
CRONOLOGIA 

1964 (agost, 13) Ja estan fetes les dues primeres plantes del ler. bloc. 

1964 (setembre, 1) Comenqa a funcionar Xaloc. 

1964 (novembre) Dese aniversari del «Centro Médico-Social de la 
Inmaculada», c/Campoamor. 

1965 (juliol) sembla que encara no estan habitats. 

1965 (octubre, 18) El Governador Civil, Sr. ibáñez Freire, inaugura 
oficialment el primer bloc: 140 habitatges, pels que es paguen 672 
ptes. de iloguer. 
Després visita la nau on es fabriquen les peces prefabricades i la nau 
on es fabricaven els mobles. 

1967 (abril) L'Ajuntament aprova I'obertura d'una taula de pa al detall a 
Bellvitge, en concessió a una panificadora de la ciutat. 

1967 (juny, 1 o 2) Inauguració enllaq Bellvitge-Autovia. 

1967 (juliol, 28) Actede liiurament de títols de propietat de 168 habitatges 
i benedicció d'un altres ja ocupats, tots socis de la cooperativa de 
Bellvitge. 

1967 (octubre, 17)Inauguraciódelcol.legiprivat «Ntra.Sra. de laMerced», 
amb phrvuls i 2 preparatbries, una per a batxillerat elemental i una 
altra per a ensenyaments comercials. 
Es preveuen ampliacions. 

1967 (novembre, 2) Comencen a lliurar-se les claus de I'edifici «Cataluña». 
Les deis edificis «~al&ncia i Aragó» són d'imminent Uiurament. 

1967 (novembre) L'Ajuntament aprova revisió Plan Parcial, per ubicació 
d'usos i remodelació volum6trica. 



1967 (novembre, 17) Assemblea de constitució de la «Cooperativa de 
Transportes Bellvitge*. 

1967 (novembre, 19) Inauguració i benedicció d'un supermercat SPAR, 
que patrocina un festival infantil. 

1967 (desembre) Lliurament de claus edifici Cataluña. Hi han 14 edificis 
acabats. 

1967 (desembre-gener) Festes nadalenques. 

1968 (gener) Legalització de la «Asociación de Cabezas de Familia,>. 

1968   mar^) El DPS organitza un curset pera vigilants i conserges. 

1968 (abril 20-28) Setmana cultural. Actes de Bellvitge: conferencies, 
exposicions, fotografia, tuna, cinema, etc ... i teatre per un gmp de 
veins. 

1968 (abril) Inauguració de la parroquia de N.S. de Bellvitge. 

1968 (maig) Segons La Vanguardia (18/5) hi han 4 escoles privades amb 
800 alumnes. 

1968 (maig, 17) Inauguració nou accés a l'Autovia, eliminant l'anterior, 
denominat «pas de la mortn. 

1968 (maig) Inauguració &una línia d'autobusos amb la P1. Espanya. 

1968 (juny, 15) Festival musical organitzat perla Cooperativa. 
Actuació de«Los Diablos», etc ..., amb motiudel'actedeldia següent. 

1968 (juny, 16) Acte de iiiurament de títois de propietat de 700 habitatges 
de socis de «La Cooperativa de Viviendas de Bellvitge)), presidit pel 
Ministro Sec. del Movimiento J. Solís Ruiz. Visita i benedicció dels 
habitatges i visita de fabrica de CIDESA. 



1968 (setembre) Primera festa major. Elecció de pubilla, «I Salón Nacional 
de Fotografia Artística». 

1968 (novembre, 24) Inauguració de 168 habitatges, un bloc, per als socis 
de la «Cooperativa obrera de viviendas del Barrio de La Bomba». 
Edifici «Zeus». 

1969 (juliol, 12) Festival organitzat per CIDESA amb motiu del seu Ve. 
aniversan. Actuació de «Licia i Georgi Dannn. Ce sortegen 20 viatges 
per a 2 persones que van constituir la «Embajada de Beilvitge*. 

1969 (fiials d'any) Creació de la Comissió de bam. 

1969 (novembre, 17) Inauguració de la seu de I'ACF, acabadade constituir 
(6ena. de la ciutat). Amb motiu d'aquest fet, reben la visita del 
Procurador a Corts J.A. Samaranch i del Director General 
d'EnsenyamentPrirnari, ambl'assistkncia del'alcaldei altresautoritats 
locals. Gestionen l'adequació de locals comercials com a aules 
escolars públiques (aquest fenomen continuara fins ben entrada la 
dPcada de 1980). Un mes abans ja havien rebut Samaranch i, un any 
abans, el també Procurador Tarragona. 

1969 (novembre) Inauguraciódelconsulton (que no té porta,niestetoscopi 
ni aparell per a mesurar la pressió). 

1970 (febrer) Inauguració d'una línia d'autobusos entre Bellvitge i la resta 
de YHospitalet. 

1970 (juny, 26) Inauguració del  casal Bellvitgew. Locals (ermita, 40) cedits 
per la ICC. 

1970 (juliol, 12) Inauguració del C.P. «Ntra. Sra. de Bellvitge>>, amb 16 
aules. Absorbeix algunes aules provisionals en locals comercials. 
S'inauguraran 3 escoles més a YHospitalet. 



1970 (agost, 9) Dures declaracions a Tele-expres del president de I'ACF, 
per les quals ICC es querella contra ell. 

1970 (setembre) Inauguració Colegio Teresianas. 

1970 (octubre, 15) Inauguració d'una escola pera nens deficients. 

1970 (desembre, 16) El Ple de I'Ajuntament va tractar ahir el Plan Parcial 
de Bellvitge, aprovat i remes per la Comisión de Urbanismo. 

1971 (gener) Inauguració secció F.P. del col.legi de deficients. Inauguració 
del Club de Ancianos i biblioteca, promoguts perla Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad. 

1971 (juny) Entrega a I'Ajuntament de 965 signatures en demanda de 
millores en eis transports públics. 

1971 (setembre, 6) Vaga deis paletes que construien la Residencia, amb 
motiu de I'acomiadament de 5 treballadors que negociaven amb 
I'empresa una serie de reivindicacions. El dia 7 s'acomiada 430 
obrers. El dia 8 són readmesos tots i es reemprenen les negociauons. 

1971 (setembre, 20) Desbordament del Llobregat. Inundacions al bam. 80 
famüies desallotjades, en reaiitat són 96 semi-soterranis. El bisbe 
visita els habitatges afectats i'endema. Nous aiguats i inundacions el 
4 d'octubre. 

1971 (novembre) Assemblea deY ACFper tractar el tema d e l  inundacions. 

1971 (desembre, 15) Entrega de 1.117 firmes a I'Ajuntament en demanda 
de mercat. 

1972 (gener, 18) El regidor de transports rep un grup de velns que ii 
demanen una iínia d'autobusos Bellvitge-I'HospitaIet. 

1972 (febrer) La «AA.W. Bellvitge-Norte* presenta els estatuts per a la 
legaiització. 



1972 (febrer, 13) Comen~a a funcionar una iínia entre BelIvitge i el Metro 
de Santa EulAlia: el 15. 

1972 (mar<) Es manifesten públicament uns 58 propietaris d e  
semi-soterranis. 

1972 (mar<) Sobre la regidona del districte VI. 

1972 (abril, 14) Els58propietarisdesemi-soterranispresentenunaquerella 
a ICC i a la Cooperativa de Viviendas N.S. de Bellvitge. El jutjat de 
l'Hospitalet no les accepta. La Junta de la C. de V. N.S. Bellvitge 
dimiteix. 

1972 (juny, 4) Assemblea extraordinaria de socis de la Cooperativa de 
Viviendas de Bellvitge. t'oposició de SACF es fa amb la junta 
directiva amb el suport de la Obra Sindical de Cooperación. 

1972 (juny, 20) Inauguració del cinema. 

1972 (juny, 21) Uns 250 veins de Bellvitge es presentaren al Ple Municipal 
per tractar els problemes del barri: carencia d'escoles, mercat, 
transports públics i deficient higiene pública. 

1972 (juliol) La AA.VV. «La Marina» presenta els estatuts per a la 
legalització. 

1972 (agost, IBset., 3) Quatreinundacions debaixos a causa de les pluges. 

1972 (octubre) Un semi-soterrani desallotjat en quedar inundat per les 
aigües residuals de l'edifici, no absorbides per les clavegueres. 

1972 (octubre) Una comissió de velns de l'Avda. Europa s'entrevista amb 
la Cia. d'autobusos per millorar el servei. 

1972 (novembre, 8) Inauguració de la Residencia «Príncipes ... » pels 
mateixos «príncipes». 

1972 (desembre) La companyia d'autobusos reajusta la línia 15. 



1972 (desembre, 6) La «Audiencia Territorial de Barcelona» admet la 
querella deles56 famíliescontra ICCiCoop. de Viv. N.S. Bellvitgeper 
10 milions, no admesa pel jutjat núm. 54 de I'Hospitalet. 

1972 (desembre, 12) Manifestació de 50 dones a la regidoria. Al matí 
liiuraren 1500 signaturesdemanantunambulaton i queno es traslladi 
el servei de pediatria que es realitza al caner de Campoamor. 

1972 (desembre, 20-29) Manifestacions davant la regidoria. 

1973 (febrer) Recoliida de 2000 firmes exigint un estudi tecnic sobre les 
instal.lacions de gas. 

1973 (mar<) Assemblea de 500 ve'ins sobre el gas. 

1973 (marc;, 3) Aprovació dels estatuts de <<La Marina». 

1973 (marc;, 21) Inauguració de la h i a  d'autobusos 8, Sanfeiiu-Bellvitge. 

1973 (abril, 4) Vicenc; Capdevila, batlie de l'Hospitalet. 

773 (maig, 8) Col.locació de la primera pedra del Hospital Oncológico, 
amb l'assistencia de la Marquesa de Viiíaverde. 

1973 (juny, 25-29) Quatre inundacions de semi-soterranis de la Rambla 
Marina per saturació de col.lectors. 

1973 (juiiol) Plaga de mosquits provinents del Canal de la Infanta, que 
segueix sense cobrir-se al seu pas pel bani. Plaga de rates (es parla de 
la seva proliferació fins al novembre). 

1973 (fiials) Legalització de A.A. V.V. «Bellvitge-Norte*. 

1973 (novembre, 13) Eleccions pera regidordel bamper alTercio familiar, 
Ramiro Gallego, 1425 vots; Angel Requena,ll43 vots; Lluís Vemet, 
726 vots. 



1973 (novembre, 22?) Juntament amb altres, la A.A. V.V. «La Marina» 
presenta una carta de queixes al Ple municipal. No va poder ser 
Uegida perquP ho impedia el reglament. 

1973 (desembre) L'estudi del SECOD es i i iuad  als ve'ins. 

1973 (desembre) Noves inundacions dels baixos de Rbla. Marina per 
incapacitat dels col.lectors. 

1973 (desembre) Creació &una comissió mixta Ajuntament-ICC per a 
estudiar deficiPncies en els serveis d e  Bellvitge i delimitar 
responsabilitats. 

1974 (gener) El Ple municipal prohibeix els habitatges als semi-soterranis. 
Es modifiquen les ordenances municipals d'edificació en sentit 
anti-especulació. El febrer, el gremi de contractistes s'entrevista amb 
el batlle per queixar-se sobre les noves ordenances. 

1974 (mar<, 21) Pluges i ruptura de clavegueres: inundacions al c/ Prado. 

1974 (mar<, 29) Aprovació provisional del Pla Comarcal. 

1974 (abril) Un escrit, amb més de 1000 firmes d'afectats per inundacions 
i ve'hs de BeUvitge, es Uiura a 1' Ajuntament exigint mesures pels seus 
problemes. 

1974 (maig) Reunió alcalde-afectats per l'amenaca de desnonament de 
Tin-tin. 

1974 (maig, 25) Assemblea a la parroquia de St. Joan Evangelista sobre el 
problema de les exoles, per a exigir dotacions i inaugurar les tres 
escoles acabades. 

1974 (juny, 8) Aiguat i inundació, 10 famílies han de ser evaquades al 
col.1egi Europa. A nou l'Ajuntament els va cedir un pis requisat el 17 
de juliol. L'onze de juny la inundació afecta 50 semi-soterranis. 
Assemblea d'afectats perla pujada dels interessos a les hipoteques 
dels pisos. 



1974 (juliol, 7) Tres semi-soterranisinundats en obturar-seunaclaveguera. 
També són evaquats a col.legis sense ocupar. 

1974 (juliol, 13 o 14) Assemblea sobre el Plan Comarcal. Sexigeix la 
suspensió de les concessions de construcció. 

1974 (setembre) Inauguració dels col'legis Europa, La Marina.No totes les 
classes podran comentar, per manca de mitjans. Bellvitge-Norte 
convocaassemblea sobreel tema. Sexigeixenaulesde preescolar iun 
institut. 

1974 (octubre) La Comissió Municipal Permanent acorda la prohibició 
d'habitatges als semi-soterranis. Requisa 36 semi-soterranis que són 
canviats per altres pisos ( pagant els ve'hs la diferencia). 

1974 (novembre, 13) Gran manifestació en suport de Tin-tin, en demanda 
de la subvenció municipal. El 15 hi ha una reunió batile-afectats. El 
17 es decreta incloure-la a la xarxa pública com a guarderia laboral, 
subvencionada pel Ministerio de Trabajo. 

1974 (novembre) Campanya de recollida de signatures (Bel1.-Norte?) amb 
diverses reivindicacions, destaca la de suspendre la concessió de 
iiicencies d'edificació. Assemblea tema gas. Acord Ajuntament-ICC 
sobre la urbanització del bam. ICC escompromet acertes inversions. 

1974 (novembre-des.) Entitats juvenils de diversos bar& de YHospitalet 
organitzen la 1 Olimpíada Popular, amb caracter reivindicatiu. 

1975 (gener-febrer) Les activitats de I'Oiimpíada Popular culminen en 
reivindicacions i entrevistes amb el batile sobre la situació dels joves. 

1975 (febrer, 19) El regidor Gallego denuncia en el Ple municipal el 
~robatorin de terrenys al barri segons Yestipulatals plans urbanístics. 
En concret, 12 Ha. d'equipaments. Fet denunciat el maig del 74 pels 
ve'hs. (Ja existeix San Roque, encara que no és legal i nova comissió 
del GAS). 



1975 (marq) Ultimatum de la Cia. de Gas: a qui no pagui la reconversió li 
taliarem el subministrament. 

1975 (marq, 15) La Asociación Bell.-Norte convoca roda de premsa 
denunciant el robatori d'hectirees i d'equipaments. Es reclama el 
compliment del Plan Parcial anterior. 

1975 (marq, 21) L' Ajuntament aprova suspendre la concessib de Ilic6ncies 
de construcció per un any. 

1975 (marq, 22) Bel1.-Norteconvocaassembleasobreincompliment delleis 
i situació del bam. 

1975 (abril) Inauguració mercat. 

1975 (juny) Aprovació «A. V. i P. S. Roques. 

1975 (juny, 29) Promoguts per Bel1.-Norte eis velns ocupen solars i hi 
senyalitzen eis equipaments reivindicats. 

1975 (julio) La Marina crea la «Agrupación Deportiva Bellvitge-. 

1975 (octubre) Mobilitzacions per la salubritat del barri. 

1975 (novembre) Campanya de diicussió ve'inal sobre el Plan Parcial. 
S'inicia la construcció de dos blocs. A partir del 28 de novembre, 
manifestacionsquasidi~riescontra laseva construcció. Sinterrompen 
les obres. Campanya fins al 9 de desembre. El dia 8 una xocolatada 
infantil al solar reivindicat és impedida per la policia. 

1975 (desembre) Catorzeentitatsdel barris'organitzenquans'adonenque 
els volen desnonar. 

1975 (desembre, 21) Manifestació (1500-2000 vei'ns) des del barri a 
YAjuntament. 

1976 (gener, 8-11) Manifestacions diaries contra les obres, a les que es 
lienqava, feia malbé o cremava el material de la constructora. La del 
dia 11 és dissolta per la policia amb molta contundencia. 



1976 (gener, 12) El dia 12 manifestació a llAjuntament. El regidor Gallego 
anuncia la seva dimissió. 

1976 (gener, 13) Concentració contra la carrega policial del dia 11 i contra 
els edificis. L'alcalde paralitza les obres. 

1976 (gener, 25) S'inaugura al Casal una exposició sobre el Plan Parcial. 
S'anomena «Por el Bellvitge que queremos)). 

1976 (mar<, 7) Assemblea Plan Parcial. Culminació d'una campanya en la 
qual s'han recollit més de 2000 impugnacions al Plan originan i en la 
que s'ha negociat amb YAjuntament. 

1976 (marc, 12) Aprovació Plan Parcial. Es van produir diverses reunions 
comissió veüis-Ajuntament, que culminen amb aquesta aprovació. 
Es frena l'edificació, a excepció d'un bloc, una torre i un centre 
comercial de 32 botigues. 

1976  mar^ 27) Assemblea Plan Parcial. Els veüis (2400) decideixen im- 
pugnar el que s'ha aprovat a YAjuntament perque no recull totes les 
reivindicacions veinais. Acorden seguir les mobilitzacions. 

1976  mar^) Davant la retirada de subvencions per part del Ministerio de 
Trabajo, la guarderia Tin-tin en perill de desapareixer. Noves 
manifestacions (finais de marc; 2/4, una altra a l'Ajuntament). 

1976 (abril, 20) El Consejo Metropolitano aprova el Pla Comarcal. 

1976 (abril, 21) Inici de les obres d'un bloc (E-52) tocant al col.legi Bemat 
Metgen. Manifestacions diaries fins a mitjan maig. 
Carregues habituals de la policia. 

1976 (juny, 19) kssemblea unit?triasobredPficitsdel barri i el tema del bloc 
en construcció. Sobre aquest últim punt hi ha divisió. Es produeix un 
gran acord en el tema de la manca de places escolars. Convoquen 
manifestació sobre el tema peral &a 3 de juliol, f i s  YAjuntarnent. 
Fou la segona manifestació legal de la ciutat. Bellvitgecomptava amb 
17 escoles: 4 d'estatais i 13 de privades (incloent-hi Xaloc i Pineda) i 
uns 650 nens sense escolaritzar. 



1976 (juliol, 21) L'Ajuntament aprova la revisió del Pla Parcial de Bellvitge 
i accepta certes millores proposades pels veins i els Col.legis 
d'Arquitectes i Enginyers. 

1976 (setembre, 8) Manifestació i abocament de 14 galledes de fang a les 
oficines de la regidoria. 

1976 (setembre, 20) Nova manifestació en aquest sentit. 

1976 (setembre, 21) Presentació als mitjans de comunicació de La Taula 
Democratica de Bellvitge. Nova manifestació pel fang, dia 23. Nova 
manifestació el 2 d'octubre cap a YAjuntament, tallada per la 
intervenció de la policia i de Gailego. Anaven a YAjuntament amb 
fang. 

1976 (novembre) Creació de la Coordinadora #AA. W. de YHospitalet. 
Hi ha la de Sta. Eulalia, St. Josep, Pubilla, Florida, Can Vidalet, 
BeB.-Norte. S. Roque, Can Serra, Ild.Cerda, Centre Soc. Florida i As. 
Cult. Rumbo (no hi és La Marina). Presentació pública en recital de 
Joan Manuel Serrat al cinema Navarra el dia 4, on es va demanar la 
dimissió de YAjuntament, llibertats democratiques, etc. 

1977 (gener) Ja comencen les assemblees setmanals al Passeig (assemblees 
de «La Torre* o «del porrów). 

1977 (febrer, 6) Es constitueix la Asamblea Democrática de Bellvitge. 

1977 (febrer) Apareixen3casosdemeningiticalbam. Nensqueestudiaven 
als altells depenents del col.legi Europa. 

1977 (mar<, 2) El SECOD presenta públicamente el seu treball sobre 
Bellvitge. 

1977 (mar<, 5) Xerrada-assemblea sobre el tema meningitis i situació 
sanitaria del barri. C'acorden mobilitzacionc i negociacions amb 
YAjuntament. 



1977 (mar<, 10) Inauguració baixador de la RENFE. 

1977 (marq) Nouc casos de meningitis. Diverses manifestacions i talls a 
1'Autovia. VAjuntament es compromet a desratitzar i netejar el barri 
i a tapar clavegueres, perb a res pel que fa a assistencia medica. Es 
cedeix un terreny al CIJB per 75 anys. 

1977 (maig, 12) La CMB va aprovar el «Proyecto de Revisión del 
Planeamiento Urbanístico de Bellvitge». 

1977 (maig) Manifestacions de botiguers contra les pujades dels lloguers. 

1977 (maig) Ocupació de la part superior del mercat per un grup de veins. 
N'exigeixen el condicionament com a dotació cultural. 

1977 (maig) Segons sentencia judicial, ICC ha de ser indemnitzada perla 
cessió de pisos als habitants dels semi-soterranis inundats. 

1977 (juny, 6) Tancada &un grup de veins al consultori. Va durar un dia. 
Manifestacions gairebé &&ries fins que s'arrenquin compromisos al 
Ple del dia 10: L'Ajuntament posa un ultimatum a ICC, ha de cobrir 
les clavegueres en 10 dies. 

1977 (juliol, 12) La CMB aprova la revisió del Plan Parcial de Bellvitge: 
C'eliminen 10 blocs de 16 pisos, 17 torres de 18 pisos i 10 edificis de 
locals comercials. 

1977 (agost) PSC, PSOE i PSUC creen una Gestora pro CUAM. 

1977 (agost, 28) L'Ajuntament ratifica la revisió del Plan Parcial. 

1977 (setembre) Nova Festa Major, organitzada per una nova comissió de 
festes formada pel regidor del barri Piera, firaires i alguns veins. 

1977 (setembre) Amenaces de desnonament a entitats i als qui se'ls va 
donar pis quan el seu semi-soterrani queda inundat. 



1977 (octubre) Assemblea tema escombraries. Negociació amb 
YAjuntament coordinada amb altres AA. VV. d'altres barris. 
Mobiiitzacions pel problema. 

1977 (octubre, 22) Constitució del CUAM. Presentació d'un «Plan de 
Urgencias», amb tres grans capítols: sanitat, cultura i urbanisme. 

1977 (octubre) Comenga a funcionar 1'1.N.B. de Bellvitge. 

1977 (novembre) Mobilització d'afectats davant la desapanció dels fons 
de les hipoteques que havien pagat a ICC. 

1977 (novembre, 14) Inundació de més de 100 semi-sotenanis del carrer 
Prado per obturació de les clavegueres. 

1977 (desembre, 14 o 15) El Ple municipal aprova la inhabilitació com a 
habitatges dels semi-soterranis i n'aprova la clausura. 

1978 (gener, 15) Inici de la campanya promoguda pel CUAM a l'entorn de 
la sanitat. Manifestació i recollida d'escombraries que es van portar 
a la regidoria. 

1978 (febrer, 25) Tancada a la parroquia de N.S. Bellvitge per reivindicar 
un consultori i un ambulatori, dintre de la campanya del CUAM. 
Manifestacions diAries en suport a la tancada, amb casserolades. La 
tancada va durar fins al 4 de marg. 

1978 (abril, 10) Narcís Serra, conseller d'ordenació del Territori, visita 
Bellvitge. S'acorda d e  formar unes comissions 
veins-Ajuntament-Generalitat. 

1978 (maig, 16) DosdelegatsdelCUAM vana Madrid i s'aproven 
15 milions pera construir una dotació sanitaria. 

1978 (juny, 24) Un transformador de ICC és incendiat. Era en un terreny 
destinat a una escola. 



1978 (juny) Sorgeix el problema del solar del c/ Ermita destinat al col.legi 
Ramon Muntaner. Els blocs veins, núms. 31 i 32, s'hi oposen perque 
no respecta la separació entre edificis. 
Manifestacions demanant escoles. El julio1 s'habiliten 8 aules alcasal. 

1978 (juliol) Formació d'una nova comissió de festes amb participació 
indirecta dels partits politics. (???l. 

1978 (setembre, 18) Tancada de 2.150 pares de nens sense escolaritzar al 
col.legi La Marina. Se'ls habilitaran aules a les seus del Casal i la 
CooperativaN.S.B. Mobilitzacionsdurantlesduessetmanassegüents. 
Els assemblearis convoquen una vaga general que fracassa. 

1978 (0ctubre)Agreujament del problema delsolar c/ Ermita. El febrerdel 
79 s'obstaculitzen les obres. 

1979 (mar<) Suspensió de pagaments de CIDESA. 

1979 (mar<) Els dies 22 i27vaga d'escoles estatals. L'última en coordinació 
amb tot Catalunya. 

179 (maig) Professors, pares i alumnes de i'1.N.B. Bellvitge denuncien les 
agressions que pateix el centre per part dels veins, per a qui aquest 
suposa un «robaton» de terreny propi. 

1979 (maig) ICC recorre a YAudiencia Territorial de Barcelona, davant la 
prohibició de construir més a Belivitge per part de YAjuntament. 

1979 (setembre, 4) Inicis de la Festa Major. La primera amb una comissió 
de festes representativa; primer pas del sistema actual. 

1979 (setembre) Des del 17, coincidint amb una mobilització a nivell de tot 
YEstat, hi ha una campanya en demandad'escoles imillorsdotacions 
a les queja existeixen. Manifestacions diaries. Freqüents tallades de 
YAutovia. Tancada de YAPA del Bernat Metge a i'escola, el dia 25. El 
27van tancar les botiguesensolidaritatdues hores. Lesmobilitzacions 
acaben cap al 28. 

1979 (setembre) Inauguració de YAula de Cultura. 



1979 (octubre, 31) Tancada de professors i alumnes de I'INB Bellvitge al 
centre, per problemes dels PNN. 

1979 (novembre, 10) Creació de l'actual AA. W. de Belivitge. 

1979 (novembre, 16) Manifestació per integrarlaGuarderiaTintin a la xarxa 
municipal. L'Ajuntament acorda fer-ho el dia 24. 

1980 (gener) Confiicte veins bloc T-7 amb el CIJB per la construcció de 
i'edifici d'aquest. Les obres comencen a inicis de febrer. El confiicte 
s'agreuja elmarg,ambamenaces,agressions, forcejaments, detencions, 
etc ... 

1980 (abril, 1) L'Ajjtament haur& d'indemnitzar ICC per dos blocs no 
constnüts el 1975, segons una sentencia del Tribunal Suprem. 

1980 (setembre, 14 i 15) Concentració i manifestació davant la imminent 
sent&nciadelSupremsobre la possibiitat deconstruirmés a Belivitge. 

1980 (octubre, 15) Sentencia del Suprem. Es ratifica el Plan Parcial revisat, 
per la qual cosa no es construir& ni un bloc més a Bellvitge. 

1980 (novembre,3) Inauguració delnou consultori. Als tres diessofreixun 
incendi. 

1980 (novembre, 7)  Inauguració Col.legi Ramon Muntaner. 

1981 (gener,22)Lesai@es del Canal esdesvienacol.1ectors. L'ajuntament 
decreta la cobertura del Canal. 

1981 (setembre, 19) Jordi Pujo1 inaugura el poliesportiu del C.N.N.S.B. 

1981 (octubre, 7) Autoritzada la cinquena farmacia de Bellvitge. 
La sol.licitud estava paralitzada des de 1977 per l'oposició dels altres 
farmackutics. 

1982 (febrer,4)Intervinguts20Kg. d'haixixaun matrimonide proveidors 
del barri. 



1982 (mar<, 12) Jove de 20 anys mort per sobredosi. 

1982 (marq, 14) Jordi Pujol inaugura edifici del CIJB, el diieny del qual va 
ser premiat el febrer del 81 per la UNICEF. 

1982 (mar<, 31 i abril 1 ) Mobilitzacions Col.legi Bemat Metge (donen 
classes al carrer davant de la periüositat de les aules cedides damunt 
de les indústries. Dimarts, 17 mobilitzacionc també al co1.legi Ijr 
Marina. 


