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El rebuig a la reforma munici-
pal que el Govern de Mariano
Rajoy va presentar el passat
mes de febrer ha estat total.
Fins i tot els mateixos alcaldes
del Partit Popular s’han posi-
cionat fermament en contra
d’aquest avantprojecte de llei
que suposaria una dura reta-
llada de sous als regidors i al-
caldes i una severa restricció de
les competències locals.

A Catalunya, la proposta de
reforma del Govern central s’ha
rebut amb escepticisme. Núria
Marín, alcaldessa de L’Hospi-
talet de Llobregat  (PSC) i re-
presentant catalana a la Fede-
ració Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP), no creu
que la llei arribi enlloc. Des de
la Generalitat, també pensen
que l’avantprojecte de llei de ra-
cionalització de l’administració
local no prosperarà. 

A més, l’Estatut atribueix al

Govern de la Generalitat un
marc específic de competèn-
cies sobre l’administració local
que no es va qüestionar a la sen-
tència del Constitucional. Se-
gons Joan Cañada, director ge-
neral d’Administració Local de
la Generalitat, els primers es-
borranys de la llei de Rajoy re-
coneixien l’espai polític singu-
lar de Catalunya i delimitaven
l’impacte de la llei al nostre
país. 

MENYS PODER LOCAL
L’afany de centralisme del Go-
vern de Mariano Rajoy és pal-
pable i no es dissimula. La re-
forma de l’administració local
que proposa l’Executiu és una
amenaça a l’autonomia dels
municipis, que veurien reta-
llats gran part dels recursos
que fins ara els transferia l’Es-
tat. Amb aquestes severes res-
triccions, els municipis no po-
drien desenvolupar les seves
competències lliurement. 

Amb la reforma que propo-
sa el PP,  els ajuntaments veu-
rien reduïda la carta de serveis

i aquests es limitarien a uns pa-
trons mínims de qualitat que fi-
xaria el mateix Govern central.
Així, els municipis perdrien el
dret de gestionar els seus re-
cursos segons les seves neces-
sitats. Cada localitat té una
configuració i unes caracterís-
tiques pròpies. És per aquest
motiu que la majoria de regi-
dors creuen que aquest projec-
te no té cap sentit. Molts dels
representants municipals coin-
cideixen en què els serveis lo-
cals no es poden gestionar a ni-
vell nacional, ja que cada mu-
nicipi coneix quines són les se-
ves mancances i singularitats.

A més, amb les retallades
del projecte, el 80% dels re-
presentants municipals no tin-
drien cap sou. Amb aquesta
mesura, molts alcaldes i regi-
dors que depenen d’aquests sa-
laris podrien deixar de banda la
seva activitat. Segons Cañada,
amb aquesta reforma només es
podrien permetre centrar la
seva dedicació a la política els
que ja són molt rics o els que
s’enriqueixen cometent delictes.

No rotund a la reforma del PP
» Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet, creu que la llei “redueix els ajuntaments a simples gestors”

» A més de retallar els sous dels alcaldes, la reforma implica una severa restricció de les competències locals

El president del Govern central, Mariano Rajoy, durant un míting.

Neus Màrmol
L’HOSPITALET

COMPETÈNCIES4L’educació, la prestació
de serveis socials i la sanitat són algunes
de les competències que pretén eliminar
la nova llei. 

SERVEIS AMB COST4Amb la reforma
municipal, el Govern vol fixar un preu per
a cada servei (escombraries, aigua i ne-
teja) sense comptar amb els ajunta-
ments.

SENSE COBRAR4El 80% dels regidors i al-
caldes no cobraria. També es vol limitar
la retribució dels presidents de les 
Diputacions.

MUNICIPIS PETITS4La FEMP no vol que
augmenti el control als pobles de menys
de 5.000 habitants. El Govern pretén in-
tervenir en aquells que superin el deute
i no remetin informació al Ministeri
d’Hisenda.

CONTROL CENTRAL4Els alcaldes per-
drien autonomia. No volen que la llei doni
més poder al Govern central per decidir
com es reparteix la prestació de serveis.

Punts de conflicte

Atac al món local

BARCELONA4 La Generali-
tat també limitarà els sous
dels alcaldes, tal com va ex-
plicar recentment la vice-
presidenta del Govern i con-
sellera de Governació, Joa-
na Ortega, al Fòrum Europa-
Tribuna Catalunya. 

Ortega va anunciar que el
Govern presentarà una nova
llei de municipis al Parla-
ment amb la qual es fixarà
una retribució màxima als
representants locals en fun-
ció de la població i la situa-
ció econòmica del municipi.
Aquesta llei afectarà tots els
municipis, excepte Barcelo-
na, que quedarà al marge.

La regulació suposa un
clar desafiament al govern
de Mariano Rajoy, ja que
les franges salarials supera-
ran de llarg els límits que vol
imposar l'Estat amb la llei de
pressupostos. 

EVITAR DUPLICITATS
La nova llei catalana vol com-
batre també la duplicitat
d'administracions. Per això
proposa eliminar consells
comarcals on hi ha una àrea
metropolitana, com a Barce-
lona. També preveu que les
quatre diputacions  passin a
ser set vegueries.

PSC4Núria Marín: “El text
redueix els ajuntaments a sim-
ples gestors sense capacitat de
decisió. Demanem al Govern de
l’Estat que respecti la compe-
tència de la Generalitat sobre
l’organització territorial i el rè-
gim local, aprovada en l’Esta-
tut. La nova llei hauria de re-
collir una administració local
que eviti duplicitats, permeti
l’estalvi sense pèrdua d’efi-
ciència, estableixi les compe-
tències municipals i en garan-
teixi un finançament  just.”

ICV4Alfonso Salmerón:
“Aquesta llei convertirà als al-
caldes en mers representants,
quan no vassalls del poder per-
vertint tota lògica democràtica.
En el millor dels casos, seran
denunciants o portaveus dels
seus ciutadans, sense capacitat
real per solucionar els seus
problemes. Arrencarà d'arrel la
petita dosi de sobirania que
s'exerceix en els plens munici-
pals. Ens farà menys lliures,
menys sobirans, més pobres i
més esclaus.”

CiU4Meritxell Borràs: “Re-
butgem la proposta del Go-
vern central perquè està molt
lluny de donar solució als pro-
blemes reals que afecten els
municipis i, fins i tot, en alguns
casos, els agreuja. A més, en-
vaeix  les competències pròpies
de la Generalitat i el Parla-
ment i treu poder de decisió i
d’execució als governs locals
(alcaldes i regidors, molts dels
quals no reben cap prestació
econòmica) que són els que
coneixen la realitat local. ”

Desafiament a Rajoy
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La ciutat va tancar dimarts gai-
rebé una setmana de festa on la
música, el teatre, l’humor i la
cultura han estat els protago-
nistes. Del 18 al 23 d’abril
l’Hospitalet de Llobregat va ce-
lebrar les Festes de Primavera
amb nombroses activitats. L’en-
carregat d’inaugurar les cele-
bracions va ser el Mag Lari i
Manu Chao va cantar en una de
les actuacions més esperades.
L’oferta musical d’enguany era
d’alçada, amb convidats com
Malú, Kiko Veneno i Raimun-
do Amador, que van actuar al
recinte firal de La Farga. 

La proposta més innovado-
ra de l’edició d’aquest any van
ser les ‘càpsules’ de teatre que
es van representar en peces de
15 minuts a diversos indrets de

la ciutat. Aquesta iniciativa va
estar duta a terme per les com-
panyies Plàudite Teatre, Pata-
tes amb Suc i Film&Arts. 

L’humor d’Ángel Martín,
Quequé, David Amor i Flipy,
entre d’altres, van aportar el toc

còmic d’unes festes que també
van cedir espai a la literatura,
amb diversos cicles d’autors i
trobades culturals. I amb la
Diada de Sant Jordi la ciutat es
va acomiadar de les Festes de
Primavera fins l’any que ve.

Manu Chao va actuar durant les festes. Foto: Brais Seara

L’Hospitalet vibra durant sis dies
amb les Festes de Primavera 
» El concert de Manu Chao a La Farga va obrir la celebració
» La Diada de Sant Jordi va ser el punt culminant de la festivitat

El registre civil de L’H dóna hora
a una usuària per l’any 2017

REGISTRE4Durant la presen-
tació de l’informe anual del
Síndic de Greuges al Parla-
ment, el síndic Rafael Ribó va
exposar el cas d’una dona ri-
berenca que el passat 7 de fe-
brer va rebre hora al registre ci-
vil de la ciutat per al dia 19 de
gener de 2017.

La ciutadana va adjuntar
amb la queixa un document
del registre en el que deia que
“degut a que les agendes estan

completes, no es canviarà la ci-
tació”. 

Amb aquest greuge, la sin-
dicatura vol denunciar la lenti-
tud burocràtica i la mala praxis
de l’Administració pública en-
vers el ciutadà. 

Ribó ha afirmat que aquest
any al Síndic “se li ha girat fei-
na”, atès que la demanda d’ajut
a la sindicatura de greuges “ha
incementat un 40% en els úl-
tims anys”.

El superàvit es destinarà
a pagar el deute a Espanya

PRESSUPOSTOS4El darrer Ple
municipal del mes de marçva
tancar amb bones notícies per
a l’Hospitalet de Llobregat. La
tinenta d’alcalde i regidora
d’Hisenda, Mercè Perea, va
anunciar que els pressupostos
de 2012 es van liquidar amb 7,4
milions d’euros de benefici. 

Aquests diners, però, es
destinaran exclusivament a la
cancel·lació del deute, seguint
les mesures del govern de Ma-
riano Rajoy. Perea lamenta
aquesta obligació “imposada”
des de l’Executiu que impe-

deix a l’Ajuntament fer “inver-
sions i oferir més serveis so-
cials”. La taxa d’endeutament
del Consistori és del 68,5%.
Segons Perea, el govern muni-
cipal demanarà a l’Estat poder
prioritzar les inversions, en-
lloc de destinar aquests diners
a amortititzar el deute.

UN CAP A LA FLORIDA EL 2013
Tots els grups municipals, ex-
cepte CiU, van reclamar a la
Generalitat que el nou CAP de
La Florida s’inclogui als pres-
supostos de l’any vinent.

La taxa d’atur puja al18,4% 
i arriba als 24.501 aturats

ATUR4L’atur a l’Hospitalet de
Llobregat va augmentar en 413
persones al març respecte al fe-
brer, que s’havien registrat
24.088 persones sense feina,
arribant a un total de 24.501
aturats, segons les dades pu-
blicades per l’Observatori
d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya. Això
significa un increment de
l’1,71% de la taxa d’atur, que ha
arribat al 18,4%. 

A la província de Barcelona,
el nombre d’aturats ha arribat
als  494.170, 1.662 persones
més que al febrer, incrementant
un 0,34%. A nivell comarcal, el
Barcelonès ha registrat 181.507
aturats al març, 954 més que el
mes anterior, que suposa un in-
crement del 0,53%. Al conjunt
del territori català, en canvi, ha
augmentat la gent amb feina i
hi ha 1.126 aturats menys al
març, reduint-se un 0,17%.

Educació Viària | Campanya per a escolars
La Fundació Mapfre va instal·lar dimarts la Caravana d’Educació Viària, una iniciati-

va dirigida a escolars de 8 a 12 anys de tots els barris de la ciutat. L’ objectiu de la
campanya era promoure actituds responsables en relació amb el trànsit. La caravana

va estar durant quatre dies a la plaça de la Cultura de Bellvitge.

Redacció
L’HOSPITALET DE LL.
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Actualitat a la xarxa

Torre de Guaita Safata d’entrada

@pedroj_ramirez: (Quién hubiera dicho
que con Rajoy llegaríamos a esto)
6.202.700 parados un año después de la
reforma laboral

@iescolar: Rajoy asegura que no habrá
subida de impuestos este viernes. Al sigu-
iente, ya veremos.

@mimesacojea:Debimos sospechar algo
cuando Rajoy nombró tantos ministros
con cara de malos de Disney.

Aquest Sant Jordi, Albert Espi-
nosa i Pilar Rahola han ocupat
les dues primeres posicions del
que el Gremi de Llibreters de Ca-
talunya ha decidit anomenar lli-
bres mediàtics. Una nova cate-
goria fora de lloc si tenim en
compte que no existeix el gènere
mediàtic, que Espinosa fa anys
que escriu novel·les i que Rahola
s’introdueix en la ficció després
de publicar nombroses obres de
temàtica política, periodística o
biogràfica.

Amb aquest invent, el gremi
confon el lector, perquè és obvi
que ni Espinosa ni Rahola han
publicat res enguany que tingui a
veure amb el món dels mitjans
de comunicació. Es podria ac-
ceptar com un llibre mediàtic
que Espinosa hagués escrit sobre
Polseres vermelles, o que Rahola
hagués publicat un recull dels ar-
ticles que escriu a La Vanguar-
dia. Però que el gremi, que se su-
posa que és qui més entén de
llibres, qualifiqui Brúixoles que
busquen somriures perduts i El
carrer de l’Embut com a llibres
mediàtics és, com a mínim, una
artificiositat que en distorsiona la
ubicació. 

Són dues grans novel·les, de
dos autors que, gràcies al seu ta-
lent i a l’èxit d’allò que escriuen,
resulta que surten sovint a la te-
levisió i als diaris.

4LLIBRES
MEDIÀTICS

Per Josep Sanromà /L’H

C
om  és possible que  a la
nostra terra, estimada i
mil·lenària nació catalana,

pugui existir, encara avui en dia,
tanta quantitat d’auto odi? 

No  s’entén que  els qui  hau-
rien de  tenir una actitut  posi-
tiva i responsable, envers el
conjunt de la societat catalana,
siguin els primers “incívics” a
intentar vendre’s per  un plat  de
llenties. 

Tot això  ve  al cas en relació
amb  una recent reunió  secreta,
entre  diversos  membres de l’a-
nomenat “lobby del Puente
Aereo” i el president espanyol
Mariano Rajoy, per tal de posar
més pals  a les rodes  al  procés
sobiranista. 

En aquests  moments, a casa
nostra, la gran i greu desgràcia

que hauríem de superar  és que
el lobby oligàrquic, que  s’agafa
com un ferro roent a la depen-
dència, per tal de defensar els
seus negocis (plutocràtics i in-
eficients), és el gran escull que
impedeix que el poble català
pugui  poder a-vançar amb total
normalitat  vers la llibertat na-
cional. 

No hi ha cap mena de dubte
que  tenim  davant  nostre  un
moviment, molt mortificador,
que pretén articular l’escarni i la
traïció  en  contra de la nostra
nació catalana. 

De tota manera, no se’n sorti-
ran, perquè la veu del poble -
que ja  fa  molts  anys  que  pa-
teix la dependència espanyolista
sempre  serà més forta  que  la
claudicació  i  el botiflerisme.

Per Josep M. Loste i Romero / Politòleg

4TRAÏCIÓ I ESCARNI
CONTRA CATALUNYA

@crispoveda @viavic09 @mariablancco

4JUBILACIÓ D’EN PINOTXO
Per Arnau Perendreu / L’Hospitalet

Es vol allargar la jubilació
més enllà dels 67 anys i l’a-
tur supera els sis milions.
Des de fa temps podem afir-
mar que el Govern no està
fent les coses bé, però ara
ens trobem en una situació
pròpia d’un conte infantil
com el de Pinotxo. Quan
deia una mentida se li allar-
gava el nas i a mesura que
anava mentint més li crei-
xia. Al Govern espanyol li
passa una cosa semblant:
decreta noves mesures anti-
crisi per afavorir el creixe-
ment econòmic, però no te-

nim més creixement i, com
en Pinotxo, la cua de l’atur
cada cop és més llarga.
Potser tant el Govern com
les empreses s’haurien de
plantejar una estratègia di-
ferent. S’hauria de donar
l’oportunitat a nous talents.
Joves que han vist des de
ben petits tot allò que s’ha
fet malament i que ara te-
nen l’oportunitat d’incorpo-
rar els seus valors al món la-
boral. No crec que calgui un
canvi de model, cal un canvi
radical de mentalitat per
afrontar els problemes.
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Un estudio entendido como una panacea
fue el desencadenante de una etapa de
austeridad destinada a evitar que países
como Grecia sufrieran una grave recesión.
Ahora, un estudiante de 28 años detecta
un error de cálculo que destruye todas las
conclusiones a las que se había sometido
Europa. De esta manera, el FMI pide una
disminución de la austeridad antes en-
tendida como solución. Alta tasa de paro,
disminución de salarios, peores condi-

ciones de vida y multitud de desahucios
no eran mejor indicador que un estudio.
El sufrimiento de las personas estaba
por debajo de los cálculos de los expertos.
La pregunta es: ¿ha valido para algo esta
austeridad que nos llevan exigiendo du-
rante tanto tiempo? ¿Qué le van a decir a
la población que ha sufrido para nada?
Con la crisis unos han aprendido mucho,
algunos han aprendido poco y otros no
aprenderán nunca.

Per Aida Deturck / Bellvitge

Twitter parla de...

Un diari participatiu

@Quimkong: Polítics, a veure si n'apre-
neu del papa Francesc. Cada diumenge li
fan escrache a casa seva i no es queixa.

@JCarlesprez: #catalunya és la comunitat
on més ha pujat l'atur aquest #2013, això
també és culpa de #madrid? O dels #em-
presariscatalans que marxen.

@junqueras: Tenir un banc públic que fo-
menti el desenvolupament econòmic com
ja fan molts països ajudaria a sortir de la
crisi.  

4AUSTERIDAD INÚTIL4TRANSICIÓ

Segons el diccionari es: “Acció de passar més o menys ràpidament
d’un estat a un altre, d’un assumpte a un altre, d’una idea a una al-
tra, etc.”

La definició sembla clara però amb la utilització incorrecta de la
paraula en termes polítics es va fonamentar el primer de la llarga
sèrie d’enganys en que s’ha basat aquest règim polític creat arran
de la mort del dictador.

Reconec haver estat un dels enredats, em van convèncer que en
aquells moments era el que es podia fer, però com era una “tran-
sició” ja ho aniríem arreglant. Ara fa temps que me’n vaig adonar
i faig tota la pedagogia que puc per  tal de convèncer als meus con-
ciutadans de l’engany en que ens van ficar ara ja fa 35 anys.

Ens van colar una “Constitución” amb la monarquia que el dic-
tador va ordenar inclosa, sense preguntar  abans quin model d’es-
tat volíem, amb articles imposats com que l’exèrcit pot disparar con-
tra el poble si ho creu necessari, un oblit induït i un blindatge per
no poder jutjar els crims de la dictadura, no reconeix la pluralitat
lingüística i cultural de l’estat, etc.

Una llei electoral que no reflexa la voluntat popular a les cam-
bres, una llei de partits que permet la opacitat, poca transparèn-
cia i democràcia interna  d’aquestes organitzacions.

Però tothom es va apuntar a la festa per tal de tenir la seva part
al pastís, el feixistes van acceptar a contracor el Rei perquè els hi
va deixar escrit el dictador, la dreta i el capital van acceptar el nou
sistema perquè els permetia seguir remenant les cireres, les esquerres
marxistes i republicanes van trair els seus principis, van canviar de
bandera i es van tornar monàrquiques i els nacionalistes es van em-
passar una “Constitución” que contradiu els seus principis i un mo-
del autonòmic que aigualeix les aspiracions d’autogovern.

Si amb aquests ingredients hi afegim la crisi, la corrupció, el des-
crèdit de les institucions (monarquia inclosa) i dels qui les repre-
senten, etc. tenim el còctel perfecte per donar com a resultat la des-
afecció dels ciutadans envers els polítics i la política.

Aquests 35 anys han sigut més d’immobilisme que de transició
i per tant crec que no podem parlar d’haver assolit una autèntica
democràcia i es ara, quan la situació política i social s’està fent in-
sostenible, quan alguns polítics comencen a posar en dubte qües-
tions mal resoltes d’inici.

La història ens ensenya que l’estat espanyol no ha sigut, ni és, ni
serà mai autènticament democràtic, l’imperialisme genètic d’una
bona part dels seus habitants, la mania malaltissa del centralisme
i la uniformitat, el no reconeixement de la diferència, la manera de
governar a base de Decrets Llei i altres aspectes, fan que aquest es-
tat no esdevindrà mai una autèntica democràcia, perquè la de-
mocràcia no es tan sols un sistema polític, es un sentiment i una
actitud davant la vida que s’aprèn a casa i no a un parlament.

Com que la història també ens ensenya que Catalunya des d’an-
tic ha tingut institucions de representació que han propiciat el ca-
ràcter pactista dels seus ciutadans i per tant més avesats per en-
tendre els valors i l’actitud democràtica. Espero que prenguem el
camí per plasmar aquests valors a un nou estat més just social i po-
líticament.

Per Ramon Masvidal / Santa Eulàlia

4LA SOCIOVERGENCIA

Creo que la sociedad catalana merece que
se aúnen todos los esfuerzos para salir de
la crisis que nos atenaza con cifras de paro
inasumibles, desahucios diarios, recortes
drásticos en el Estado de bienestar y, en
definitiva, aumento galopante de la po-
breza y de las desigualdades sociales.

Las dos formaciones políticas con, según
mi criterio, mayor grado de responsabi-
lidad y de experiencia en las tareas de go-
bierno deberían caminar juntas, me-
diante la formación de un gobierno de co-
alición en Catalunya que definiera clara-
mente las prioridades que serían abor-
dadas para sacar a la sociedad del aguje-
ro en el que se encuentra.

Existen precedentes de esta coalición,
con eficacia comprobada, en la gestión de
los asuntos que afectan a la ciudadanía en
algunos municipios del área metropolitana
de Barcelona; y sería deseable en las di-
putaciones, fundamentalmente en la de
Barcelona. Defiendo para Catalunya la so-
ciovergencia o el convercialismo, que, a es-
tos efectos, y con licencia lingüística, el
nombre sí que hace la cosa y ambos son
sinónimos. Votaría a favor de esta opción
si en el PSC, mi partido, se llevase a cabo
la consulta a militantes de la que habló
Pere Navarro para decidir la entrada o no
de los socialistas en un gobierno de co-
alición para Catalunya. 

Per Jaime Hernández / Sant Josep

Respecte de la subvenció a la Feria de Abril
de Catalunya, i tot i reconèixer que és absurd
finançar una entitat privada que promou,
com un negoci, les cultures foranes amb
fons públics (quan la propia catalana està
bastant abandonada), penso que ara no és
el moment idoni de retirar aquesta sub-
venció, i potser sí en retallar-la amb in-
tel·ligència.

Dic això perquè, ens trobem en ple es-
tat general de sensibilitats i sentiments a
flor de pell pel procés sobiranista. I hau-
ríem d'arribar a la consulta d'autodeter-
minació, i si pot ser, guanyar-la amb un sí
majoritari a l'Estat propi. 

I si ara, dins i fora, ja tenim més que su-
ficients enemics, contraris i detractors de
la independència, no és ni necessari ni ade-

quat retirar l'esmentada subvenció. No pas
avui, que tenim la prioritat del  referèndum,
i ni que això representi subvencionar pro-
motors actius de candidats a votar un no
rotund a fer realitat la imminent i volgu-
da consulta, amb o sense permís dels co-
lonitzadors. 

Els temps en política s'han d'administrar
bé per aplicar decisions polítiques, espe-
cialment aquelles que poden perjudicar els
nostres propis interessos. 

I els polítics catalans han tingut mol-
tes dècades per prendre aquesta i altres de-
cisions, necessàries i raonables, que en el
seu temps correcte no haurien tingut con-
seqüències desfavorables per al nostre
país, com és ara el cas del moment pel qual
passem. 

Per Magí Carulla / Empresari

4SUBVENCIONAR LA FERIA
D’ABRIL A CATALUNYA
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Un diari plural

4HISTÒRIA D’UNA HISTÈRIA

Els darrers esdeveniments estan emmarcats en uns moments cab-
dals a la història del nostre país. Hi ha un canvi de paradigma en
la nostra societat, en l’economia, en la política, en l’ensenyament,
en tot. Les relacions ja no poden continuar igual que fins ara, per
això s’han d’articular noves lleis de comerç, laborals, de sindicats,
de banc i caixes, electorals i de partits polítics, i un llarguíssim et-
cètera

La resposta del govern d’Espanya és de pura histèria, no a tot can-
vi i a tot el que no estigui sota el seu control absolut i el pitjor és que
també el PSOE juga a aquesta carta. Per això continuar formant part
de l’estat actual és anar de dret cap a un atzucac on no hi ha sorti-
da possible per a Catalunya .

Es podria fer un extens calendari dels entrebancs que posa el go-
vern espanyol a les moltes iniciatives que emprèn el govern cata-
là. Que es fa una llei d’horaris comercials, recurs; que es fa una llei
d’immersió lingüística, recurs; que fa una declaració de sobirania
recurs; que s’anomena un Consell per a la Transició Nacional, re-
curs. Recurs sobre recurs, sense parar! Amb una ferotge histèria i
excitats emocionalment no paren d’obstaculitzar el govern de Ca-
talunya sigui pel que sigui, la qüestió és fer la punyeta perquè això
els dóna vots i recolzaments a l’Espanya profunda. Mentre, els pri-
mers ministres de Sèrbia i Kossove tanquen un acord històric per
normalitzar les seves relacions. Ja s’ho faran els espanyols, nosal-
tres, anem fent el nostre camí...

Per Jordi Lleal / Aparellador

4TORNA EL MAL

Una ombra recorre Europa. La nostra èpo-
ca està començant a sentir un calfred dins el
cos i això és la por. Des del fons dels nostres
òrgans tornen a sortir els nervis coneguts. El
dejà vu de la història es repeteix. Per tot el
continent europeu s'està començant a produïr
un auge dels moviments d'extrema dreta, de
grups neo-nazis i de mitjans econòmics i me-
diàtics amb l'odi per bandera. Torna el Mal.

A Grècia, la conjunció de ràbia contra la cri-
si, por al futur i el rebuig als que consideren
culpables dels seus mals, Brusel·les o Berlín,
ha fet nèixer Alba Daurada, el partit nazi que
va començar com una bafarada d'estiu en con-
traposició a la esquerra de Syriza, el seu al-
ter ego hel·lènic, que també va nèixer com una
resposta a la crisi, la por al futur i als tecnò-
crates europeus i sobretot els propis grecs. 

Arreu del continent europeu es poden
veure escenes d'èpoques en blanc i negre. Si
ens anem al llunyà Orient escoltarem que al-
guns volen sorolls de sabre nuclear entre les
dues Corees, amb dos convidats de luxe, el
Japó i la Xina, i un padrí preparat per reny-
ar els seus nebots, els Estats Units. No hi hau-
rà retorn. Les idees s'esfumaran amb la po-
tència nuclear. Si avui no fan res no hi hau-
rà demà.

Però no cal anar-nos-en gaire lluny per sen-
tir el Mal. El Mal és aquí, i ben viu. La Pe-
nínsula Ibèrica, l'estimada Sefarad per jueus
i Al-Àndalus pels musulmans, que tan van ar-
ribar a parlar bé per la cultura i diversitat de
pobles existents, ara és una dictadura ben de-
mòcrata. "Que se sienten coño!" diu el pre-
sident del Congrés a qui protesta per haver

perdut la casa. El ciutadà de peu nota com les
seves llibertats disminueïxen dia rere dia.
L'Estat de setge abans de posar-se les botes
de combat. El partit al govern, que ha fet tot
això, sentint-se víctima dels famosos "es-
craches" i nomena nazis al poble, al poble que
te el deure de protegir i cuidar, i no de vigi-
lar i controlar. Es prohibeixen les manifes-
tacions i es premia l'alta direcció. El Mal viu
perquè el poble plora desconsol·lat. Les il·lu-
sions d'un futur millor s'allunyen i les espe-
rances s'apaguen. Persones sense cases. Fa-
mílies desnonades. El poble fent cua per acon-
seguir una mica de menjar. El Mal rau en un
govern que només protegeix el fort i denigra
el dèbil. Corrupció, lladres, impostors. El Mal
és l'adoració a la banca. El Bé és el poble, i el
pobre que no te res.

Aquesta nit he tingut un malson. He somiat
que el govern no deixava que el poble, la meva
pàtria catalana, no pogués decidir per ella ma-
teixa. He somiat que els militars amenaçaven
amb aixecar-se contra la població. He somiat
que molts anhelen dictadures passades. He
somiat que perviuen clitxés rancis. He somiat
que corruptes, lladres i assassins mantenen
la butaca. He somiat que em diuen nazi per
ser independentista i d'esquerres, una opció
democràtica, quan milers d'ells van morir llui-
tant contra Franco, exterminats a Auschwitz
o ajudant a alliberar França dels soldats de
Hitler. Ingènuament penso en Ibèria o Se-
farad com una terra que sempre pot arribar
a ser i mai s'ha volgut. He somiat sense dor-
mir. El Mal mai va marxar. L'ombra que re-
corre la vella Europa mai se'n va anar.

Per Marc Domènech Capell / Centre

@SenoritaPuri: Se llama población activa
porque está muy nerviosa.

Els ‘tuits’ del dia

4EUROPA NO APOYA A MAS

Duran Lleida ha reconocido algo
obvio: “Europa no está por la la-
bor de una Catalunya separada
del resto de España”. Como ad-
mite Duran, otros países euro-
peos, como Francia, Alemania,
Reino Unido o Italia, no permi-
tirían nunca la separación de Ca-
talunya por temor a la repetición
de casos similares en sus propios
territorios. Y me permito añadir
que Estados Unidos también
ha declarado que el estatus de “la
región de Catalunya” es un asun-

to interno de España. Es obvio
que Mas no tiene apoyos en el
exterior, y la mayoría de los ca-
talanes tampoco creo que este-
mos por la labor de aventuras lle-
nas de incertidumbres, cuando
ya tenemos bastantes en la actual
situación económica. 

Visto lo visto, Artur Mas de-
bería corregir el rumbo si no
quiere dar la razón a quienes le
catalogan como un salvapatrias
mesiánico alejado de la actual re-
alidad.

Per Andrés Moreno / Lector

@ciu:“Si hi ha d'haver cimera per a la reac-
tivació econòmica hi hem de ser tots i sense
interès de partit perquè en surtin pro-
postes" O.Pujol #Parlament

@masaenfurecida:Es indiscutible que la
reforma laboral ha sido buena para el
paro. Ahora hay mucho más. 
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Òmnium Cultural, entitat pre-
sidida per Muriel Casals, ha
donat el tret de sortida al cicle

Dijous a l'Òmnium de Prima-
vera a Viladecans. Es tracta
d’unes jornades amb les quals
es vol debatre i aprofundir so-
bre el dret a decidir. 

La periodista i membre de la
Junta Nacional d'Òmnium, Rita
Marzoa, va estrenar el cicle

amb una conferència que por-
tava per títol Tots al davant.
Aquesta va ser la primera de les
xerrades del cicle i també de les
activitats que l'entitat ha pre-
parat per ampliar la massa so-
cial a favor de l'estat propi per
a Catalunya. 

AGENDA NACIONAL4El presi-
dent de la Generalitat i de CDC,
Artur Mas, ha descartat la de-
claració unilateral d’indepen-
dència perquè considera que se-
ria una via “poc democràtica”.

Mas va fer aquestes decla-
racions mentre donava el tret
de sortida de la campanya Què
està passant a Catalunya? que
es va dur a terme a Pallejà diu-
menge 14 d’abril i que arribarà
a 300 localitats catalanes en els
propers tres mesos.

Durant l’acte, Mas va dir
que “hi ha tres solucions: seguir
com fins ara, reformar les au-
tonomies o el dret a decidir i
l’estat propi. Apostem per la
tercera”. Per aquesta raó, Mas
va reclamar “una majoria molt
sòlida” que estigui disposada a
“fer el que calgui fer” pel dret a
decidir.

RESPONSABILITAT HISTÒRICA
Per portar a terme aquest pro-
cés, Mas considera que “cal ra-
dicalitat democràtica” i “per
això cal portar el procés a les ur-
nes”. “Per construir la solució a
la nostra situació, tenim pocs

instruments, però una força
molt gran: tots vosaltres”, va ex-
pressar.

Pel president, “tenim una
responsabilitat històrica” ja que
l’assoliment de l’estat propi no
és “només per nosaltres sinó
pels qui vindran al darrere”.

Dia de les Esquadres | Granvia
El recinte firal Granvia va ser l’escenari el passat 19 d’abril de la commemoració del

Dia de les Esquadres de la Regió Metropolitana Sud. L’acte, presidit pel conseller
d’Interior, Ramon Espadaler, i l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, coincideix

amb el desè aniversari del desplegament dels Mossos a l’Hospitalet.

Redacció
L’HOSPITALET

Artur Mas inicia una 
campanya pel dret a decidir

Òmnium Cultural inicia  un cicle
de xerrades sobre la consulta
» L’entitat organitza el cicle Dijous a l'Òmnium de Primavera
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Nou episodi en l’ofensiva judicial
contra la immersió lingüística. En
una interlocutòria, el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
apunta que cal garantir el castellà
com a llengua vehicular, no només
per al nen que ho demana, sinó
“per a tota la classe” en la qual es-
tigui matriculat l’alumne.

La resolució del TSJC com-
plementa l’anterior sentència del
Tribunal Suprem, que establia
que cal donar resposta a la petició
de les famílies que demanen l’es-
colarització en castellà. Fins ara, el
departament d’Ensenyament ofe-
reria una atenció individualitzada
en aquests casos, però la nova re-
solució argumenta que amb això
no n’hi ha prou.

“La necessària adaptació del
sistema d’ensenyament lingüís-
tic a la consideració del castellà
com a llengua vehicular [ha d’am-
pliar-se] a tota la classe o unitat es-
colar de la qual forma part l’a-
lumne”, afirma la interlocutòria. I
afegeix: “allò acordat afecta l’a-
lumne juntament amb els seus
companys”. Si s’apliqués aquesta
doctrina, això significaria acabar

amb l’essència del sistema educa-
tiu català, que no és altra que la de
no separar els alumnes per raó de
llengua tal com estableix la Llei d’E-
ducació de Catalunya.

EL GOVERN NO L’ACATARÀ
“És impossible canviar la llengua
del grup per un alumne”. Aques-
ta és la reacció de la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau, da-
vant aquest nou atac al català. Ri-
gau insisteix que el Govern no apli-
carà la resolució del TSJC perquè
espera que la resolució del recurs
que ha presentat sobre l’anterior
sentència del Tribunal Suprem
sigui favorable a la Generalitat.

Rigau explica que aquesta nova
interlocutòria del TSJC és una
“mesura cautelar dictada a partir
d’un procediment sobre el qual no
hi ha sentència, però aquesta me-
sura i la resta del paquet ha estat
recorreguda davant del Tribunal
Suprem”.

La consellera d’Ensenyament
lamenta que contínuament s’hagi
d’estar defensant un model lin-
güístic que té 30 anys d’història,
però remarca que el Govern no es
cansarà de fer-ho. “Exprimirem al
màxim el nostre dret de defensa”,
assegura Rigau.

L’enèsima ofensiva judicial
contra el model d’immersió lin-

güística contrasta amb el baix
nombre de sol·licituds d’escolarit-
zació en castellà que va rebre la Ge-
neralitat per aquest curs, que se-
gons Ensenyament no supera la
vintena.

Rigau recorda que tant la llei
orgànica d’educació (LOE) com la
Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) donen potestat a les escoles
d’escollir el projecte educatiu i
lingüístic que creguin convenient.

PP i C’s TRENQUEN LA UNITAT
Tots els partits, amb excepció de
PP i Ciutadans, ja han expressat el
seu suport a l’incompliment del
Govern a la resolució del TSJC. 

Esquerra demana, a més, que
l’executiu “faci pedagogia per de-
mostrar que el que realment co-
hesiona en aquest país és el model
d’immersió lingüística”, mentre
que Iniciativa assegura que es
tracta d’una estratègia estricta-
ment política. Per la seva banda, el
PSC assegura que donarà suport al
Govern en les accions que decideixi
emprendre per recórrer i no apli-
car la resolució.

Contràriament, el PP exigeix a
Rigau que apliqui la resolució més
enllà de presentar-hi un recurs,
mentre que Ciutadans celebra la
interlocutòria i assegura que “va en
la línia” del que ells defensen.

No l’acatarem
4 Una nova resolució del TSJC estableix que cal fer tota la classe en castellà si un sol pare ho demana
4 La consellera Rigau assegura que no acatarà les mesures cautelars i que recorrerà la interlocutòria

#siunsolalumnehodemana arriba a Trending Topic mundial contra la resolució del TSJC. Font: Twitter.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

REDACCIÓ4Les escoles de l’Hos-
pitalet s’han sumat a la postura de
l’entitat Som Escola manifestant
la seva “profunda indignació
davant la interlocutòria del Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que obliga a
tot el grup a rebre la classe en
castellà si un alumne ho dema-
na per via judicial”. 

Segons apunten des de l’en-
titat, la sentència vol “desesta-
bilitzar i crear sensació de con-

flicte discriminatori a les esco-
les”. En aquest sentit, els centres
educatius reiteren que no hi ha
conflicte lingüístic a les aules i
que “no hi ha una població des-
atesa en els seus drets”. Som Es-
cola va més enllà i apunta que
“de tot el volum de noves ins-
cripcions als centres educatius
de Catalunya només disset fa-
mílies han demanat l’escolarit-
zació en castellà per als seus
fills”.

Les escoles s’indignen 
davant la decisió del TSJC

Nou atac a l’escola en català

“El poble ha de prendre la decisió
sobre la llengua, no els jutges”

REDACCIÓ4“Ens oposem a
qualsevol atac al model d’im-
mersió lingüística el qual
creiem que cal enfortir tenint
en compte els reptes plantejats
per la societat del s. XXI, amb
un alumnat que compta amb
més de cent llengües d’ori-
gen”. Aquesta és la reacció de
Meritxell Borràs, portaveu de
Convergència i Unió a l’Ajun-
tament de l’Hospitalet, davant
la interlocutòria del TSJC.

En declaracions a Línia
Ciutat, Borràs ha dit que “la
decisió sobre la llengua vehi-
cular a l’escola l’ha de prendre
el poble de Catalunya i els
seus representants al Parla-
ment, no els jutges”. La porta-
veu de CiU a l’Hospitalet diu
que “el model  d’immersió lin-
güística és una història d’èxit
de més de 30 anys que ha pro-
mogut un model de societat co-
hesionat (amb igualtat d’o-
portunitats) i que ha garantit la
formació de qualitat d’un
alumnat que demostra conèi-
xer correctament les dues llen-
gües obtenint, en el cas del cas-
tellà, resultats superiors a la
mitja espanyola”.  

@maiolroger: I quan un alumne demani
anar al lavabo, hi haurà d'anar tota la
classe?  #siunsolalumnehodemana

@CarodRoviraJLl:#siunsolalumneho   -
demana és universitari i sap una llengua
llatina, li direm que s'espavili...

@JordiCruzS: Tardà, què gran que ets!
Fins quan permetrem que ens robin i ens
preguin el pèl? Perdoneu però algú ho
havia de dir. #siunsolalumnehodemana

@El_Recollons: #siunsolalumnehodem-
ana Encara tenim llibertat de pensament,
oi? Jo, penso en català, m'esteu dient que
no puc expressar el meu pensament?

@ciu: La llengua del grup no és quelcom
 casual que canvïï any a any sinó que forma
part del projecte lingüistic del centre
 #SiUnSolAlumneHoDemana

@rociosampere: El català a l'escola fun-
ciona en tots els sentits: capacitats, in-
clusió, convivència. Perquè no s'obsessio-
nen en canviar el que NO funciona?

@emparmoliner: La majoria de no cata-
lanoparlants de Catalunya volen ensenya-
ment en català. S'ha de ser bàsic per in-
tentar un  enfrontament tan marhuendesc

@culturactius: Baixar el llistó lingüistic
de tota una classe fins allà on arriba
l'alumne més  limitat #SiUnSolAlumne-
HoDemana

@ferranrebull: Forasters vingueren que
de casa ens tragueren. #siunsolalumne-
hodemana. Sòn com els que demanen
portar burka, però obligant als altres.

@A_Arizaa: Me parece fatal la nueva
ley.En Cataluña se habla y se hablara
catalán en clase. ¿Qué será lo próximo
que nos quiten? #siunsolalumnehodenana
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Els cinc Centres Mèdics de The
Republic of Reborn, que per-
tanyen al grup de centres mèdics
Eudiet (www.eudiet.net), ini-
cien una campanya gratuïta de
prevenció de l’obesitat. 

“Aconseguir un pes ideal pro-
porciona importants beneficis, a
més dels visibles a la bàscula,
amb la roba o al mirall, com  can-
vis metabòlics en la utilització de
l'energia que es tradueix en un
menor risc d'emmalaltir. La pèr-
dua de pes també afavoreix la di-
gestió i la respiració, per la qual
cosa millora el descans”, apunten
els responsables de The Republic
of Reborn. A més, segon expli-
quen els professionals del centre
mèdic, “en baixar pes, l'autoes-
tima augmenta notablement,
s'eleva la confiança en un mateix
i millora les relacions socials.

Tot això demostra que apri-
mar afecta positivament tots els
àmbits de la vida augmentant la
seva qualitat el que ajudarà a en-
frontar-se a moments o situa-
cions difícils del dia a dia. A
aquest efecte, les clíniques de The
Republic of Reborn, en col·la-
boració amb els Centres Mè-
dics Eudiet, duran a terme en els
propers mesos una campanya de
prevenció de l'obesitat. Mit-
jançant aquest projecte, con-
duït per professionals qualificats

i especialitzats, qualsevol perso-
na podrà accedir a un estudi gra-
tuït. “Es mesuraran diferents
paràmetres com el pes, l'alçada,
la tensió arterial o el percentat-
ge gras, aquós i muscular per en-
tendre els riscos que aquests
valors suposen per a la salut i co-
nèixer, sense compromís, les
diferents opcions disponibles
per millorar aquests resultats”,
comenten.

TALLER A HOSPITALET
Dietflash, l‘establiment espe-
cialitzat en productes dietètics
ubicat a la rambla a l’avinguda
Amadeu Torner número 47 de
l’Hospitalet ha organitzat pel
proper dillus dia 8 d’abril a les
6 de la tarda  una xerrada sobre
l’autoestima. . 

Sota el títol La importància de
l’autoestima en la pèrdua de
pes i amb la col·laboració dels
Centres Mèdics Eudiet i clíniques
The Republic of Reborn, aques-
ta xerrada vol mostrar la impor-
tància de la confiança en un ma-
teix com a base de l’èxit personal.

La psicòloga Olga Ocaña, es-

pecialista en salut i nutrició, en-
senyarà als assistents diferents
eines i tècniques per augmentar
i reforçar l’autoestima i explica-
rà la importància d’aquesta en la
consecució d’objectius. 

Per la seva banda, la nutricio-
nista explicarà com millorar la
imatge i treure’s el màxim par-
tit mitjançant la combinació de
dieta i nutricosmètica.

Al final de la sessió es durà a
terme entre els assistents a la xe-
rrada una petita degustació d’al-
guns dels productes especials
que es poden trobar en aquest
centre.

ESPECIALISTES EN DIETES
The Republic of Reborn està es-
pecialitzat en tractaments es-
tètics i dietes d’aprimament i
compta amb un equip mèdic,

amb una àmplia experiència. 
Precisament un dels grans pi-

lars de l’activitat de The Republic
of Reborn, són les dietes d’apri-
mament. N’ofereixen de dos ti-
pus, les que compten amb el
control d’un dietista i les que te-
nen control mèdic. 

Dins les controlades per un
dietista el centre ofereix tant die-
tes exprés per prendre pes ràpi-
dament com dietes personalit-
zades i de manteniment.  Entre
les dietes amb control mèdic es
poden trobar la Shock Diet, que
permet perdre pes en un temps
rècord, o la SOS per aprimar-se
amb un menú variat i adaptat a
les necessitats de cada persona. A
més, The Republic of Reborn
ofereix dietes personalitzades per
a esportistes i per a la gent gran.

Una de les grans especialitats
del Centre Mèdic The Republic of
Reborn en el camp de la dietèti-
ca és l’anomenada Dieta proteï-
nada. Aquesta dieta, que es por-
ta a terme en sis fases, la meitat
de les quals sota control mèdic i
l’altra part controlada per dietis-
ta, permet aconseguir una millo-
ra global de la salut, un canvi
d’hàbits alimentaris i enfortir-se
mentre es perd greix. 

I tot plegat, sense passar gana.
Es tracta d’una dieta fàcil de se-
guir i molt més gratificant, per la
qual cosa les seves possibilitats
d’èxit són més elevades.  

TRACTAMENTS ESTÈTICS
L’equip d’especialistes de  The Re-
public of Reborn ofereix també
diferents serveis de medicina
estètica i tractaments antia-
ging, tant corporals com fa-
cials. Dins els tractaments cor-
porals, destaquen els serveis de
mesoteràpia corporal, l’hidro-
lipoclasia, la carboxiteràpia o al-
tres tractaments més clàssics
com els peelings corporals, el
tractament integral contra les
varius o l’eliminació de berru-
gues. 

Pel que fa als tractaments
facials, el Centre Mèdic The
Republic of Reborn, ofereix un
ampli ventall d’opcions tant
pel que fa als peelings com als
tractaments per eliminar les
taques facials. A més, destaca la
cartera de tractaments d’an-
tiaging facial, que inclouen la
mesoteràpia, els tractaments
amb àcid hialurònic per a donar
volum i perfeccionar els llavis,
l’ús de botox amb efecte rejo-
venidor o els fils tensors que re-
afirmen, entre d’altres.

Centre Mèdic Plaça Europa 
(L’ Hospitalet)
Av. Amadeu Torner, 49-55 local 2
Telèfon: 936 764 790
Centre Mèdic Cornellà 
Rambla Anselm Clavé, 29-31 1º 2ª
Telèfon: 934 740 754

ELS NOSTRES CENTRES

Salut i bellesa

Dietflash és
especialista en la 
Dieta proteïnada

Una guia d’hosteleria local
aconsella llocs per menjar bé

HOSTELERIA4Ja està dispo-
nible al web municipal la guia
L’Hospitalet, tapa a tapa, una
iniciativa que busca recomanar
els millors locals de la ciutat per
menjar i beure. 

Aquesta guia ha estat ela-
borada per l’Ajuntament i el
Gremi d’Hosteleria i Alimen-
tació del Baix Llobregat i
l’Hospitalet, i els actors parti-
cipants esperen que “tingui un

impacte positiu per la ciutat
que permeti donar a conèixer
l’hosteleria local”

La iniciativa va comptar
amb el recolzament del cuiner
hospitalenc Ferran Adrià, i in-
clou un recull de bars, restau-
rants i establiments de la ciutat
“amb trets singulars que els
fan característics”, segons afir-
ma l’alcaldessa Núria Marín al
pròleg de la guia.

Èxit de la festa gastronòmica 
a la ‘Primavera de tapes’

GASTRONOMIA4Del 18 al 23
d’abril, en el marc de les Festes
de Primavera de l’Hospitalet,
s’ha servit una tapa singular
juntament amb un got de vi o
cava pel mòdic preu de 2 euros
a 29 establiments del barri del
Centre. 

Aquesta ruta gastronòmica
porta com a objectiu dinamit-
zar el comerç i presentar a la
ciutadania la diversa gastro-
nomia que es realitza a la ciu-

tat de l’Hospitalet, i enguany ha
tornat a ser un èxit. 

PREMI A LA MILLOR TAPA
La Primavera de Tapes pro-
posa un concurs als establi-
ments participants per deci-
dir quina ha estat la millor
tapa servida. El jurat, format
per cuiners i pel director de ci-
nema hospitalenc Juan Cruz,
decidiran en unes setmanes
quina ha estat la millor tapa. 

El passat dia 20 de març van ser
atorgats els reconeixements als
comerços amb una llarga tra-
jectòria a la ciutat i amb arre-
lament als diferents barris al
Teatre Joventut. Enguany hi
ha hagut 33 comerços i esta-
bliments guardonats, dels quals
24 són parades de quatre mer-
cats municipals. 

Les botigues reconegudes
tenen entre 75 i 50 anys, des-
tacant la peixateria/marisque-
ria del Mercat del Centre Elisa
i Manel, nascuda el 1938, i la
Farmàcia Cabré, que aquest
2013 fa 50 anys. 

MERCATS MUNICIPALS
La gran part dels comerços
guardonats pertanyen a la xar-
xa de mercats municipals de
l’Hospitalet. 

El Mercat del Centre va re-
gistrar 7 parades guardonades,

seguit dels mercats de Santa
Eulàlia i Collblanc amb sis, i del
de la Florida, amb cinc. De les
botigues reconegudes, 4 estan
situades a Santa Eulàlia, tres a
Sant Josep i el Centre, una a
Sanfeliu i una altra a Collblanc-
la Torrassa. 

A més, hi van haver dues
mencions especials a Glòria

Collado, de la drogueria ho-
mònima del barri de la Torras-
sa, ja jubilada, i a Lluís Murlà,
peixater del Mercat Municipal
de Santa Eulàlia i president de
la Federació de mercats de
l’Hospitalet, ambdós comerços
amb una llarga tradició i lligam
amb la ciutat i amb els seus res-
pectius barris. 

La ciutat reconeix la trajectòria
de les botigues més antigues

Punts de llibre| Santa Eulàlia comercial
Les botigues associades al rup de comerciants de Santa Eulàlia van obsequiar amb un
punt de llibre als clients que passejaven pel barri el dia de Sant Jordi. En l’elaboració

dels dibuixos pels punts de llibre hi col•laboren els alumnes de les escoles Azorín i
Pompeu Fabra del barri de Santa Eulàlia.  

Redacció
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La jornada de Sant Jordi ha es-
tat positiva per als llibreters de
la ciutat, però amb matisos.
“Ha anat relativament bé”, ex-
pliquen a Línia Ciutat des de la
llibreria Perutxo. I és que les
vendes de llibres a l’Hospitalet,
seguint la tònica de país, no han
canviat gaire de les de l’any
anterior. 

AFLUÈNCIA A LA RAMBLA
“Ha anat no tan malament com
podia haver estat, ni tan bé
com era abans”, assenyalen
també des de la llibreria Perut-
xo. Aquí recorden anys ante-
riors quan la mare de família
anava a la botiga i agafava lli-
bres per al marit i per als nens.
“Ara n’agafa un i gràcies”, ens
diuen a la Perutxo tristament. 

El dia de Sant Jordi va dur,
com cada any, roses i llibres a
la Rambla Just Oliveras de la
ciutat. Autors locals van signar
llibres i les llibreries tradicio-
nals de la ciutat, molt properes
a la Rambla, hi van col•locar el
seu estand. “Ha anat a etapes,
abans la llibreria s’omplia de
bat a bat tot el dia. Ara depèn
l’hora hi ha més o menys gent”,
afirmen des de la Perutxo. 

Entre els llibres més venuts
trobem els mateixos que a tot
Catalunya. 

La novel•la històrica Vic-
tus, d’Albert Sánchez Piñol, ha
estat el triomfador de la jorna-
da, també a l’Hospitalet. Brui-
xoles que busquen somriures
perduts, d’Albert Espinosa,
també ha estat dels més sol•li-
citats, juntament amb Ildefon-
so Falcones i Pilar Rahola.

Els llibreters han mantingut 
les vendes de 2012 a Sant Jordi
» Les llibreries de l’Hospitalet han seguit la tònica de vendes del país
» Sánchez-Piñol, Albert Espinosa o Pilar Rahola, els més venuts

Es posen en marxa diversos
tallers per a emprenedors

FORMACIÓ4Durant aquest
mes de maig, l’Àrea de Promo-
ció Econòmica i Ocupació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet
oferirà diversos cursos de pro-
moció de l’emprenedoria orien-
tats cap a les xarxes socials i for-
mació de persones per a que
obrin el seu propi comerç. 

El dia 2 de maig es posa en
marxa un taller formatiu, que
sota el nom “Els errors més fre-
qüents de les persones empre-
nedores”, busca ajudar a crear
un Pla d’Empresa realista a
l’hora d’obrir un negoci. 

Aquest curset, dirigit a per-
sones emprenedores, autònoms
o a microempreses o start-ups,
té una duració de 3 hores, i tin-
drà lloc a la pròpia Àrea de Pro-

moció Econòmica, a la Carre-
tera del Mig número 85. 

Per altra banda, el proper
dia 9 de maig se celebrarà un
taller de formació orientat cap
a les xarxes socials i la promo-
ció d’un negoci a través de la
xarxa. 

Aquest curs constarà de
dues sessions de 3 hores, cele-
brades els dies 9 i 14 de maig,
amb inici a les 11 del matí.
També està destinat a persones
emprenedores o que treballin
d’autònom. 

Les inscripcions per a tots
dos tallers romanen obertes a
da d’avui. Per a inscriure’s en
aquests cursos cal visitar el
web municipal www.dinamit-
zaciolocalh.cat. 

Obert el termini de concessió
de parades pels mercats locals
EIXOS COMERCIALS4L’Ajun-
tament de l’Hospitalet ha obert
el termini de presentació d’o-
fertes per a l’adjudicació de di-
verses concessions adminis-
tratives de parades tancades en
els diferents mercats munici-
pals de la ciutat.

La concessió de parades té
l’objectiu de posar a l’abast
dels ciutadans una possibilitat
de negoci i de dinamitzar l’ac-
tivitat comercial dels mercats
municipals com a equipaments
de qualitat i de proximitat. 

El termini de presentació

d’ofertes ja es troba en funcio-
nament i finalitzarà el proper 13
de maig de 2013, a les 12 hores.

Les ofertes s’hauran de
presentar en el Servei de Con-
tractació, situat en la 3a. plan-
ta de l’Edifici de la Plaça de l’A-
juntament, i hauran d’estar
d’acord amb les condicions que
es requereixen per poder optar
a la concessió. 

Els Plecs de Condicions que
regeixen aquesta contractació
es poden consultar en el docu-
ment adjunt, en la web muni-
cipal www.l-h.cat.

La Farga posa facilitats per a
obrir negoci al seu centre

EMPRENEDORIA4El centre co-
mercial La Farga de l’Hospita-
let ha organitzat una sessió in-
formativa dedicada als empre-
nedors que vulguin posar en
marxa un negoci a qualsevol
dels nombrosos locals que es
troben buits actualment en
aquest centre. 

La xerrada ha anat a càrrec
del director comercial adjunt de
la cadena a l’Estat espanyol, Ja-
vier Eguía, i ha estat possible
gràcies a la col•laboració entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet i
La Farga. També hi van assis-
tir el director de La Farga,
Francisco Orozco, i el tinent
d’alcalde de l’Àrea de Promoció

Econòmica, José María García
Mompel.

Eguía ha informat als assis-
tents sobre l’oferta comercial
del centre i dels metres dispo-
nibles per a que els nous em-
prenedors iniciïn el seu co-
merç. 

Els interessats hauran d’en-
tregar un projecte d’empresa
que serà analitzat prèviament,
rebran assessorament i se’ls
facilitarà el finançament a tra-
vés del lloguer dels espais.

Des de l’empresa han asse-
gurat a Línia Ciutat que el pro-
cés de selecció dels candidats
segueix en marxa, i en un temps
se sabran els escollits.

Redacció
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L’Hospitalet ha celebrat aquest
mes els 100 anys de l’arribada
del Ferrocarril, o Carrilet, a la
ciutat. El passat 4 d’abril l’ex-
posició del Centenari del Ca-
rrilet de Barcelona a Martorell
va arribar al Museu de la ciutat,
a l’espai l’Harmonia de la Pla-
ça Josep Bordonau. 
L’exposició fou inaugurada pel
regidor de Cultura, Jaume
Graells, i pel president de Fe-
rrocarrils de la Generalitat, En-
ric Ticó.

L’exposició, sota el nom de
100 anys de Carrilet a L’Hos-
pitalet i el Baix Llobregat, ha
tingut un petit afegitó de qua-
tre panells més dedicats al pas
del ferrocarril per la ciutat ri-
berenca, aportació a càrrec de
l’Associació dels Amics del Fe-
rrocarril de l’Hospitalet i del
Centre d’Estudis de l’Hospita-
let. 

L’exposició consta de foto-
grafies de l’època i fa una re-
passada de la història d’aquest
tren al seu pas per l’Hospitalet,
a més de mostrar les diferents
estacions i la seva evolució amb
el pas dels anys. A més ha
comptat amb reproduccions de
màquines de tren i altre tipus
d’estris relacionats amb el Ca-
rrilet.

ACTIVITATS PER A TOTHOM
El dimecres 10 d’abril va tenir
lloc una conferència a càrrec de
Joan Torres, enginyer i expre-
sident de Ferrocarrils de la Ge-

neralitat, a l’espai d’art de
l’Harmonia sota el títol El Ca-
rrilet, entre tècnica i emocions. 
Dissabte dia 13 es va caracte-
ritzar per ser una jornada fa-
miliar. La canalla va poder gau-
dir d’una mostra de funciona-
ment d’una locomotora de va-
por en miniatura a la Plaça Jo-
sep Bordonau del Centre. 

El mateix dia, a la Bibliote-
ca Can Sumarro es va fer una
llegida de contes sobre trens per
als més petits. A més, es van
oferir visites guiades per l’ex-
posició de l’Harmonia.

UNA FITA PER A LA CIUTAT
Quan va arribar el primer tren
de la companyia Caminos de
Hierro del Nordeste de España
a l’Hospitalet el 29 de desembre
1912, la ciutat només comptava
amb 7.000 habitants repartits
en diversos nuclis de població
envoltats per camps de conreu
i fàbriques tèxtils i bòbiles. 

La primera gran onada im-

migratòria del segle XX des
del camp començava a fer créi-
xer la ciutat, que s’estenia des
del mar fins a la zona de mun-
tanya de Finestrelles. 

El primer Carrilet havia de
travessar els camps de conreu
de la Marina i arribava a Santa
Eulàlia, barri que esquinçava
per la meitat. Des d’aquell mo-
ment el desenvolupament del
Carrilet va quedar lligat al de la
ciutat de l’Hospitalet.

El Carrilet va ser el primer
mitjà de transport de masses
per a les poblacions del marge
dret del Llobregat.

Els canvis urbanístics del
municipi van afectar sempre el
traçat ferroviari, oprimint-ne
primer el recorregut i acabant
per soterrar-lo més endavant.
No seria fins l’any 1987 que aca-
bés aquest procés de soterra-
ment, després de diverses inci-
dències i accidents degut a la
gran densitat de població que hi
havia a la ciutat. 

La demostració de la locomotora va aplegar a molta canalla. Foto: Celh

L’Hospitalet celebra el centenari
de l’arribada del Carrilet

» L’Harmonia acull una exposició sobre la història del ferrocarril 
» Es realitza una demostració amb una locomotora en miniatura

Els veïns demanen un accés
digne a l’estació de la Rambla

ACCESSIBILITAT4L’estació de
Renfe de la Rambla Just Oli-
veras és possiblement la més
transitada de tot l’Hospitalet.

La proximitat amb el metro
de la Línia 1 i la seva centrali-
tat dins el municipi la conver-
teixen en un nus de trànsit en-
tre les persones que venen de
Cornellà o surten de Barcelona
direcció sud-oest en rodalies. 

COL·LOCAR UN ASCENSOR
Tot i l’adequació de moltes es-
tacions i parades de la xarxa de
rodalies locals per  persones

amb mobilitat reduïda, la de
Just Oliveras no compta amb
cap accés especial. 

Des de l’associació de veïns
del barri s’ha demanat la cons-
trucció d’un ascensor que con-
necti el metro amb l’estació de
Renfe, i s’ha posat en marxa
una recollida de firmes per a tal
propòsit.

L’agrupació local de Ciuta-
dans va demanar el passat dia
12 que es dotés una partida
per a aquesta actuació, projec-
tada a una moció del Parlament
però sense data d’execució. 

ERC  l’Hospitalet vol retirar
la medalla de la ciutat al Rei

AGENDA NACIONAL4L’agru-
pació local d’Esquerra Repu-
blicana de l’Hospitalet ha de-
manat la retirada de la meda-
lla d’or que la ciutat va atorgar
al rei Joan Carles I l’any 1996. 

Aquell any, el consistori ri-
berenc va concedir el monarca
la Medalla d’Or de la Ciutat de
l’Hospitalet com a reconeixe-
ment a la seva tasca. 

La formació, que no té re-
presentació en el Ple municipal,
afirma que la institució mo-
nàrquica és “corrupta” i ha
protagonitzat diversos escàn-

dols a nivell “econòmic i social”. 
Esquerra considera en un co-
municat  que la monarquia “se
situa per sobre del sistema par-
lamentari, impedint que es pu-
gui efectuar cap control per
part dels representants demo-
cràtics sobre els diners que en-
trega la ciutadania al rei i la
seva família”. 

Antoni Garcia, president de
l’agrupació local, creu “contra-
dictòria” la postura dels partits
de govern, PSC, ICV-EUiA, que
no volen retirar la medalla al rei
i fan apologia republicana.

Associació de Donants de Sang | l’Harmonia
L’Associació de Donants de Sang de l’Hospitalet ha clos els actes del seu desè aniver-
sari amb un acte a l’Harmonia el passat dia 25, on donants, entitats i cossos de segu-

retat que col•laboren en les campanyes de donació de sang han estat distingits. Al
mateix dia, una unitat mòbil de donació va ser instal•lada al carrer Tecla Sala.

Redacció
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Enderrocada la nau del 
carrer Galvany per seguretat

URBANISME4La nau del carrer
Galvany, a la cruïlla entre els
carrers Muntanya i l’Avinguda
de Josep Tarradellas, ha estat
enderrocada per l’Ajuntament
degut a problemes de seguretat. 

La fàbrica es troba al costat
de l’escola Joan Maragall del
carrer Sant Josep, i el passat 16
de març la nau es va incendiar.
L’incendi va afectar l’escola,
que va estar una setmana sen-

se servei de cuina degut a les
flames.

El seu propietari tenia obert
un expedient disciplinari pel
mal estat de la construcció, i te-
nia una ordre per enderrocar
l’edifici abans de l’estiu.

Es tracta d’un enderroca-
ment subsidiari d’urgència per
motius de seguretat. El carrer
encara roman tancat per als
vianants i els cotxes.

Sant Josep es vesteix de festa
durant el mes de maig

FESTES4Sant Josep fa el tret
de sortida del calendari festiu
dels barris de l’Hospitalet. Del
6 al 12 de maig se celebraran di-
ferents actes i festes al voltant
del Parc de la Serp, autèntic
centre neuràlgic de les festes i
del propi barri, i els carrers dels
voltants. 

El pregó anirà a càrrec de
Paco Banús, i entre els actes im-
portants de les festes destaca la
setena Mostra de Vins i Caves

que organitza el Celler d’en
Pep, una iniciativa que ha cres-
cut amb els anys i que vol apro-
par el gran públic al món del vi
i el cava a un preu assequible. 

Tampoc podien faltar els
diables a la XV Trobada de
Diables Infantils, programada
pel dia 15 de maig al Parc de la
Serp. Música, ball i esport tin-
drán lloc durant aquests dies
festius, que finalitzaran el dia 12
amb un sopar de germanor.

Els veïns del barri de Sant Jo-
sep han decidit acceptar la pro-
posta d’allunyar fins a 120 me-
tres dels habitatges l’antena de
comunicacions que Adif va co-
mençar a construir al carrer
del Treball, una proposta con-
vinguda entre l’Ajuntament i els
propis veïns. 

En una reunió al local de
l’Associació de Veïns de Sant
Josep, els assistents han votat
a favor de la proposta d’allun-
yament de l’antena, un proble-
ma que va començar fa dons
anys “amb nocturnitat i traï-
doria”, tal i com diu Manuel Pi-
ñar, president de l’associació.

“Van arribar fa dos anys a
les 2 de la matinada i la van
plantar allà, juntament amb
una brigada d’antidisturbis dels
mossos”, recorda Piñar, que
recorda que l’antena “encara no
ha entrar en funcionament”

pels riscos ambientals que té.
“No es tracta de fastiguejar
ningú”, reconeix Piñar, que vol
trobar una solució acceptable
per a tothom. 

PROMESES INCOMPLERTES
Al barri de Sant Josep hi ha en-
cara més actuacions projectades
però no realitzades. De les 17

actuacions proposades al Plan
Mejora de 2006, només s’han
dut a terme dues. Es van mi-
llorar els carrers (Plan E), i
també es va ampliar el casal d’a-
vis.La resta, la construcció
d’habitatges de protecció oficial,
l’organització d’una escola bres-
sol o la construcció d’un CAP,
entre d’altres, no tenen data. 

El Plan Mejora de 2006 per al barri de Sant Josep no s’ha dut a terme

Els veïns de Sant Josep  tindran
l’antena a 120 metres de casa

Premi d’Arts Visuals | Fundació Arranz-Bravo
Els artistes interessats ja poden enviar els seus treballs a l’adreça de la fundació per

participar en la primera edició de Premi d’Arts Visuals Arranz-Bravo. La temàtica
dels projectes és oberta i podran participar estudiants d’art d’entre 18 i 40 anys. El

guanyador veurà la seva obra exposada a la Fundació durant dos mesos de 2014.

F. Javier Rodríguez
SANT JOSEP
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Una aplicació del C.E. Dolmen
per conèixer el patrimoni de L’H
» L’objectiu és apropar l’arquitectura i la història de la ciutat als joves
» S’anomena El joc de les torres i és una eina d’aprenentatge lúdic

L’Associació de Veïns ‘5 carrers’
reclama un nou CAP al barri

SANITAT4Els veïns de Santa
Eulàlia volen que la Generalitat
construeixi un nou Centre d’A-
tenció Primària (CAP) al barri.
Segons l’Associació de Veïns 5
carrers, que lidera la reclama-
ció, “el que hi ha al carrer Jacint
Verdaguer és massa petit i s’han
habilitat fins i tot els lavabos
per passar visites. I això és
perjudicial tant per als profes-
sionals com pels pacients”. “Hi
ha un compromís de CatSalut
amb l’Hospitalet que consisteix
en construir entre  l’any 2008
i el 2015 diversos equipaments
i un d’ells és aquest”, ha expli-
cat el vicepresident de l’AAVV
5 carrers, Miguel Mansergas. 

De moment, l’Ajuntament
de l’Hospitalet ha cedit uns te-
rrenys al carrer Alhambra i ara
la Generalitat n’ha de fer la in-
versió. Actualment, aquesta su-
perfície funciona com a apar-
cament per a vehicles. De tota
manera, no sembla que la Ge-
neralitat tingui intenció d’in-
vertir en el nou ambulatori de
Santa Eulàlia ja que, de mo-

ment, no hi ha cap dotació eco-
nòmica als pressupostos de
2013 destinada a la construcció
d’aquest nou equipament sa-
nitari.

L’AAVV vol citar-se amb
CatSalut per a saber més sobre
el futur del nou CAP. Manser-
gas conclou que els veïns in-
sistiran i que “l’Ajuntament ja
ha complert i ara la pilota està
a la teulada de la Generalitat”.

Santa Eulàlia es prepara per la
Festa Major a finals de maig

FESTA MAJOR4Des del 29 de
maig al 2 de juny, el barri de
Santa Eulàlia estarà de festa.
Arriba un any més la celebració
més esperada: la Festa Major.
Durant cinc dies, els veïns i els
vinguts d’arreu de la ciutat i de
fora gaudiran d’activitats i es-
deveniments de tot tipus. Hi
haurà tallers, concursos, ac-
tuacions musicals, represen-
tacions teatrals i dinars popu-
lars, entre d’altres.

El programa d’activitats de
la Festa Major encara no ha
sortit a la llum, tot i que “ja te-

nim tot planificat”, ha informat
Ramon Carreira, responsable
de la Comissió de festes de
Santa Eulàlia. “Serà un pro-
grama semblant al dels altres
anys, amb les principals acti-
vitats de sempre, però canvia-
ran els grups de música, entre
d’altres coses”.

AJUST ECONÒMIC
Degut a la retallada en el pres-
supost destinat a les festes, “hi
haurà menys tallers i s’han ha-
gut de reduir moltes activi-
tats”, ha explicat Carreira. 

Un grup d’alumnes del centre
educatiu de batxillerat i cicles
formatius  C.E. Dolmen de San-
ta Eulàlia, juntament amb l’e-
quip de recerca Grup de Tec-
nologies Interactives (GTI) de
la Universitat Pompeu Fabra,
ha dissenyat El joc de les torres,
una aplicació didàctica que per-
met conèixer d’una manera
molt dinàmica el patrimoni de
la ciutat. Amb aquest sistema,
destinat a estudiants del se-
gons cicle d’ESO i batxillerat,

l’arquitectura i la història de
l’Hospitalet de Llobregat està a
l’abast de tots els que tinguin te-
lèfon mòbil intel·ligent (smart-
phone). Segons el coordinador
del projecte, Manuel Vázquez,
“l’interès principal de l’aplica-
ció és que integra un dispositiu
molt utlilitzat pels joves com a
element educatiu”. 

L’usuari només ha de seguir
la seva ruta i respondre a les
preguntes que formula l’apli-
cació en determinats punts de
la ciutat. Es tracta d’una ma-
nera lúdica d’aprendre, que
combina el coneixement amb
les eines que proporcionen les
noves tecnologies.

Així, els joves usuaris po-
dran visitar indrets emblemà-
tics com l’Harmonia, el Museu
d’Història, la Talaia o l’històric
edifici de l’Ajuntament. 

A l’acte de presentació d’El
joc de les torres van assistir l’al-
caldessa, Núria Marín, i el ti-
nent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Lluís Esteve. L’alcal-
dessa va destacar que es tracta
“d’una eina innovadora, diver-
tida i educativa” i va dir que “és
un privilegi que un centre de la
ciutat estigui implicat en el seu
desenvolupament”. Per la seva
part, Esteve va dir que l’aplica-
ció és una eina que “acosta l’e-
ducació a la vida real”.

Biblioteca | L’Hora del Conte
La Biblioteca Santa Eulàlia ha organitzat l’Hora del Conte pel proper 8 de maig a

les 18h de la tarda. Hi haurà relats relacionats amb la mar, els éssers marins i
l’entorn aquàtic en general. L’acte, destinat als més petits, serà representat per

Mon Mas i es presenta sota el títol Entre oceans.

Redacció
SANTA EULÀLIA

Zona agrícola de Cal Trabal, situada al costat de l’Hospital de Bellvitge. Foto: La veu alternativa
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L’Hospital Universitari de Bell-
vitge (HUB) ha desenvolupat
un programa terapèutic integral
que millora significativament la
qualitat de vida de les persones
amb Parkinson. Al ser integral,
aquest sistema compta amb di-
versos tipus d’especialistes.
Així, neuròlegs, neurocirur-
gians, neurofisiòlegs, logopedes,
dietistes, fisioterapeutes i met-
ges rehabilitadors treballen en
conjunt, de manera que permet
un accés més àgil i amb menys
demora als diferents tracta-

ments d’alta complexitat.  “L’ex-
periència ens ha demostrat que
disposar en un mateix centre de
tots aquests professionals és
molt positiu en el tractament
dels pacients amb malaltia de
Parkinson complicada”, expli-
ca la Doctora Matilde Calopa,
responsable de la Unitat de
Parkinson i Moviments Anor-
mals de l’HUB. 

Aquesta avaluació integral fa
possible oferir als pacients la te-
ràpia més adequada a les fases
avançades. Hi ha diversos tipus
de tractament, com per exem-
ple, l’estimulació cerebral pro-
funda, que conssiteix en la im-
plantació d’elèctrodes cerebrals
en zones del cervell anormal-

ment actives en els malalts de
Parkinson. Gràcies a aquest
tractament, el malalt pot asso-
lir una millora global significa-
tiva del 80% dels símptomes
motors del Parkinson.

Un altre mètode que ha re-
sultat molt eficaç té a veure
amb els sistemes d’infusió con-
tínua, que es fa servir en el cas
de pacients greus als què altres
teràpies no els han funcionat.
“Aquest mètode permet ajustar
la dosi en funció de les neces-
sitats del pacient i millora l’au-
tonomia i, així, la qualitat de
vida de la persona”, explica el
Dr. Serge Jaumà, neuròleg de
l’Hospital Universitari de Bell-
vitge.

Un programa de l’HUB  millora 
la vida dels malalts de Parkinson
» En ser integral, permet un accés més àgil a tractaments complexes
» Una de les teràpies pot millorar el 80% dels símptomes motors 

Alumnes d’ESO fan una mostra
sobre els bombardejos a L’H

HISTÒRIA4El dia de Sant Jor-
di es va obrir al públic una ex-
posició que commemora el 75è
aniversari dels bombardejos
sobre les poblacions catalanes
al Col·legi Pare Enric d’Ossó. La
mostra fa especial incidència
sobre els que van tenir  lloc a
l’Hospitalet de Llobregat durant
la Guerra Civil Espanyola. Els
interessats poden visitar-la fins
l’1 de juny.

L'exposició ha estat munta-
da pels alumnes de 4t d’ESO.
“Tota  la informació ha estat
buscada per ells mateixos. Jo

els he assessorat. Han après i
s’ho han passat bé”, explica
José Miguel Hernández, pro-
fessor d’Història.

La mostra explica com la
Guerra Civil va afectar directa-
ment a lapoblació civil. A la pri-
mera part de l’exposició, es re-
corren els anys de la Primera i
la Segona Guerra Mundial, amb
la fi de la Segona República a
Espanya. El segon espai se cen-
tra en els dels bombardeigs so-
bre la població civil a Catalun-
ya i l’entrada de les tropes fran-
quistes a Barcelona.

‘Flashmob’ per a reivindicar 
els drets dels discapacitats

SOCIETAT4El centre especial
de treball Tallers Bellvitge i un
grup d’alumnes d’un cicle for-
matiu d’integració social d’un
centre de Barcelona van orga-
nitzar una flashmob al mercat
setmanal que es fa al barri. La
finalitat era reivindicar la ple-
na igualtat de drets de les per-
sones amb discapacitat. 

Una flashmob és, traduït
literalment, una “mobilització
espontània”. A la pràctica, es
tracta d’una acció organitzada
en la qual un gran grup de per-
sones es reuneix de sobte en un

lloc públic, sense que ningú
ho esperi, i realitza una actua-
ció inusual.Els participants de
la flashmob pels drets dels dis-
capacitats, buscaven així atrau-
re l’atenció dels vianants i de la
gent que va anar a comprar al
mercat.

A més de  reivindicar els
drets des discapacitats, els or-
ganitzadors de la campanya
van aprofitar l’acte per recaptar
fons per a pal·liar les retallades
de la Generalitat i el govern de
Mariano Rajoy venent polseres
i samarretes.

Biblioteca | Certificat TIC
La Biblioteca Bellvitge és centre col·laborador ACTIC. Es tracta d’un certificat acredi-
tatiu que emet la Generalitat que permet demostrar a qualsevol persona major de 16

anys les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.  El certificat
val per presentar el nivell de TIC a qualsevol empresa o administració.

Redacció
BELLVITGE
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Els terrenys de Can Rigal es tro-
ben distribuïts entre l’Hospita-
let i Barcelona. La capital cata-
lana en té 2 hectàrees d’aquests
terrenys, condicionats com a
parc. L’Hospitalet compta amb
la resta, uns territoris que llan-
gueixen i serveixen com un au-
tèntic abocador. 

L’any 2006 l’Ajuntament va
presentar un Pla Integral per a
Pubilla Cases, que entre d’altres
accions preveia la creació d’un
parc a la zona de Can Rigal, un
nou hospital i nous habitatges.
Set anys després, el projecte
està en stand by i no se sap
quan es reprendrà. 

“A Can Rigal hi ha aigua es-
tancada, escombraries i fins i
tot rates”, explica Daniel Gi-
ménez a Línia Ciutat, president
de l’Associació de Veïns de Pu-
billa Cases. “Barcelona, a la
seva part, ha fet un parc pre-
ciós”, prossegueix Giménez tot
lamentant que l’Hospitalet no
hagi dut a terme la mateixa
actuació a una zona plena de
brossa i deixada a part. 

El projecte, en un principi,
preveia moure l’Hospital Ge-
neral de l’Hospitalet, situat ac-
tualment a la Plaça Mare de
Déu del Pilar, a la zona de la
masia de Can Rigal, canviar de
situació l’estació elèctrica de
Fecsa-Endesa i fer un parc que
ocupés gran part de la zona, tot
seguint el model que ha marcat
Barcelona des de la seva part
d’aquests terrenys.

DIVERSOS PROPIETARIS
I és que els terrenys de Can Ri-
gal pertanyen fins a set dife-
rents propietaris, entre d’al-
tres l’Ajuntament (que en té
una part) la promotora Núñez
i Navarro i fins i tot el Futbol
Club Barcelona.

“Quan hem anat a parlar
amb l’Ajuntament, ens han dit
que el problema és la multipli-
citat de propietaris”, afirma Gi-
ménez, i “que és per aquest
motiu que no poden fer res”,
prosegueix.

Malgrat això, l’alcaldessa
Núria Marín va insinuar el pas-
sat gener en una conferència so-
bre el futur de l’Hospitalet a la
Ciutat de la Justícia que una de
les idees per a regenerar Can
Rigal era la “d’oferir aquest es-
pai per fer activitats que si-
guin complementàries al món
de l’esport”, a la mateixa vega-
da que recordava que les ins-
tal•lacions del Futbol Club Bar-
celona eren al costat. 

Tot s’hauria d’haver finançat
amb la construcció de més de
1.000 habitatges a la zona.
L’adveniment de la crisi ha fet
paralitzar aquest projecte, i en-
cara no se sap quan es durà a
terme alguna actuació. 

El tinent d’alcalde d’Espai
Públic, Francesc Josep Belver,
ja va explicar que “una part
dels recursos econòmics de l’o-
peració urbanística s’havien de
destinar a la remodelació del
Parc de Can Rigal. Ara aquesta
operació ha quedat aturada”.

FUTUR NEGRE
“De moment no hi ha solu-
cions”, diu Giménez. Tot i així,
des de l’Associació es vol pro-
posar la creació d’horts urbans
per aprofitar el territori i evitar
la situació penosa i insalubre
que viu ara. 

La construcció i adequació
d’un parc ha estat sempre ben
vista pels veïns de Pubilla Cases,
un barri sense un sol parc.

Els veïns es queixen del
deteriorament de Can Rigal

» El projecte de millora d’aquests terrenys està totalment aturat
» La zona s’ha convertit a poc a poc en un abocador descontrolat

Gigi Ibrahim parla sobre la
revolució egípcia a la Bòbila

ACTIVISME4La periodista ciu-
tadana i activista egípcia Gihan
Ibrahim, famosa per la cober-
tura que va oferir de la revolta
egípcia durant l’anomenada
Primavera Àrab mitjançant
les xarxes socials ara fa dos
anys, va estar present en una
xerrada el passat 17 d’abril a la
biblioteca de La Bòbila de Pu-
billa Cases.

En aquest col•loqui orga-
nitzat per En lluita L’H, la blog-
ger egípcia va destacar que
“més enllà del soroll mediàtic,
la revolució continua en marxa

a Egipte”. Va destacar, així ma-
teix, que la revolució ja ha dut
beneficis al seu país, com és la
creació de sindicats i partits po-
lítics. 

“No hi ha cap revolució que
acabi en 18 dies o 18 mesos”,
explica Ibrahim, que considera
que cada revolució té el seu rit-
me i desenvolupament.

Ibrahim va ser portada de la
revista Time, que la va qualifi-
car com a una de les  líders de
la plaça Tahrir, des d’on infor-
mava  del que succeïa al cor de
la revolució Egípcia. 

Obre un nou espai familiar i
ludoteca a l’esplai de Pubilla

EDUCACIÓ4L’esplai de Pubi-
lla Cases-Can Vidalet acull un
nou espai familiar i una ludo-
teca en família, unes instal•la-
cions dirigides a nadons fins a
tres anys i a nens de fins a sis
anys, respectivament. L’objec-
tiu d’aquests espais és la inter-
acció entre pares i fills i l’as-
sessorament sobre la paterni-
tat. 

L’Espai Familiar és un ser-
vei destinat a infants des que
neixen fins als tres anys, on s’o-
fereix suport a la paternitat i
una zona de joc segura i diver-

sa. L’horari d’aquest servei és
els dimarts de 10 a 12 del matí. 

La Ludoteca en Família és
un espai de joc orientat a nens
de fins a sis anys on poden ju-
gar i interactuar amb els seus
pares. 

Aquesta iniciativa vol fo-
mentar la relació entre pares i
fills, no sempre la desitjada,
mitjançant el joc sense la inte-
rrupció de la televisió o telèfons
mòbils. Aquest servei s’ofereix
dos dies a la setmana, dimecres
de 5 a 7 de la tarda i dissabte de
10 a 12 del matí.

Medalla d’or al Treball Social | Pilar Massana
La treballadora social Pilar Massana ha estat guardonada amb la medalla d’or del

Col•legi Oficial de Treball Social de Catalunya per la seva tasca en defensa dels drets
socials durant els últims 40 anys. Massana s’ha mostrat sorpresa per aquest guardó
“que no esperava per res”, i ha volgut destacar el treball de base que es fa als barris.

F. Javier Rodríguez
PUBILLA CASES
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El Teatre Joventut del barri de
Collblanc-Torrassa presenta
una proposta cultural interes-
sant per a aquest mes de maig.
Dansa, música, teatre i visites
ompliran l’agenda d’aquest te-
atre hospitalenc durant les pro-
peres setmanes. 

TEATRE I DANSA 
El dia 4 d’abril la companyia de
teatre La Pavana representa al
Joventut l’obra Una jornada
particular, una adaptació del
film homònim, dirigit per Et-
tore Scola i interpretat per So-
fia Loren, que narra una histò-
ria íntima a la Itàlia feixista de
Mussolini. Adaptació dirigida
per Rodolf Sirera, i interpreta-
da per Rafael Calatayud, Vic-
toria Salvador i Eli Iranzo. 

El 5 d’abril es representa l’o-
bra No et vesteixis per sopar,
una hilarant comèdia protago-
nitzada per uns personatges
poc convencionals i que viuran
una nit molt moguda i a on nin-
gú és qui sembla ser. Es tracta
d’una obra del francès Marc
Camoletti, dirigida per Roger
Peña i interpretada per Mingo
Ràfols, Àngel Bassas i Marta
Valverde. 

La companyia Kulbik dance
ens porta un espectacle de dan-
sa fusió de jazz, hip hop i funk.
Per a veure preus i disponibili-
tat, s’ha de consultar el Tele-
entrada. Així mateix, el 8 de
maig els interessats en conèixer
el món del teatre “entre bam-
bolines” estan d’enhorabona,
perquè podran participar a la
sortida cultural organitzada per
la Biblioteca Josep Jané. 

Cartell promocional de l’obra No et vesteixis per sopar

El Teatre Joventut presenta les
propostes culturals  pel maig
» L’oferta de teatre està representada per dues obres adaptades
» La proposta cultural es completa amb espectacles de dansa

El Centre Cultural ens apropa al
jazz mitjançant la fotografia

EXPOSICIONS4Des del passat
dia 11 d’abril es pot visitar al
Centre Cultural de Collblanc-
Torrassa l’exposició fotogràfica
‘Temps de Jazz’. 

Es tracta d’una Jam foto-
gràfica amb cinc fotògrafs amb
diferents estils i maneres d’en-
tendre i contemplar la foto-
grafia, però amb el fil conduc-
tor en la música Jazz. 

Els autors de la mostra de
fotografia són Cristina Raso,
Joan Picanyol, Joan J. Gómez,
Josep Lluís Roig i Josep Maria
Garcia. 

L’associació organitzadora
és Photosagrera, una entitat
amb l’ànim de promoure la fo-
tografia i “consolidar un punt
de trobada dels afeccionats a la
fotografia”. Té el seu origen al
barri barceloní de la Sagrera, tot
i que desenvolupa la seva tasca
a molts indrets del país mit-
jançant mostres fotogràfiques o
activitats relacionades amb el
món de la fotografia.

L’exposició restarà oberta
fins el proper dia 10 de maig al
Centre Cultural de Collblanc-
Torrassa. L’entrada és lliure.

La biblioteca Josep Janés
organitza cursos de dibuix  

ACTIVITATS LÚDIQUES4La Bi-
blioteca Josep Janés del barri
de Collblanc ha posat en mar-
xa un taller de dibuix i pintura
destinat a nens i nenes d’entre
8 i 12 anys. 

Aquest curs, a càrrec de
María Pastor Hernández, té
com  objectiu que els nens des-
envolupin la seva creativitat a
partir de la pintura. També té
com a meta que la biblioteca es-
devingui un espai lúdic amè per
als petits participants. 

Quadres màgics, dracs i
princeses o dripping (una tèc-

nica pictòrica que té semblan-
ces amb l’escriptura automàti-
ca) seran algunes de les activi-
tats que es duguin a terme en
aquests tallers que se celebren
cada dimecres, a partir del 10
d’abril, a les 18 hores, i tenen
una duració d’una hora. Cal
inscripció prèvia. Els tallers fi-
nalitzaran el 19 de juny. 

No ha estat aquesta, però,
l’única iniciativa relacionada
amb la pintura a la Josep Janés.
Del 13 al 26 d’abril han estat ex-
posades les pintures de l’Ate-
neu Cultural Catalònia.

Felipe Campos guanya el
Príncep de Girona Social 2013
INTEGRACIÓ4Felipe Campos,
director general de l’Associació
Educativa Ítaca, una entitat
sense ànim de lucre del barri de
Collblanc-Torrassa que es de-
dica educar en el lleure dels in-
fants i els joves del barri, ha es-
tat guardonat amb el Premi
Fundació Príncep de Girona
Social 2013, un guardó que re-
coneix la tasca d’emprenedors
que fomentin projectes socials
i d’integració. 

El jurat del premi conside-
ra important “el seu compromís
personal en l’àmbit social arre-
lat al territori i al llarg del
temps, per la seva capacitat de
lideratge i per la seva actitud
exemplar [...] en un context
social de grans dificultats”. 

El propi Felipe Campos ha
declarat als mitjans locals de la
ciutat la seva “il•lusió” pel pre-
mi, i ha volgut destacar la tas-
ca que fa tot l’equip d’Ítaca. 

Ampliació de línies d’autobús | Collblanc
TMB ha decidit prolongar a partir de maig les línies 57 i 157 d’autobús fins

a la parada de metro de Collblanc. La destinació final d’aquestes dues línies
era fins ara la parada Ernest Lluch del Tram. Ara els passatgers que venen
de Cornellà i Sant Joan Despí podran enllaçar amb el metro de la Línia 5.

Redacció
COLLBLANC
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L’Institut Torras i Bages ha ini-
ciat una campanya de recollida
de signatures per a evitar que la
Generalitat tanqui una de les
quatre línies que el centre té a
primer d’ESO. 

La iniciativa va sorgir des-
prés d’aparèixer informacions
que afirmaven que el curs vi-
nent desapareixeria un dels
grups de primer d’ESO de l’ins-
titut.

Mitjançant una campanya al
portal de peticions online Chan-
ge, la plataforma Som Institut
ha adreçat una carta-manifest
a la consellera d’Ensenyament
Irene Rigau a on li demanen el
manteniment de la línia de pri-
mer d’ESO. 

La plataforma compta amb
un bloc a on actualitzen les se-
ves notícies i publiquen un ma-
nifest a on es poden llegir les
peticions que adrecen a la Ge-
neralitat. 

Tanmateix, el Torras i Bages
no ha estat l’únic institut que ha
vist reduïda la seva oferta es-
colar, En primer d’ESO s’han
arribat a suprimir cinc grups de
l’oferta de centres públics, pa-
sant de 74 a 69 cursos l’any vi-
nent.

UNA DECISIÓ INJUSTA
La comunitat educativa de l’ins-
titut Torras i Bages afirma que
el Departament d’Ensenyament
vol eliminar una línia de primer
d’ESO degut  a una previsió de
descens del nombre de preins-

cripcions. Al propi manifest
s’al•lega que aquest fet no “s’a-
dequa a la realitat” segons les
dades amb les que disposen. 

El manifest, que es pot con-
sultar al bloc ‘Sominstitut’, de-
clara que “el Torras i Bages és
un centre d’èxit i un referent en
el barri”, a més de descriure’l
com un “centre integrador”.
Destaquen, així mateix, que el
tancament d’una línia de pri-
mer d’ESO impedirà a les fa-
mílies la lliure elecció de centre
i reduirà l’oferta pública d’en-
senyament. 

Som Institut és una comu-
nitat educativa de docents i fa-
mílies que des de fa anys “llui-
ten per una educació digna per
als nois i les noies del barri de
Can Serra de l’Hospitalet de
Llobregat”.  

SUPORT DE LA CIUTADANIA
El passat 9 de març va cele-
brarse a la Plaça de l’Ajunta-

ment de l’Hospitalet una con-
centració a favor de l’escola
pública, convocada pel Muce
(Marc Unitari de la Comunitat
Educativa) de l’Hospitalet, una
plataforma formada per asso-
ciacions de pares i professors,
sindicats, veïns i estudiants. 

A la concentració hi van
acudir unes 600 persones que
van participar en una cadena
humana que va envoltar sim-
bòlicament l’Ajuntament. 

A l’acte, emmarcat en una
jornada de protesta a tot Cata-
lunya, els docents del centre To-
rras i Bages van rebre el suport
tant de part del professorat
com dels pares i mares dels
alumnes.  

La petició encara roman
oberta a la plataforma Chan-
ge.org. Al tancament d’aquesta
edició, les signatures sobre-
passaven el miler, però encara
serien necessàries uns 1.900
recolzaments més. 

Cadena humana per l’educació, celebrada el març passat a l’Hospitalet

Recollida de firmes en contra
d’una retallada en educació

» L’institut Torras i Bages podria perdre una línia de secundària
» La iniciativa rep el suport per part de la comunicatat educativa

S’inicien les obres d'adequació
d'habitatges per la gent gran

HABITATGE4L’Hospitalet de
Llobregat és un dels cinc mu-
nicipis que ja ha iniciat les
obres d'adequació d'habitatges
per a gent gran. Gironella, Mont-
meló, Pineda de Mar i Sant Boi
han estat les altres localitats
que han posat en marxa aquest
programa impulsat per l'Àrea
d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona. Es

tracta de petites reformes al
bany, a la cuina i d’accessibili-
tat per garantir l'autonomia i la
qualitat de vida de la persona al
seu domicili. 

Durant aquest any, es faran
1.152 treballs a diversos muni-
cipis de la demarcació valorats
en més d’un milió d’euros, dels
quals la Diputació aporta el
80% i els ajuntaments el 20%.   

Can Buxeres esdevé el Parc de
les Meravelles per primavera
SANFELIU4El passat diumen-
ge 21 va tenir lloc la tradicional
festa al Parc de Can Buxeres per
les Festes de Primavera. Atrac-
cions de música i teatre dirigi-
da a la quitxalla van convertir
aquest pulmó de la ciutat en el
Parc de les Meravelles. 

Al centre del parc van ser
instal•lats una sèrie d’instru-
ments musicals gegants, per
al delit dels més petits. A més,
hom podia trobar-se passejant
pel parc a girafes gegants, ele-
fants que cantaven música de
Bollywood i fins i tot un globus

aerostàtic que s’enlairava uns
metres.

El cap parlant de la família
Cognac també va ser present a
la festa, juntament amb moltes
famílies que van omplir el parc
de gom a gom durant el matí. 

Altra atracció de la jornada
van ser les nombroses repre-
sentacions teatrals i números
musicals que apareixien a cada
cantonada. Pep Callau i els
Pepsicole o la Always drinking
marching band van ser alguns
dels grups que van amenitzar la
diada festiva. 

Grup de Dones Can Serra | ’Solidaris’
El Grup de Dones de Can Serra ha participat a l’exposició ‘Solidaris’, una mostra so-

bre la tasca que les ONG realitzen a països amb dificultats i a l’Hospitalet. El grup de
dones col•labora en la sensibilització contra la violència masclista i en projectes de

desenvolupament  a Hondures i Nicaragua.

Redacció
CAN SERRA

Canvi d’una banyera per la dutxa. Foto: Òscar Giralt
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La microscopia confocal in vivo es
una técnica que se ha desarrolla-
do notablemente en los últimos
años para examinar la piel con re-
solución celular similar a la histo-
logía convencional sin ningún ries-
go para el paciente y de forma to-
talmente indolora. Se consigue de
esta forma realizar un análisis de
la piel sin necesidad de extirpar te-
jido suponiendo un avance en la
investigación, el diagnóstico no in-
vasivo de los tumores cutáneos y
en la monitorización de los trata-
mientos. La combinación de la mi-
croscopia confocal y la derma-
toscopia de alta resolución permite
el diagnóstico prequirúrgico de
melanoma, carcinoma cutáneo y
de otros tumores cutáneos. Así
mismo esta técnica permite con-
firmar la evaluación pre trata-
miento y respuesta en la terapia fo-
todinámica o el tratamiento láser
en múltiples indicaciones como en
el diagnóstico inmediato de las le-
siones en la cara y otras zonas di-
fíciles. Con ello se consigue evitar

la biopsia o en caso de que sea
necesaria asegurar la zona de una
pequeña biopsia diagnóstica. Per-
mite el diagnóstico no invasivo de
tumores de la piel, incluyendo las
lesiones melanocíticas benignas,
el melanoma maligno, carcinoma
basocelular y escamoso, quera-
tosis seborreicas, queratosis actí-
nicas, dermatofibroma y las le-
siones vasculares entre otros. La
microscopía confocal in vivo per-
mite identificar lesiones sin pig-
mento.
Permite también la exploración no
invasiva de las lesiones de la
cara, donde la consulta por “man-
chas” inestéticas resulta frecuen-
te, la microscopía confocal permite
evitar biopsias innecesarias. Por
ello es de gran utilidad en la eva-
luación de estas lesiones antes de
un tratamiento con láser u otros
procedimientos no invasivos. Por
otro lado en ciertas lesiones que
no resultan sospechosas pueden
encontrarse focos de léntigo ma-
ligno melanoma o carcinomas
que podrían pasar desapercibidos.
Finalmente estas técnicas pueden

orientar los márgenes quirúrgi-
cos en estos tumores.
El Centro de Diagnosis Derma-
tológica ha incorporado la técni-
ca de microscopía confocal para
el diagnóstico no invasivo de las le-
siones de la piel. Este es el primer
centro en Cataluña de carácter pri-
vado que dispone de esta tecno-
logía para la investigación en cán-
cer de piel y para diagnóstico no
invasivo. La microscopia confocal
in vivo permite examinar la piel con
resolución celular sin ningún ries-
go para el paciente y de forma to-
talmente indolora. Esta técnica
permite realizar una biopsia virtual
sin necesidad de extirpar tejido.
Con esta tecnología no invasiva se
evitan biopsias innecesarias de le-
siones benignas y se asegura la
identificación precisa y la extirpa-
ción precoz de las lesiones ma-
lignas de la piel.

SALUD

STOP al cáncer de piel, la nueva era en el 
diagnóstico del cáncer de piel: MICROSCOPIA CONFOCAL

El centro Diagnosis Dermatológica dispone de las técnicas de diagnóstico 
por imagen más avanzadas para la detección de cáncer cutáneo

+INFO:
www.cedilp.com

Escollits els representants 
als Consells de Districte

DISTRICTES4El passat 9 d’abril
van ser escollits els represen-
tants de les entitats als sis Con-
sells de Districte de la ciutat.
Aquests consells són òrgans
col•legiats de representació que
tenen per objectiu fomentar la
participació ciutadana en la
gestió dels assumptes munici-
pals.

Els seus membres poden
formar part de les associacions

de veïns, entitats culturals de
tota mena, clubs esportius de la
ciutat o ser ciutadans no asso-
ciats formalment a cap entitat.

Mitjançant aquests òrgans
els veïns poden fer arribar les
seves peticions, suggeriments o
queixes al Ple municipal. 

L’Hospitalet és el primer
municipi de Catalunya que
adapta el seu règim d’organit-
zació a la llei de grans ciutats. 

Alumnes d’ESO elaboren un
documental sobre la Florida

LA FLORIDA4Estudiants de
tercer d’ESO de l’escola Bala-
guer  han elaborat un docu-
mental sobre el barri de la Flo-
rida. 

El documental va ser pro-
jectat el passat 18 d’abril al
Centre Cultural Ana Díaz Rico
de la Florida. 

Els joves donen una visió
del seu barri i les coses que es
poden fer al mateix mitjan-
çant un rap en català. Aquest
projecte forma part del taller
“Rimes, càmera i acció”, una
iniciativa de l’àrea d’Esports i
Joventut, de l’Escola de Músi-
ca Centre de les Arts i del pro-
grama Educatiu d’Entorn. 

SEGUIMENT EN UN BLOC
El projecte compta fins i tot
amb un bloc on els partici-
pants expliquen el que fan o
qué senten elaborant un pro-
ducte audivisual com aquest. 

El Gornal i Bellvitge són una re-
alitat dividida per una línia de
tren. Dos barris que ben bé
podrien ser un si no fos per les
vies de la línia de Vilanova que
des de fa anys esquincen el te-
rritori. 

El projecte de soterrament
de les vies, aprovat el 2008 i en
espera de la licitació d’obres, es
troba aturat com moltes altres
infraestructures necessàries. 

ELEVADOR EN DESÚS
Davant el retard del soterra-
ment de les vies, els veïns del
Gornal i de Bellvitge reivindi-
quen una millora de l’accés a
l’estació de Renfe. També re-
clamen l’eliminació del llarg
tram d’escales que impedeixen
la mobilitat a un gran nombre
de ciutadans d’avançada edat o
amb problemes de mobilitat.
L’elevador de cadira de rodes de
l’estació de tren de Bellvitge-
Gornal resta amagat a un racó,
i segons els veïns mai no s’ha
utilitzat ni han enviat a ningú

per a fer-lo servir adequada-
ment. Els veïns demanen la
col•locació d’un ascensor o es-
cales automàtiques.

“Ja que no ens fan cas pel
tema de les vies, almenys que
posin ascensors per a evitar
les escales”, afirma Paquita
González, presidenta de l’As-
sociació de Veïns del Gornal. 

L’Ajuntament de l’Hospita-
let va aprovar una moció 2011
sol•licitant a Adif la col•locació
d’un ascensor al Gornal, però
encara s’està a l’espera que l’o-
peradora ferroviària actuï. 

Estació de Renfe de Bellvitge. Foto: Trenscat

Els veïns del Gornal demanen 
un accés digne per a l’estació

F. Javier Rodríguez
EL GORNAL
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