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ENQUESTA

Li sembla que
la ciutadania
s’ha relaxat en
prevenir la sida?

Segon llibre del periodista Raúl Montilla
La ciudad de las tormentas és el nou llibre de Raúl Montilla Corral (Barcelona, 1979).
La novel·la mostra la Barcelona dels anys 20 del segle passat, a partir de dos esdeveniments:
l’assassinat del president Dato i el cop d’estat de Miguel Primo de Rivera. “La novel·la presenta
una gran urbs en formació, tenyida de sang i amb persones de procedència i interessos ben
diferents”, ha dit l’autor. Raúl Montilla és corresponsal de La Vanguardia a L’H. L’any 2005 va
ser finalista del Premi de Novel·la Ateneo Joven de Sevilla amb l’obra Caminos de silencio.
La ciudad de las tormentas ha estat finalista el 2006, del premi Letras, de Septem.
FITXA: Edita:Septem Ediciones. Oviedo; páginas: 134; any de publicació: 2006. Autor: Raúl Montilla

NO T’HO PERDIS

‘Gràcies.
���������� Fem
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un bon equip’, a
�� Santa
������ Eulàlia
�������

electricista

Crec que els ciutadans s’han rela
xat perquè el tema ja no surt tant
als mitjans de comunicació i això
fa pensar que la situació ja no és
tant greu. Potser ja ens ho hem
pres com un costum i ens pen
sem que la sida ja ha deixat de
banda la seva perillossitat. Crec
que sí, que s’ha abaixat la guàrdia i
no es prenen tantes precaucions.

gabriel cazado

La plaça de Pius XII, de Santa Eulàlia, acull
fins al dia 11 de desembre l’exposició
itinerant Gràcies. Fem un bon equip, una
iniciativa de la Diputació de Barcelona per
mostrar que el respecte a valors cívics com
la neteja, la mobilitat i les bones pràctiques
en la tinença d’animals i per evitar els
sorolls, són elements clau per millorar la
convivència ciutadana.
L’exposició ocupa una superfície de
220 metres quadrats i pretén, mitjançant
elements interactius, donar a conèixer a la
població les normes cíviques més impor
tants que ha de seguir qualsevol ciutadà.
La mostra està dividida en set espais,
cadascun corresponent a una lletra de la
paraula gràcies. I cada lletra es dedica a un
àmbit: entre d’altres, les actuacions sobre
civisme de la Diputació, la sostenibilitat,
l’entorn o els espais de convivència.

Antonio Notario

Visita de l’alcalde a l’exposició

VIST A LA CIUTAT

Cinquè aniversari de
‘La nostra festa’ de Ràdio L’H
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Telèfon únic de
la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

funcionària

Els joves de la meva genera
ció, d’uns 30 anys, ho tenim
m o l t c l a r i n ’e s t e m c o n scienciats, però potser els més
joves no s’ho prenen tant serio
sament perquè pensen que els
toca de lluny. S’haurien de fer
més campanyes destinades als
adolescents, però no sols l’1 de
desembre, sinó sempre.

gabriel cazado

El programa de sardanes La nostra festa, que emet cada diumenge i festius de
10 a 12h Ràdio L’Hospitalet, ha celebrat el cinquè aniversari. La commemo
ració va tenir lloc al CC Barradas el dia 11 en el marc d’un concert organitzat
pel col·lectiu Amics dels concerts, vinculat a l’Agrupació Cultural Folkòrica de
Barcelona. El director i presentador del programa, Joan Noguera, i la directora
dels Mitjans de Comunicació Local, Cristina Sánchez, van lliurar uns trofeus
als col·laborador: Josep Pujol, encarregat de l’espai Gent que fa ciutat; Antoni
Anguela aporta les novetats discogràfiques; Sergi Castro parla dels esbarts dan
saires, i Joan García s’encarrega del teatre infantil.

Raquel Martínez

Joan Noguera i Josep Pujol
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Antonio Lorente
jubilat

Sí, ens hem relaxat perquè no
més ens en recordem de la
malaltia quan sabem d’algú que
té el problema. A més, amb els
avenços científics la sida es pot
controlar i això pot fer pensar
que ja no hi ha tant de perill.
Diuen que les dones són ara les
que més s’infecten, però també
n’hi ha que infecten homes.

