable de la sessió de L’hora del conte
anomenada Contes dels 4 continents. / Bi-
blioteca la Florida.

DISSABTE 15 DE FEBRER
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la 15a

jornada de la primera fase de la lliga LEB Pla-
ta entre el CB l’Hospitalet i el Barça B. / Nou
Pavelló del Centre.

Els invents de Leonardo serà el nom de
l’activitat lúdica gratuïta per a nens i
nenes que tinguin més de 5 anys. / Mu-
seu de L'Hospitalet - Can Riera.

‘Els invents de Leonardo’,
una jornada lúdica al Museu
Diumenge 16 de febrer a les 11:00

El passat dia 6 es va posar en marxa un
curs de fotografia digital que es farà
cada dijous a la tarda fins a la darre-
ra setmana del mes que ve. / Centre
Cultural Sant Josep.

En marxa un curs de
fotografia digital a Sant Josep

Tots els dijous a les 18:30

El Joventut serà l’escenari d’una de les
propostes escèniques que aquesta
temporada es pot veure al TNC, La Ram-
bla de les Floristes, de Josep Maria de
Sagarra. / Teatre Joventut.

‘La Rambla de les Floristes’
aterrarà al teatre Joventut
Dissabte 22 de febrer a les 20:00

Partit de futbol corresponent a la 24a
jornada de Tercera Divisió entre el CE
l’Hospitalet i l’FC Santfeliuenc. / Mu-
nicipal de la Feixa Llarga.

L’Hospi de Risueño rebrà 
la visita del Santfeliuenc

Diumenge 16 de febrer a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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