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Patrimoni. Les darreres investigacions arqueològiques localitzen noves restes que daten la fortificació en el segle X

El Castell de Bellvís, a la vista
El Castell de Bellvís ja és visible des de ronda de
la Torrassa un cop retirat el mur de construcció
posterior que tapava part de la façana
La primera fase dels treballs d’in
tervenció sobre el Castell de Bellvís
avança. L’Ajuntament ha finalitzat
l’enderroc de l’estructura exterior que amb el pas del temps havia
amagat la façana medieval i també
ha retirat els contenidors de residus
ubicats just al davant. Amb tot, el
castell ha quedat a la vista a peu de
carrer.
Els treballs continuen amb el repicat d’altres parts de mur i s’hi ha
instal·lat una tanca transparent que
permet contemplar la façana des de
ronda de la Torrassa.
En paral·lel, tècnics municipals
planifiquen el projecte de recuperació de l’edificació, mentre continuen
els estudis arqueològics. En aquest
sentit, les darreres investigacions
han descobert una tècnica de construcció emprada a la façana que

situaria la fortificació en el segle X,
un segle abans del que es pensava.
L’alcaldessa, Núria Marín, ha confirmat que la voluntat de l’Ajuntament
és “adequar el castell perquè sigui
visitable i incloure dins del projecte
un centre d’interpretació històrica”.
Des de la plataforma veïnal Defensem el Castell de Bellvís es
mostra satisfacció per les darreres
actuacions, tot i que veuen feina per
fer i anuncien que continuaran amb
la campanya reivindicativa per exigir
la preservació del patrimoni.
Una de les darreres accions
d’aquesta plataforma va tenir lloc
a la plaça del Mercat de Collblanc,
on van instal·lar taules informatives
amb urnes per recollir suggeriments
sobre el futur ús del castell, i també
van organitzar activitats de lleure.
Rafael Algarra, nascut a la casa

A dalt, la façana del Castell al descobert. A baix, activitat a Collblanc

que amagava les restes del Bellvís
i membre de la plataforma, afirma
que “el moviment veïnal ha fet que
s’hi intervingui i encara que triguin,
a poc a poc, es van aconseguint els
objectius que ens havíem marcat”.
Defensem el Castell també rei
vindica que un arqueòleg revisi de
manera permanent les obres de
l’entorn del camp de futbol de la
Torrassa, que es fan en una zona
considerada d’expectativa arqueològica. y

Activitats. La nova programació d’espectacles al carrer ofereix actuacions de música, dansa, arts escèniques i teatre

Durant aquest mes de març en el
Districte II s’ha estrenat La Glorieta, la nova programació estable
d’activitats al carrer organitzada a
iniciativa del Centre Cultural Co-

llblanc-la Torrassa. La primera de les
actuacions tenia lloc, al tancament
d’aquesta edició, el passat dissabte 23 de març a la plaça del Mercat
de Collblanc, que va acollir l’espectacle Els contes d’en Keke Shuga,
d’Enric Hugas.
El cicle està dirigit al públic infantil i familiar i programa actuacions de
disciplines artístiques amb espectacles d’arts escèniques, música,
dansa i teatre, entre d’altres. Els
espectacles es faran els dissabtes al
voltant de les dotze del migdia. Les

primeres representacions es duran
a terme a la plaça del Mercat de
Collblanc, tot i que està previst que
s’alterni amb altres espais i places
del districte.
La segona cita de La Glorieta serà el dissabte 6 d’abril a les
12.30h a la plaça del Mercat de
Collblanc amb l’actuació musical de
la Collblanc-Torrassa Band, una jove
formació musical que ha esdevingut
un referent al districte i a la ciutat,
i que enguany celebra el cinquè
aniversari. y
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La Glorieta, nou programa
d’activitats del Centre Cultural

El nuevo recorrido de la LH1 y la LH2
acerca los usuarios al CAP la Torrassa
A mediados de marzo las líneas de bus LH1 –en sentido Bellvitge– y
LH2 –en dirección la Florida– estrenaron recorrido en la Torrassa. Las
dos líneas comparten la nueva parada de la Rambla Catalana cercana al
CAP la Torrassa. La mejora ha sido posible gracias al cambio de sentido
de circulación de la calle Llobregat entre Albareda y Montseny.
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L’AGENDA

Homenatge. Amb motiu dels 50 anys al capdavant de la parròquia

Dansa al carrer

L’Escola Sant
Jaume prepara
la seva XXVIII
Setmana de
la Solidaritat

La companyia Kernel Dance
Theatre presenta Give me
protein dins la Quinzena Metropolitana de la Dansa.
29 de març, 17.30h. Espectacle gratuït
Ho org.: CC Collblanc-la Torrassa
Plaça Guernica
www.ccct.cat H O R A D E L C O N T E

Que comenci
L espectacle!
amb

EVA ORTEGA

DIVENDRES 29 DE MARÇ A LES 17:30H.

ARXIU

El divendres 12 d’abril, de 10 a
12.30h, al parc de la Torrassa tindrà
lloc la festa de cloenda de la XXVIII
Setmana de la Solidaritat de l’Escola Sant Jaume de la FEP, una activitat que segons explica Sònia Esteve, la directora del centre, “implica
tota l’escola i genera compromís en
relació a aspectes com ara el respecte al medi ambient i la presa de
consciència de les problemàtiques
socials”.
Al llarg de la setmana se suspenen les classes i es treballen les
diferents matèries de manera interdisciplinària entorn una temàtica
sobre sostenibilitat o cooperació,
que s’alternen any rere any. També
es treballa amb una ONG relacionada amb el tema escollit i s’organitzen activitats per recollir diners i
donar suport als seus projectes. En
aquesta ocasió l’organització triada
és la Fundació Arrels que treballa
per millorar les condicions de vida
de les persones sense llar.
La jornada del 12 d’abril posarà
punt i final a les activitats de la setmana i servirà per presentar conclusions i valoracions. y
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Mossèn Valentí Balaguer i Planas, durant l’acte dels 75 anys de la parròquia, l’any 2010

Reconeixement al
rector dels Desemparats
Mossèn Valentí Balaguer va succeir, fa 50 anys,
Jaume Busquet com a rector de la parròquia
de la Mare de Déu dels Desemparats
El divendres 5 d’abril a les 20h, l’Auditori de la Torrassa acollirà l’acte
d’homenatge a mossèn Valentí Balaguer i Planas amb motiu dels seus
cinquanta anys com a rector de la
parròquia de la Mare de Déu dels
Desemparats. L’assistència a l’acte és per invitació i està promogut

per la Comissió d’Actes Culturals i
altres grups de l’esmentada parròquia.
Mossèn Valentí va néixer a Sant
Feliu de Codines, al Vallès Oriental,
el 1931, i des dels vuit anys ha viscut
a L’Hospitalet on ha desenvolupat
tota la seva carrera com a sacerdot.

Després d’estudiar en el Seminari
Conciliar de Barcelona, el 1961 va
ser nomenat vicari de la parròquia
Mare de Déu dels Desemparats, i el
març de 1969 va ser nomenat rector
en successió de mossèn Jaume
Busquet i Casals. Aquesta llarga
vinculació amb la parròquia han fet
de mossèn Valentí un testimoni i protagonista dels canvis viscuts a la Torrassa en les darreres dècades, que
ha plasmat amb la seva col·laboració
en diverses publicacions sobre la
història del barri i de la parròquia. y

Hora del conte
Eva Ortega presenta Que comenci l’espectacle!, on la Nel·
la coneix una companyia de
circ que va de poble en poble.
29 de març, 17.30h. Entrada lliure
Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

Exposició de
pintura
Mostra de les obres creades
per l’alumnat de l’escola Josep Janés.
Fins al 8 d’abril. Entrada lliure
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
www.ccct.cat

