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Tothom es posava les mans al
cap el dia després que el Govern
de Mariano Rajoy anunciés una
retallada de 1.108 milions d'eu-
ros en dependència per al 2013.
A més de fer una tisorada de
més de mil milions d’euros a
ajuts a la dependència, Rajoy
preveu augmentar el copaga-
ment en un 5%. És a dir, els
usuaris del pla de la depen-
dència hauran d’aportar un 5%
més per rebre els serveis.

Segons el document titulat
Programa nacional de refor-
mes 2013, es tracta d’una pro-
funda remodelació per “racio-
nalitzar i modernitzar els ser-
veis prestats, garantint la sos-
tenibilitat”.

No obstant això, els repre-
sentants de les entitats socials,
del sector privat de l’àmbit de la
sanitat i el mateix Govern català
no van trigar gaire a reaccionar
enfront l’anunci de Rajoy, to-
talment ines perat. L’Executiu,

però, va reiterar que la tisora-
da ja estava prevista i que no
hauria de suposar cap sorpresa
perquè “no hi ha mesures noves”.

Però el fet és que ningú s’es-
perava aquesta xifra tan ro-
tunda ni la manera com l’Exe-
cutiu la va informar. A més, el
Govern espanyol va escollir un
dia festiu dins d’un llarg pont a
Madrid per anunciar aquesta
macroretallada.

UNA LLEI ‘FERIDA DE MORT’
Les entitats socials consideren
que la llei de dependència que-
da “ferida de mort” amb la
nova retallada del Govern es-
panyol. 

Àngels Guiteras, presidenta
de la Taula del Tercer Sector So-
cial de Catalunya, ha dit que l’E-
xecutiu de Mariano Rajoy dei-
xa de banda a les persones, ja
que “opta per un model que no
les posa al centre de les seves
polítiques”. 

Segons Guiteras, les noves
mesures retallen “drets i em-
pobreixen famílies. Molta gent
ha quedat a la vorera, perquè
els dependents de grau mode-
rat no han arribat a cobrar mai
res”, va explicar Guiteras a El
matí de Catalunya Ràdio la
setmana passada.

Cop de puny a la dependència
» Les entitats afirmen que la tisorada del Govern espanyol “demostra la seva escassa sensibilitat social”

» La rotunda xifra que va anunciar Rajoy de 1.108 milions d’euros de retallades va ser totalment inesperada

Neus Màrmol
L’HOSPITALET

L’HOSPITALET4Les retallades
previstes enguany en l’àmbit de
la dependència afecten també la
ciutat de l’Hospitalet. 

L’AAVV de Bellvitge, un punt
notable de suport a dependents
fins fa ben poc, comenten a Línia
Ciutat que “els diners que hi ha-
via per a aquests temes a tot Ca-
talunya s’ha retallat”, i que el
programa Synera “ha mort”.

La tinenta d’alcalde de Be-
nestar i Famílies de l’Hospitalet
de Llobregat, Maria Dolors Fer-
nández, en declaracions a aquest
periòdic, recalca que “la llei està
tàcitament derogada com a con-
seqüència de les contínues reta-
llades”, i que “s’estan rebaixant
prestacions i serveis als benefi-
ciaris que ja tenen valoració”.

Cristian Rovira, vicepresi-

dent del Grupo Sifu, una funda-
ció que treballa per la inserció la-
boral de les persones discapaci-
tades, va més enllà i afirma que
“a més de les anunciades limita-
cions en la Llei de dependència,
també s’enfronten a retallades en
les subvencions i ajudes a les
entitats d’ inserció laboral, as-
pecte imprescindible per a inte-
grar-se”.

Nova retallada social

CATALUNYA4 La consellera
de Benestar Social i Família,
Neus Munté, va qualificar la
retallada de Mariano Rajoy de
"patacada" i "setge social". 

Des del Govern català les
reaccions no es van fer espe-
rar. Munté, que es va assa-
bentar de la nova retallada es-
tatal a través dels mitjans de
comunicació, va dir que a
l’últim consell de ministres el
Govern de Mariano Rajoy no-
més "va ensenyar la pota" de
la voluntat de possibles ajus-
tos en serveis socials.

La consellera no havia re-
but cap confirmació oficial
per part del Govern central de
la nova retallada. Per aquest
motiu, Munté voldria reunir-
se amb l’Executiu espanyol
per assabentar-se de l’abast de
les mesures. "No s'ha convo-
cat cap consell territorial on
això es podria discutir", va dir
Munté.

La consellera de Benestar
Social i Família va recordar
que la Generalitat finança el
80% dels ajuts i que l'Estat
només n'aporta el 20%. 

Munté: “Patacada i setge social”

A més de retallar

més de mil milions

d’euros, Rajoy 

augmentarà en un

5% el copagament

Les entitats afirmen

que la llei ha quedat

“ferida de mort”
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“Vostè creu que Catalunya hauria de ser
un Estat?”. Aquesta és la pregunta que un
dia s’hauran de fer els catalans i les ca-
talanes. Cada cop són més les veus que
s’alcen a favor d’exercir el dret a decidir,
des de la societat civil fins als partits po-
lítics, passant per empresaris i sindicats.
Fins i tot membres de l’església catalana,
com l’abat de Montserrat, s’han mostrat
partidaris que Catalunya pugui decidir
lliurement el seu futur.

Tot apunta al 2014. Aquest serà l’any
del tricentenari de la caiguda de Barce-
lona en mans de les tropes borbòniques
i la consegüent abolició de les institucions
i llibertats civils catalanes. Els programes
electorals amb els que van concórrer a les
darreres eleccions la majoria de partits,
el pacte de governabilitat entre CiU i ERC
i les dues declaracions del Parlament mar-
quen un punt de no retorn.

A principis del passat mes de març, el
77% del Parlament va votar a favor de dia-
logar amb l’Estat per acordar la celebra-
ció d’una consulta legal sobre el futur de
Catalunya. Ara bé, si l’acord no prospe-
ra, aquesta s’haurà de fer igualment. 

De fet, una de les tasques més im-
portants que té encarregades l’arc par-
lamentari català és la d’aprovar la llei de

consultes. Aquesta norma ha de definir
les regles de joc d’una de les vies possi-
bles per fer la consulta, en aquest cas em-
parada en una norma que pot aprovar el
Parlament.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
atorga a la Generalitat la competència ex-
clusiva en matèria de consultes populars,
un recurs que s’haurà d’utilitzar si, com
fins ara, les institucions espanyoles són
contràries a la celebració de la consulta.

UN DRET DEMOCRÀTIC INALIENABLE
El dret a l’autodeterminació és un prin-
cipi fonamental dels drets humans. Es
tracta del dret individual i col·lectiu a “de-
cidir lliurement la condició política i a per-
seguir lliurement el desenvolupament
econòmic, social i cultural”. I aquest és un
supòsit àmpliament compartit per la so-
cietat catalana.

Fa poc més d’un any va néixer l’As-
semblea Nacional Catalana, una organit-
zació transversal que reclama el dret dels
catalans i les catalanes a decidir el seu fu-
tur polític. Els sindicats també hi donen su-
port, si bé no explícitament, i bona part de
l’empresariat petit i mitjà també. Així ho
demostren les enquestes de Cecot, Pimec
i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Amb tot, queda per veure si serà
amb l’acord de l’Estat espanyol o sense,
però tot sembla indicar que la celebració
de la consulta sobiranista no es farà es-
perar. És qüestió de temps.

Pròxima estació: consulta
» El teixit social reclama el dret a decidir lliurement el futur de Catalunya amb o sense l’acord de Madrid

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET 

ELS 10 DUBTES DE L’ESTAT PROPI

ESTRUCTURES
QUINS INSTRUMENTS
D’ESTAT NECESSITARIA
CATALUNYA?
Qualsevol Estat necessi-
ta, per poder funcionar,

una sèrie d’estructures que el fan via-
ble. Moltes d’elles ja existeixen, com les
forces de seguretat. La més prioritària
és l’agència tributària, que hauria de
gestionar els impostos catalans. Pel que
fa al model d’Estat, una República és
l’opció més compartida. 

IMPOSTOS
COM FUNCIONARIA 
LA HISENDA PRÒPIA 
DE L’ESTAT CATALÀ?
Catalunya ja disposa ac-
tualment de l’Agència
Tributària de Catalunya

(ATC), que s’encarrega de gestionar els
impostos que són competència de la
Generalitat. Per tant, l’estructura ja
existeix i només s’hauria d’assumir la
gestió dels impostos que ara adminis-
tra l’Estat espanyol, com l’IVA o l’IRPF.

ESPANYA
QUINA RELACIÓ 
TINDRIEN CATALUNYA 
I ESPANYA?
El nou Estat català man-
tindria una relació veïnal

amb Espanya, com la que té ara Es-
panya amb França o Portugal. Seria
una relació d’igualtat, de tu a tu. Com
que Catalunya formaria part de l’espai
Schengen si continués a la Unió Euro-
pea, no hi hauria cap mena de fronte-
ra entre els dos estats.

UNIÓ EUROPEA
EL NOU ESTAT CATALÀ
QUEDARIA FORA DE LA
UNIÓ EUROPEA?
La UE no disposa de cap
norma específica que re-

guli la secessió interna, per la qual cosa
la permanència de Catalunya dins la
Unió dependria d’una decisió essen-
cialment política dels caps d’Estat i de
Govern dels països membres. Per altra
banda, sortir de la UE no implica ha-
ver d’abandonar l’euro.

EMPRESES
QUÈ PASSARIA AMB LES
MULTINACIONALS QUE
HI HA A CATALUNYA?
Si el nou Estat garantís
la seguretat jurídica de

les empreses, una fiscalitat competiti-
va i unes infraestructures de primer ni-
vell, les multinacionals no tindrien
cap raó per marxar de Catalunya. Cal
tenir en compte que Barcelona està con-
siderada la sisena ciutat europea més
atractiva per als negocis.

PENSIONS
LES PENSIONS I LES 
PRESTACIONS D’ATUR
ESTARIEN GARANTIDES?
Segons els càlculs de la
conselleria d’Economia,
un Estat català inde-

pendent podria fer front perfectament
a les pensions i a les prestacions d’atur.
Actualment, Catalunya aporta el 19,2%
de les cotitzacions socials de l’Estat es-
panyol i només rep, en contrapartida,
el 17,3% de les prestacions.   

IMMIGRACIÓ
QUÈ PASSARIA AMB LES
PERSONES QUE JA TENEN
DOBLE NACIONALITAT?
Hi ha molts ciutadans
estrangers que, al cap
d’un temps de residèn-

cia, han aconseguit la doble nacionali-
tat: l’espanyola i la del seu país d’ori-
gen. En un Estat català, la triple na-
cionalitat seria possible jurídicament
sempre que les noves lleis i els tractats
entre estats ho permetessin.

LLENGUA
EN QUINA SITUACIÓ
QUEDARIA EL CASTELLÀ
EN EL NOU ESTAT?
En una Catalunya inde-
pendent, el català pas-

saria a ser llengua d’Estat a tots els efec-
tes i esdevindria la llengua comuna en
l’espai públic. Pel que fa al castellà, i te-
nint en compte que és la primera llen-
gua de molts catalans, hauria de tenir
un estatus de reconeixement especial
a l’Estat català.

DOCUMENTS
EL CARNET DE CONDUIR
I ALTRES DOCUMENTS
SEGUIRIEN SENT VÀLIDS?
Després de la constitució
del nou Estat, s’haurien

de seguir aplicant les lleis espanyoles
en certs àmbits per facilitar la transi-
ció cap a la legislació pròpia. Per tant,
tots els documents continuarien sent
vàlids. De fet, ja s’està implantant el
carnet de conduir europeu, que facili-
taria molt les coses.

BARÇA
EN QUINA LLIGA 
JUGARIEN EL BARÇA
I L’ESPANYOL?
Jurídicament, les lligues
són creades per associa-

cions privades. Per tant, els dos equips
catalans podrien seguir jugant a la
Lliga de Futbol Professional (LFP) es-
panyola sense cap impediment legal. En
aquest sentit, també podrien jugar a
qualsevol altra lliga europea si ho vol-
guessin i fossin acceptats.

Rebuig a la llei Wert
L’HOSPITALET4La indignació de la co-
munitat educativa hospitalenca és total.
L’intent per part del ministre José Igna-
cio Wert d’introduir el castellà com a llen-
gua vehicular a l’escola catalana s’ha to-
pat amb el rebuig frontal del món edu-
catiu de la ciutat.

La reacció de les escoles no s’ha fet es-
perar. Durant la passada vaga de l’en-
senyament, mares i pares d’alumnes,
professors i estudiants van sortir al carrer
a protestar per aquesta nova ingerència
del govern de Madrid contra l’ensenya-
ment del català a l’escola, recollida a la
LOMCE.

En paral·lel, el Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat va aprovar fa
uns dies una moció que donava suport al
model lingüístic d’immersió lingüística de
Catalunya. A la mateixa moció també es

demanava la celebració d’una consulta so-
bre el futur de Catalunya. La moció a fa-
vor del dret a decidir, i per tant de la con-
sulta, va ser presentada i aprovada pels
grups municipals PSC, ICV-EUiA i CiU.
El PP la va rebutjar. 

Tot i el fet històric que suposa que una
ciutat com l’Hospitalet de Llobregat
aprovi una moció al seu Ple a favor del
dret a decidir, la difusió que se n’ha fet als
mitjans locals ha estat més bé escassa i
gairebé nul·la. 

Des de l’ANC-L’H “se celebra l’apro-
vació de la moció pel dret a decidir al Ple
de l’Hospitalet de Llobregat”, però criti-
ca el consistori per tal com “ha passat de
puntetes per aquest compromís”, i des-
taquen que a l’Ajuntament“no li interessa
que els hospitalencs i les hospitalen-
ques se n’assabentin completament”.
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Actualitat a la xarxa

Torre de Guaita Safata d’entrada

(@JaumeBarbera), "Sigui per flux mone-
tari o de beneficis, el mínim que se'n va de
Catalunya i ja no torna són 11.000 milions
d'euros. Import de les retallades?

(@nufranco)"Catalunya va tenir el 2010
un dèficit fiscal de 16.000 milions d'eu-
ros. Al FLA vam demanar menys de 6.000
milions d'euros. Qui rescata a qui?"

(@AlbertoSotillos) assessor en comuni-
cació "Gürtel: des dels ajuntaments més petits
fins al president del govern [espanyol]. Ells
han dirigit Espanya durant anys i es nota"

4’LA SITUACIÓ ACTUAL ÉS ENVERINADA

En un llibre on es publiquen les converses amb personatges
fills d’aquells ciutadans que Paco Candel va anomenar “Els
altres catalans”, l’autor, Gabriel Pernau recull les respostes
d’un dels entrevistats, Antoni Gutiérrez, el Guti.

Entre altres coses, el Guti, afirma en l’entrevista que “els
interessos d’alguns partits estan conduint a una situació in-
quietant. No tant a l’interior de Catalunya com a la relació
entre Catalunya i la resta d’Espanya”. Continua dient que
durant la transició s’havia donat la imatge d’una Catalunya
solidària i una de les seves grans virtuts va ser la seva capa-
citat d’integració. Tothom es sentia català, fossis de soca-rel
o nouvingut.

“A l’actualitat, continua dient, aquesta trajectòria d’a-
propament s’està trencant; ara estem projectant la visió d’u-
na Catalunya insolidària”.

Responsabilitza d’aquest fet a Convergència i assenyala,
com una conseqüència d’aquest comportament, el problema
que “s’està generant una Espanya insolidària envers Cata-
lunya”i tots els catalans són responsables d’aquesta situació.

Si el lector d’aquesta entrevista no té altra referència o no-
tícia, podria pensar que l’entrevistat és un personatge que opi-
na sobre la situació que estem vivint a l’actualitat a Catalu-
nya. Ara bé, si sap qui va ser Antoni Gutiérrez (Secretari Ge-
neral del PSUC) i també que va morir a l’octubre de 2006, sen-
se cap dubte es sorprendrà.

El llibre on recullen les entrevistes es diu “El somni català,
16 històries d’arrelament” i va ser publicat a l’octubre de 1995.

Han passat divuit anys i CiU continua enverinant les re-
lacions amb la resta dels pobles de l’Estat espanyol mentre
continua amb el desguàs de l’Estat del benestar, un objectiu
que va començar amb el segrest de la política per part dels po-
ders econòmics, amb connivència dels partits majoritaris, i
que acabarà amb la privatització, si no s’aconsegueix aturar-
lo, de tots els serveis públics.

A Catalunya, com a la resta de l’Estat, les desigualtats eco-
nòmiques cada dia són més grans com també ho són els ser-
veis que reben els ciutadans, a causa de la reducció de les car-
gues tributàries a les grans fortunes i l’eliminació, com a con-
seqüència, dels serveis públics essencials (sanitat, educació...).
Hi ha menys persones amb grans fortunes i molts més en el
llindar de la pobresa. I d’això no diu res el President de la Ge-
neralitat ni li preocupa.

Per això cada vegada que Rajoy (PP) o Mas (CiU) parlen
de recuperació econòmica, no hi ha dubte que es refereixen
als brutals beneficis que continuen tenint les famílies pode-
roses a costa de l’empobriment de la majoria social. És clar que
gràcies a aquestes famílies poderoses, tant el PP com CiU, acon-
segueixen els recursos necessaris per afrontar sense proble-
mes les costoses campanyes electorals i així poder continuar
en les poltrones institucionals. Com també no és estrany que
molts dirigents d’aquest partits acabin en consells d’admi-
nistració d’algunes empreses d’aquestes famílies poderoses. 

Per això, el que diu el Guti té tanta actualitat. Com tam-
bé tenia raó quan afirmava que el benestar de la majoria so-
cial només s’aconsegueix amb la unitat dels treballadors i
les treballadores en la lluita per un objectiu comú: la trans-
formació d’aquesta injusta societat.

Sí es vol, es pot crear un nou model polític i social al
servei de la majoria. Només cal recuperar la democràcia,
segrestada per corruptes i especuladors al servei dels po-
derosos. 

Per Pedro Jesús Fernández / Sant Josep

@ebarbeclotet @smansi13
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El fet que el Govern aragonès
denomini lapao a la, segons
ells, llengua aragonesa
pròpia de l’àrea oriental m’ha
produït una perplexitat total.
Algú li ha preguntat a un filò-
leg si aquesta denominació és
procedent? Em sembla que
les llengües o dialectes són el
que els filòlegs estudien i, per
tant, ells haurien de ser l’au-
toritat en aquesta matèria.
Vaig estudiar filologia his-
pànica i catalana, i a mi em
van ensenyar que es pot par-
lar d’una nova llengua quan
els parlants de la llengua
original i els del dialecte aspi-
rant a llengua ja no són ca-
paços d’entendre’s. Llavors,
aquell dialecte esdevé llen-
gua. Amb el cor a la mà, algú
de vostès –catalanoparlants–
no entén el senyor Duran i
Lleida o qualsevol altra per-
sona de la Franja? Si ens en-

tenem els uns als altres, hem
de parlar de dialecte, mai de
llengua. Però, com que es veu
que els polítics són autoritats
en filologia, suposo que als
filòlegs no ens queda altre
 remei que elaborar els
 pressupostos.

I per acabar: algú s’ha
preguntat, seguint aquest
raonament, què parlen els
ciutadans de Sudamèrica?
És obvi que espanyol (o
castellà), de cap de les
maneres. Proposo, doncs,
anomenar lhipmec la llen-
gua hidrocàlida pròpia del
Mèxic central o lepacol la
llengua pròpia de l’àrea de
Colòmbia, i així fins a l’in-
finit... Què els sembla? Per
què l’espanyol (o castellà)
ha de mantenir-se unit
mentre ens esmicolen la
llengua catalana? O tots
moros o tots cristians!

4FILÒLEGS I ‘LAPAO’

Us ho demano si us plau: per-
meteu-me aquesta llicència una
mica procac en el títol però l’o-
casió bé que s’ho val, no és res
més que un acrònim.

Dijous passat el PP i el PAR
aragonesos varen escriure una pà-
gina increïble de la història amb
una decisió i una maniobra burda
i vergonyosa en contra de qualse-
vol criteri acadèmic i científic sobre
les llengües de la pell de brau.

Els membres del PP català,
amb la seva cap al davant, pro-
clamen que respecten les lleis
emanades d’altres comunitats
però quan els interessa bé que
les impugnen davant del Tribu-
nal Constitucional i per més
INRI les del propi Parlament ca-
talà. Això sí que és un escarni o
quan es posen amb les decisions
sobre el castellà de Puerto Rico
defensant- lo a capa i espasa.
Que no és un assumpte “intern”
d’ells ? Sera que ser consequents
en les seves resolucions no és del
seu tarannà.

Aprofito l’avinentesa per pre-
guntar -ingènuament si voleu- :
Quants intel·lectuals i acadèmics
de la llengua de les espanyes han
criticat i protestat per la resolució
del Parlament aragonès?

Per això proposo un lleuger
canvi en la denominació del que
es parla a l’orient d’Aragó. LA-
POLLA acrònim de “Llengua
Aragonesa Per Ometre Legal-
ment La Autentica”. 

Tranquils, no penso dema-
nar drets d’autor.

4LAPOLLA

Per Irene Santamaria / Bellvitge
Per Jordi Lleal / Aparellador
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Fa molts anys que els espanyols
van decidir que això de l'auto-
nomia, el gran parany amb el
qual havien aconseguit aturar-
nos el 1977, s'havia acabat. Su-
poso que l'inici de la fi de tot ple-
gat va ser l'entrada d'aquell se-
nyor de bigoti disparant al sos-
tre del Congreso el febrer de
1981. I que la primera fase de tot
plegat es va accelerar amb l'ac-
cés de José María Aznar al
 poder. 

Diria que ara som en la fase
II. La nostra resposta a la seva
primera fase va ser la proposta
d'Estatutet de 2006. El seu es-
trepitós fracàs va suposar la li-
quidació definitiva per part de
l'Estat de qualsevol aspiració a
un blindatge de les competèn-
cies pròpies, a disposar d'un
sistema de finançament digne i
a un mínim d'inversió de l'Estat
al nostre país. Des d'aleshores el
procés d'anorreament en els
tres fronts ha entrat en un nou
nivell. En aquest moment, en el
qual l'execució dels pressupos-
tos en infraestructures se situa
en valors propers a un terç del
previst (que ja és molt inferior
al nostre PIB i població) i l'ofec
econòmic que ens aplica Espa-
nya és tan descomunal que som
una simple Gestoria que, a més,
han fet entrat en suspensió de
pagaments.

En aquesta fase II els pres-
supostos de la Generalitat són
directament dictats des de Ma-

drid i el Govern espanyol re-
cupera les competències per-
dudes en els nivells que consi-
dera essencials per a la impo-
sició del seu model nacional
uniforme: la Llei d'Espanyolit-
zació, mal anomenada Llei
Wert o LOMCE, és un cas pa-
radigmàtic. Més enllà d'impo-
sar un model lingüístic aliè al
país i que els colonitzats  paguin
els estudis als colons, com fan
sempre els bons supremacistes,
la norma imposa un control
dels continguts essencials de
l'ensenyament pràcticament
absolut per part de Madrid.
Ens apropem, doncs, a la fase
III del procés: la pura i simple
suspensió de l'autonomia. Ens
la trobarem, molt probable-
ment, en el moment que nos-
altres vulguem fer front a la fase
II, mitjançant la convocatòria
d'eleccions plebiscitàries, du-
rant el primer semestre de l'a-
ny vinent. 

A aquest punt i final de
l'autonomia només podem
respondre ja amb el trenca-
ment i això, com tothom sap,
exigeix preparar a consciència,
durant aquests mesos d'ofec
que ens queden per a la gran
batalla final, dos elements: el
control del territori i el dels re-
cursos fiscals dels ciutadans de
Catalunya. I ens hem de posar
molt de veres. Perquè ells te-
nen molt clar quin és el camí
que s'han marcat.

Els ‘tuits’ del dia

4El perill de posar-ho tot al mateix sac

Llegeixo un comentari en un fòrum sobre les conseqüències polítiques d'una imputació jurí-
dica i que resumeix a la perfecció el rerefons del debat:"Jo imputaria tots els polítics, perquè
el que no ha delinquit és perquè no ha pogut". Lamentable.

Demanar responsabilitats sense més base que una imputació és una aberració jurídica i
moral. Està molt més a prop del linxament que de l'ètica. Convertir la imputació en una arma
letal en mans de qualsevol és autoritzar l'ús generalitzat d'explosius. Com va dir sobre aquest
tema un jurista progressista: "doneu-me un mínim suport d'un mitjà de comunicació i en me-
nys d'una legislatura faig dimitir a mig Congrés dels Diputats".

Sacrificar innocents per castigar un culpable és una deformació moral, però la ràbia des-
fermada per la crisi fa que s'exigeixin execucions sumaríssimes a la plaça pública. El cas és que
avui ja ningú no s'atreveix a negar carnassa a les feres i s'imposa la garrotada indiscriminada
de la fúria col·lectiva agreujada.

Als jutjats, ja arxivades, s'amunteguen centenars d'imputacions que van acabar en no res.
Bé, en no res no: en el desprestigi injust de moltes víctimes de la calúmnia política. En conec
personalment algunes. Si totes les energies invertides en demonitzar una imputació es diri-
gissin a exigir rapidesa en la Justícia espanyola en la resolució dels casos, l'Estat i el Govern
d'aquest Estat haurien fet un pas democràtic de gegant.

Per Martí Jonàs Aitort / notari

4La fi de l'autonomia en tres fases
Per Joan Granollacs / Santa Eulàlia

(@cristina_pardo) "El PP introdueix un
acudit en el seu últim comunicat: 'El sis-
tema de retribucions s'ha explicat àmpli-
ament en diverses ocasions'"

(@maitasun) correctora i traductora "In-
formo al senyor Wert que no tinc pensat
deixar de pensar, d'escriure, de parlar i de lle-
gir en català. Per difícil que m'ho posi"

(@RaholaOficial) escriptora i membre del CATN
"El govern [espanyol] es gasta 280.000 euros per ar-
reglar el Valle de los Caídos. Suposo que la següent
serà un museu a la legió Còndor"

Un diari obert

Deia José Saramago que l’alternativa al
neoliberalisme era la consciència.
Parafrasejant aquest gran pensador i mu-
tant les paraules, jo crec que l’alternativa a
la crisi econòmica és l’honestedat. És clar
que això no és una mesura econòmica, ni
un canvi de paradigma polític, però crec
que és una mesura que podria donar una
efectivitat molt bona, si més no, al nostre
país.

Entenc que s’hauria de demanar l’hon-
estedat als bancs en primer lloc, que fossin
responsables de les seves accions. No tot
és possible ni es pot admetre en el joc de
crear valor pels accionistes. També s’hau-
ria de demanar honestedat als polítics. 
Potser en aquest cas tan sols valdria el re-

specte al dret que ells mateixos creen i una
vocació de servei públic, aquí rau l’hon-
estedat de la política.

Per no allargar més la llista, finalment
ens hauríem de demanar honestedat a tots
nosaltres com a ciutadans, com a trebal-
ladors, com a votants i com a persones
compromeses. L’honestedat en aquest cas
radica en una voluntat personal i diferent
per a cadascú, potser en una voluntat d’es-
forç per tirar endavant, de voler participar
un altre cop en les decisions que afecten
les nostres vides, de treballar –els que ten-
im aquesta sort– i de deixar de banda tan-
ta fal·lera per la cultura de la riquesa fàcil.
Al final, els contes, ja siguin de fades o del
totxo, són això, contes i res més.

4HONESTEDAT
Per Robert Álvarez / Pubilla Cases
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Esquerra demana a l’ajuntament
que pagui a la hisenda catalana
» Esquerra ho considera un pas indispensable per a l’Estat propi
» Els republicans destaquen el deute que té l’Estat amb Catalunya

L’ANC de l’Hospitalet renova 
la junta del secretariat

AGENDA NACIONAL4La secció
local de l’ANC-L’H va renovar
el passat dissabte 11 de maig la
Junta del seu secretariat en les
primeres eleccions que se cele-
bren d’ençà la seva constitució
el setembre de 2012. 

Els set membres del nou
secretariat seran presentats als
700 membres de ple dret i sim-
patitzants amb que compta
l’ANC a la ciutat el proper dia 5
de juny al Centre Cultural Sant
Josep. 

MÉS TREBALL DE CARRER
La nova junta de l’ANC de
l’Hospitalet vol posar èmfasi en
el treball a peu de carrer, en una
ciutat tant important des del
punt de vista poblacional i as-
sociatiu, i fer arribar les pro-
postes del projecte sobiranista
als veïns i veïnes de la ciutat. 

L’Assemblea ja fa mesos
que “pentina els barris” de
l’Hospitalet mitjançant el re-
partiment d’octavetes i parades
amb informació sobre el dret a
decidir i l’estat propi, com la

plantada a la Plaça de l’Ajun-
tament el passat 4 de maig.
Segons afirma en un comuni-
cat, l’ANC busca arribar “als
veïns que per raons molt di-
verses tenen poc contacte amb
el moviment independentista”.
A més, és optimista degut a “l’e-
norme marge de creixement
que pot tenir l’independentis-
me a la ciutat”. 

I és que l’Hospitalet és la se-
gona ciutat de Catalunya en
població, amb més de 260.000
habitants. 

ACCIONS I FUTUR
La nova junta “vol sumar i mi-
rar endavant”, i ara per ara se
centra en la col•laboració entre
L’ANC-L’H i altres sectorials de
la ciutat i, com ja s’està fent, en
el treball de carrer. 

El darrer acte celebrat on ha
intervingut va ser la volada
d’estels estelats que la sectorial
de l’ANC Castelldefels va dur a
terme el passat 13 de maig a la
platja de la mateixa ciutat, al
costat de l’abaixador de Renfe. 

Meritxell Borràs participa al
cicle ‘La Ciutat a Debat’

POLÍTICA MUNICIPAL4En el
marc del cicle La ciutat a debat,
una tribuna de debat per als
portaveus polítics municipals,
la portaveu del grup municipal
de CiU a l’Hospitalet, Meritxell
Borràs, ha destacat “l’enorme
potencial de la ciutat de l’Hos-
pitalet”. 

La portaveu convergent ha
criticat la mala gestió del go-
vern municipal, perquè “no ha
sabut contrarestar els des-
avantatges de la ciutat” ni
“aprofitar els seus avantatges”.
Borràs albira un canvi tot ba-

sant-se en els resultats electo-
rals que “mostren un canvi
d’actitud de la ciutadania”. 

UN PROJECTE DE CIUTAT
Borràs ha presentat el projec-
te de ciutat de CiU, que vol do-
nar resposta “als problemes
enquistats de la ciutat com la
inseguretat, la mala gestió de la
immigració i la neteja”. 
Per a Borràs, el fet que l’Hos-
pitalet sigui limítrof amb Bar-
celona l’atorga “un potencial
molt important” que “s’ha d’a-
profitar”.

L’Hospitalet demana al Govern
compromís amb els municipis
MOCIONS4El Ple municipal
ha aprovat un text presentat
pels grups municipals PSC i
ICV-EUiA, i amb el vot favora-
ble del PP, a on es demana a la
Generalitat el compliment dels
seus compromisos econòmics i
institucionals amb els ens lo-
cals. 

La moció, a la que ha votat
en contra CiU, demana al go-
vern que els pressupostos de
2013, encara prorrogats, inclo-

guin una línia de finançament
per a liquidar els deutes amb els
ajuntaments catalans i en es-
pecial al manteniment de l’a-
portació que la Generalitat fa a
l’Ajuntament en temes d’aten-
ció social i educació. 

L’alcaldessa Núria Marín,
ha reclamat que la Generalitat
“demostri que està al costat
dels municipis, és a dir, dels
ciutadans i ciutadanes de Ca-
talunya”.

L’agrupació local d’Esquerra
Republicana de l’Hospitalet ha
demanat a l’ajuntament que
pagui els impostos municipals
a l’Agència Tributària Catalana.

ERC de l’Hospitalet demana
a l’ajuntament que faci un acte
de sobirania fiscal i pagui els
seus impostos a la hisenda ca-
talana, com ja fan alguns mu-
nicipis arreu de Catalunya. “És
un acte simbòlic”, afirma a Lí-
nia Ciutat Toni Garcia, presi-
dent d’Esquerra l’Hospitalet,
que recorda que “pagar a l’a-
gència catalana és legal”, segons
l’Estatut i les bases per a l’a-
gència establertes al Pacte de la
Llibertat entre Esquerra i CiU
per a la governabilitat de Cata-
lunya. 

“El que faci després la Ge-

neralitat és una altra cosa”, pros-
segueix Garcia. 

RETALLAR I NO PAGAR
Actualment la Generalitat no-
més recapta el 8% dels 33.000
milions d’euros d’impostos a
Catalunya, mentre que l’Estat
s’emporta el 92% restant. 

ERC l’Hospitalet també re-
corda el deute que té l’Estat
amb l’administració catalana
(8.000 milions d’euros), i que

de moment  tampoc s’està sa-
tisfent. 

Garcia ha destacat que si Ca-
talunya recaptés els seus im-
postos, les retallades afecta-
rien molt menys Catalunya. Els
republicans demanen al con-
sistori aquest acte “simbòlic”,
atès que “és un pas bàsic i in-
dispensable per a la construcció
d’un estat propi i d’una hisen-
da pròpia”, encara en vies de
consolidació. 

Tallers contra la xenofòbia | CELH
El passat 23 de maig es va dur a terme una nova sessió del cicle Tallers contra la 

xenofòbia i el racisme, dins la campanya Per la convivència i la solidaritat, que 
organitza el col·lectiu Mujeres Pa'lante. L'espai Molí del Centre d'Estudis va acollit

aquesta segona edició de les xerrades per la igualtat.

F. Javier Rodríguez
L’HOSPITALET
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L’Ajuntament de l’Hospitalet
ha posat en marxa el Pla d’ac-
cions per l’habitatge, una ini-
ciativa que posa èmfasi en el
problema de la vivenda que
pateixen moltes famílies a nivell
local degut als estralls de la
crisi financera. 

Entre les mesures previstes
per a donar resposta als col•lec-
tius que no tenen la possibilitat
d’accedir al mercat immobilia-
ri, bé perquè han estat desno-
nats o bé perquè no tenen re-
cursos per fer-ho, està la crea-
ció d’una Borsa de Lloguer So-
cial 

També es vol fer més efi-
cients els processos d’adjudi-
cació d’habitatges amb protec-
ció, ja siguin de lloguer o de
compra. 

El Pla té com a objectiu mi-
llorar les condicions de la vida
veïnal al voltant dels immo-
bles buits, tot salvant el risc d’o-
cupació dels mateixos per per-
sones interessades en merca-
dejar amb l’habitatge o per per-
sones necessitades, o l’impa-
gament de derrames d’admi-

nistració i manteniment de la
propietat a les comunitats de
veïns per part de les entitats
bancàries.

OFICINA HIPOTECÀRIA
El Pla preveu la creació d’un òr-
gan municipal que reculli i ges-
tioni informació sobre algunes
gestions de la problemàtica de
l’habitatge, i que actuï d’inter-
mediari, a petició de les plata-
formes d’afectats, entre les en-
titats bancàries i els propis
afectats. 

També s’estipula al Pla la
creació de la Borsa de Lloguer

Social, on algunes entitats ban-
càries ja han començat a col•la-
borar mínimament tot cedint
alguns habitatges a la borsa, així
com també el Servihabitat. 

MILLORA HABITATGES BUITS
Una línia important d’ajut de
fins a 400.000 euros l’any serà
destinada als propietaris d’im-
mobles buits per a que facin
obres que permetin l’habitabi-
litat dels pisos en un màxim de
3 anys a través de la Borsa d’Ha-
bitatge Social, a raó de 2.000 eu-
ros per propietari. També s’in-
vertirà en la millora d’edificis.

Neix un pla per l’habitatge 
i contra els efectes de la crisi

HABITATGE4L’Ajuntament de
l’Hospitalet i Catalunya Banc
han arribat a un acord que es-
tipula la cessió de 20 immobles
del parc d’habitatges de l’enti-
tat bancària cap a la Borsa de
Lloguer Social de l’Hospitalet. 

L’Oficina Municipal de
l’Habitatge serà l’encarregada
de gestionar les sol•licituds dels
interessats que vulguin accedir
a algun dels pisos de la borsa. 

El preu del lloguer serà
d’uns 150/250 euros al mes, se-
gons la situació de l’immoble i
el tipus. 

Per optar a un pis d’aques-
tes característiques cal ser veí
de l’Hospitalet, no disposar
l’interessat (ni cap membre de
la unitat familiar) d’altra casa a
la ciutat, percebre una renda su-
perior a 426 euros al mes i que
el preu del lloguer no suposi
més del 30% des recursos men-
suals lliures. 

La vigència del conveni és de
6 mesos, prorrogable per perí-
odes de 6 mesos automàtica-
ment. El pacte té com a objec-
tiu la permanència mentre la si-
tuació econòmica del país no
millori. 

Segons l’entitat, a mesura
que tingui disponibilitat podrà
augmentar el nombre de pisos

Catalunya Banc
cedeix 20 pisos a
l’ajuntament

Es constitueixen
els Consells de
Districte de L’H

GOVERN LOCAL4Amb la crea-
ció dels Consells de Districte la
ciutat de l’Hospitalet esdevin-
drà el primer municipi de Ca-
talunya que adapti el seu fun-
cionament i organització a la
Llei de grans ciutats. Els nous
consells tenen com a objectiu la
participació de la ciutadania a
les decisions municipals. 

Cada districte tindrà el seu
consell, format per set regi-
dors i un màxim de 27 mem-
bres en representació de les
entitats, a més d’un represen-
tant per moviment veïnal per
cada barri. A proposta del re-
gidor del districte, tres inte-
grants més podran formar part. 

Els nous consells es reuni-
ran cada 3 mesos i seran reu-
nions obertes als ciutadans i
serviran per informar als veïns
sobre l’acció del consistori. 

Redació
L’HOSPITALET
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Sota l’eslògan Vine i et queda-
ràs bocabadat, s’ha presentat la
campanya del Mes del Comerç
de l’Hospitalet, que busca po-
tenciar el comerç de la ciutat i
apropar compradors de tota
l’àrea metropolitana. 

L’acte de presentació va te-
nir lloc al Celler de Can Pep, el
tradicional celler del barri de
Sant Josep, i va comptar amb la
presència de l’alcaldessa, Núria
Marín, el tinent d’alcalde de l’À-
rea de Promoció Econòmica i
Ocupació, José María García
Mompel, el president de la
Unió de Botiguers, Vicenç Ibá-
ñez, i la representant del Grup
de Botigues del Centre i Sant
Josep, Maite Campos. 

El Mes del Comerç busca
enfortir i fer visible el teixit
comercial de la ciutat, potenciar
els eixos comercials i dinamit-
zar els mercats municipals.
Vine i et quedaràs bocabadat.
Compra a l’Hospitalet. Som
aquí, ben a prop, és el lema que
vol fer apropar el petit comerç
de barri als clients, amb voca-
ció de servei i amb mires a
aconseguir compradors d’al-
tres municipis de la rodalia de
la ciutat. 

“El comerç de proximitat
és autèntic. Fa pinya, fa ciutat”,
va afirmar Marín a la presen-
tació, al que va afegir que “és un
espai de cohesió social”. García
Mompel va confiar a l’inici de
l’acte que el comerç de barri
“aguanti el temporal” de l’actual

crisi econòmica, i Maite Cam-
pos va afegir que “els mercats
de proximitat han d’arribar als
veïns”. 

MÉS COMERÇOS QUE MAI
En aquesta edició del Mes del
Comerç participaran 480 esta-
bliments de sis zones comer-
cials, des de comerç urbà fins a
mercats i entitats de barri. És la
xifra més elevada de participa-
ció a la iniciativa fins avui. 

L’associacionisme comer-
cial i la participació activa de la
ciutadania davant aquesta cri-
da dels comerciants locals es
presenten clau. I és que una ter-
cera part de l’activitat econò-
mica de la ciutat prové del co-
merç. “El petit botiguer de ba-
rri és important per generar
ocupació i riquesa”, va con-
cloure Marín. 

“Al barri tenim de tot”, va
dir Maite Campos, que pensa
que “sabem el que necessitem,
perquè tots ens coneixem”. I és

que el tracte personal que ofe-
reixen les botigues de barri “és
incomparable” segons els as-
sistents a l’acte. 

FESTES MAJORS
Enguany s’ha fet coincidir el
Mes del Comerç amb les dife-
rents festes majors dels barris
de l’Hospitalet. 

Mostres de productes, ta-
llers de manualitats per als més
petits de la casa, sortida de les
botigues als carrers dels dife-
rents barris, fires d’artesans
diversos i mostres d’oficis, ocu-
paran els carrers de la ciutat du-
rant aquest mes de maig i part
del juny. Activitats lúdiques i ta-
llers diversos faran del fet co-
mercial un punt d’atracció per
a tota la família. 

Aquest mes també es durà a
terme la campanya de botigues
al carrer, que buscarà apropar
encara més el comerç de barri
i de petites botigues als veïns i
veïnes de la ciutat.

L’Hospitalet inaugura el 
Mes del Comerç

» El Mes del Comerç s’ha fet coincidir amb les festes d’alguns barris
» Enguany participen a la campanya més comerços que mai

La Primavera de Tapes ja
compta amb els guanyadors

HOSTELERIA4La Primavera
de Tapes 2013 ja coneix els
seus guanyadors. L’alcaldessa,
Núria Marín, i el tinent d’al-
calde de Promoció Econòmica
i Ocupació, José María García
Mompel, van assistir a l’entre-
ga de guardons a les millors ta-
pes d’aquesta ruta gastronò-
mica. 

Segons l’Ajuntament, la se-
gona edició de la Primavera
de Tapes ha estat tot un èxit,
amb una participació de fins a
29 bars i restaurants de la ciu-
tat. També es van arribar a

servir al voltant de 150 o 200
tapes diàries. 

El premi a la tapa més po-
pular l’ha rebut el restaurant
Mug, amb la seva costella ibè-
rica que ha rebut 172 vots de
ciutadans que van participar en
la Primavera de Tapes. La tapa
més creativa ha anat a mans
també del Mug. La tapa més sa-
borosa ha estat la sardineta
banyada amb tomàquet del Ce-
ller 1912, i el premi a la tapa i
servei de qualitat ha estat con-
cedit al restaurant Foc Kuina,
per la seva croqueta casolana. 

Els botiguers de Sant Josep
Centre surten al carrer

BOTIGUERS4En el marc del
Mes del Comerç, els botiguers
de Sant Josep i del Centre van
sortir al carrer a mostrar els
seus productes. 

En el cas de Sant Josep, 30
botigues de la ciutat i 12 arte-
sans van mostrar els seus pro-
ductes al carrer d’Enric Prat de
la Riba el passat 11 de maig, en
plenes festes majors del barri.
També es va organitzar una
degustació de tapes, la qual
“va ser un èxit”, segons parau-
les de la presidenta de l’Asso-
ciació de Botiguers del Centre

i Sant Josep, Maite Campos, a
Línia Ciutat. 

En el cas del Centre, la sor-
tida al carre Major i a la plaça
de l’Ajuntament també ha estat
un èxit de participació aquest
cap de setmana. Segons Cam-
pos, “vam haver de dir que no
a algunes botigues pel tema
d’espai”. 

Campos destaca la bona
resposta dels veïns, que van
omplir el mercat urbà durant
tota la jornada. Tampoc van fal-
tar activitats com una tabalada,
tallers o passejades en pony. 

Menys empreses | L’H i Baix Llobregat
El número d’empreses i comerços de l’Hospitalet i del Baix Llobregat ha descen-

dit en un 17%, segons dades de l’informe de Conjuntura Econòmica del Fòrum
Empresarial del Llobregat i elaborat per l’AEBALL. Des de l’últim trimestre de

2007 fins a finals de 2012, el nombre d’empreses s’ha reduït gairebé un 17%.  

Redacció
SANT JOSEP
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Des de principis d’any, el petit
comerç de l’Hospitalet de Llo-
bregat “ha mantingut les ven-
des”. Així ho afirma en decla-
racions a Línia Ciutat Vicenç
Ibáñez, president de la Unió de

Botiguers de l’Hospitalet. Això
sí, es tracta d’una valoració “a
nivell general, ja que hi ha bo-
tiguers als quals els ha anat pit-
jor i a d’altres, millor”, ha afe-
git Ibáñez, que es reuneix gai-
rebé diàriament amb els co-
merciants associats de la ciutat.

D’aquestes trobades es des-
prèn un “aire esperançador”, tot
i que no hi ha cap informe ela-

borat amb dades objectives de
la situació del comerç de
l’Hospitalet de Llobregat. “Amb
l’arribada de la primavera, s’han
fet moltes fires, que augmenten
la il·lusió de la majoria de bo-
tiguers”, ha sentenciat Ibáñez.

El president, però, no deixa
de tenir en compte que “men-
tre hi hagi gent a l’atur, serà di-
fícil augmentar les vendes”.

Vicenç Ibáñez:  “Les vendes s’han
mantingut des del gener”

El Ple potencia els mercats i els
comerços per reactivar-los

COMERÇ4El Pla d’acció mu-
nicipal 2012-2015 aprovat pel
Ple municipal de l’Hospitalet de
Llobregat dóna suport al co-
merç local i proposa fomentar
i promoure la dinamització del
teixit comercial de la ciutat. 

La modernització de les in-
fraestructures i serveis dels
mercats és un dels punts clau
que tracta el Pla. L’objectiu és
incentivar la dinamització eco-
nòmica d’aquestes zones de
comerç històriques a la ciutat.

La intenció és reestructurar
els espais i redefinir els usos co-
mercials dels mercats de Can
Serra i del Torrent Gornal.
També s’impulsaran els vuit
mercats de la ciutat amb la im-

plantació del servei de reparti-
ment a domicili. 

A més, es plantejarà l’adap-
tació dels horaris comercials als
nous usos de la clientela i con-
nectar-los a la xarxa municipal
de fibra òptica, per incentivar-
los des de l’aplicació de les no-
ves tecnologies.

Però, a més de reactivar els
antics mercats, el Pla també
preveu construir el nou Mercat
de la Florida, ajornat per la di-
fícil situació econòmica. 

Pel que fa al comerç urbà, es
potenciarà el paper de les as-
sociacions de comerciants i
s’intentarà incrementar el nom-
bre d’associats. L’objeciu és di-
namitzar els eixos de comerç.

Redacció
L’HOSPITALET

» El president de la Unió de Botiguers diu que no s’ha empitjorat
» Les fires dels barris i el Mes del Comerçsón iniciatives esperançadores

Ibáñez (esquerra) en la signatura d’un conveni per al civisme i la convivència, l’any passat. Foto: Unió de Botiguers
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L’activista i portaveu de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hi-
poteca, Ada Colau, va visitar el
passat 14 de maig l’Auditori
Barradas en el marc de les xe-
rrades-debat Regenerar el pre-
sent per tenir futur. El col•lo-
qui Ciutadania i compromís
polític va comptar amb la pre-
sència de Colau i d’Ester Vivas,
membre del Centre d’Estudis
sobre Moviments Socials de la
UPF, que van participar en un
debat moderat per Milagros
Pérez. 

Amb l’Auditori ple de gom a
gom, el col•loqui va versar so-
bre diversos temes diferents. La
coordinadora del debat feia
preguntes a les dues ponents
sobre temes d’actualitat com el
15M, la desafecció política, la
corrupció, els desnonaments o
el paper dels mitjans. 

Les ponents van posa èmfasi
en la importància del movi-
ment dels indignats a l’hora de
fer canviar el discurs fatalista i
pessimista del poder. Colau,
des de l’experiència d’Stop Des-
nonaments, va recordar la “por
dels que fa uns anys eren des-
nonats a dir-ho”. Vivas, per la
seva banda, va afirmar que “el
15M va ser l’inici d’un nou cicle
de protesta”, atès que “l’interès
per les decisions polítiques va
augmentar”. 

Sengles participants van es-
tar d’acord a valorar el 15M
com a catalitzador d’un senti-
ment contrari a “un sistema

de valors que ens portava i ens
porta a la ruïna”, com són els
valors de competitivitat extre-
ma i individualisme que “el po-
der ha creat per mantenir-s’hi”,
tal i com va explica Colau. 

CRISI NO, ÉS UNA ESTAFA
On també van coincidir força és
en un dels leitmotivs del 15M i
autèntic lema dels indignats i de
cada dia més gent: “no és una
crisi, és una estafa”. Vivas va
destacar l’intent del poder de
fer-nos sentir còmplices de la si-
tuació financera actual amb
frases conegudes com “hem
viscut per sobre de les nostres
possibilitats”, que segons ella
“ens volen fer sentir culpables
per a que acceptem el que pas-
sa”. 

Colau va explicar la para-
doxa, a raó de les crítiques que
rep la plataforma contra els
desnonaments i ella mateixa,
“d’aquell que criminalitza els
que protesten”, i que el que
hauria de ser il•legal (prefe-

rents, clàusules abusives) és
totalment legal. “A la banca la
governen matons”, va senten-
ciar Colau. 

També es va fer esment als
mitjans de comunicació i als
grans grups mediàtics, que tot
i que “no tenen res d’inno-
cents”, compten amb periodis-
tes que “volen fer bona feina i
lluiten cada dia a les redac-
cions per fer el seu treball dig-
nament”, segons Colau.

A l’hora de parlar sobre la
possibilitat de formar un partit
polític que rebés tot l’ideari del
15M, les ponents es van mostrar
en desacord. Mentre que Vivas
defensava que un moviment
social “mai pot esdevenir par-
tit polític” en essència, Colau
defensava la necessitat de
“plantejar opcions polítiques
que retornin el poder al poble”. 

El debat va finalitzar amb un
llarg torn de preguntes dels as-
sistents a les ponents, que van
respondre al final del debat i
van aclarir els dubtes. 

Xerrada de luxe al Barradas
amb Ada Colau i Ester Vivas 

» L’activista d’Stop Desnonaments critica els dirigents de la banca
» La xerrada tracta temes com el 15M o la desafecció política

Els Estudis Opera esdevindran
una zona d’habitatges

URBANISME4Els antics Estu-
dis Òpera del carrer Francesc
Moragas del barri del centre se-
ran convertits en una zona amb
habitatges de lloguer, espais
comercials i aparcament sote-
rranis. Això és el que es va
anunciar al passat Ple de l’A-
juntament, un projecte que
comportarà la modificació de
les qualificacions urbanístiques
del sòl i una nova ordenació vo-
lumètrica de l’edificació. 

El Ple municipal va aprovar
el passat Ple del dia 30 la mo-
dificació puntual del Pla Gene-

ral metropolità (MPGM) per tal
d’iniciar el projecte. 

Es preveu la construcció de
dos edificis: un, amb 18 habi-
tatges de promoció privada, i
un altre amb 27 pisos de lloguer
públic destinats a persones
amb dificultats econòmiques.
També està prevista la cons-
trucció d’un aparcament sote-
rrani de dues o tres plantes.

L’antiga redacció de TVE
permetrà un increment dels
veïns del barri i la dinamització
de la zona mitjançant l’activitat
comercial prevista.

Els jubilats demanen la 
paga de gener de l’IPC

PENSIONS4La Comissió de
Pensionistes i Jubilats de
l’Hospitalet va dur a terme una
concentració a la Plaça de l’A-
juntament el passat 30 d’abril
demanant l’abonament del di-
ferencial a l’alça de les previ-
sions del 2012 de l’IPC, això és,
la coneguda com a paga de ge-
ner. 

Cap d’ells ha cobrat aques-
ta paga, cosa que els hi suposa
una pèrdua econòmica d’un
1,9%. En un comunicat, la co-
missió denuncia el desbarata-
ment de l’estat del benestar i

una sèrie de mesures com l’eu-
ro per recepta, el copagament,
les retallades en sanitat o la pri-
vatització d’allò públic. 

Les darreres informacions
que apunten a que la reforma
de les pensions no les revalo-
ritzarà amb l’IPC, no ha fet
més que incrementar el neguit
dels pensionistes, que recorden
la quantitat de famílies depen-
dents de les pensions dels avis.

Pel 28 de maig està previst
que es presenti en el Ple muni-
cipal una moció recolzant les
demandes de la comissió. 

Rafael Barradas i l’Hospitalet| L’Harmonia
Des del 29 d’abril i fins el 30 de maig es pot visitar a l’Harmonia una exposició que

mostra el vincle entre l’Hospitalet i el pintor uruguaià Rafael Barradas, que va viure
dos anys a la ciutat. Aquesta exposició es realitza en el marc de la Biennal Uruguai-

Catalunya que se celebra a Barcelona, l’Hospitalet i Altafulla. 

F. Javier Rodríguez
CENTRE
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LLIBRES4Dones de l’Hospita-
let, agents de canvi social és el
nou llibre editat pel Centre
d’Estudis de l’Hospitalet i pre-
sentat a la Biblioteca Central
Tecla Sala el passat dijous 16 de
maig. El llibre pertany a la
col•lecció Josefina Gómez Oli-
vares que edita el propi centre. 

Les coordinadores van ser
les encarregades de presentar
l’obra i d’explicar-ne el con-
tingut. Conxa Llinàs, Mari Pau
Trayner i Juana Villazán han re-
alitzat un recull de la tasca de
les associacions femenines de la
ciutat que molt sovint no té el
ressò social i mediàtic merescut.

Les dones de
l’Hospitalet com 
a agents de canvi

SUCCESSOS4La Guardia Ur-
bana de l’Hospitalet ha localit-
zat i desmantellat un pis del ca-
rrer Pau Sans de Sant Josep que
servia com a plantació de ma-
rihuana. L’immoble estava con-
dicionat amb hivernacles que
contenien més de 400 plantes
de marihuana. 

Els agents de proximitat de
la Guàrdia Urbana van ser aler-
tats pels veïns degut a les mo-
lèsties que ocasionaven els
veïns de l’immoble intervin-
gut. El cos municipal ja ha po-
sat el cas en mans dels Mossos
d’Esquadra, que també han
col•laborat a la investigació.

Desmantellada
una plantació de
marihuana

Diversió a Sant Josep per les
seves Festes Majors

El barri de Sant Josep ha obert
la temporada festiva de l’Hos-
pitalet de Llobregat amb la ce-
lebració de les festes majors del
barri. Durant tres dies Sant
Josep ha gaudit de diverses ac-
tivitats lúdiques com ball, de-
gustació de vins o torneigs d’es-
ports diversos. 

Enguany es recuperava una
tradició com era el sopar de ger-
manor del barri al Parc de la
Serp, centre neuràlgic de la

festa. La pluja va respectar mí-
nimament la festa, a diferència
del que va passar les dues edi-
cions anteriors, i les activitats
planejades es van poder dur a
terme. 

Divendres començava la fes-
ta amb un trepidant correfoc
adult pels carrers del barri.
Aquella mateixa nit, el grup
Rumba Itaca i El mosquito del
Garito amenitzaven la festa
amb sengles concerts al Parc de
la Serp. 

Dissabte se celebrava el tra-
dicional tast de vins i caves a la
VII Trobada de Vins i Caves al
carrer Estrella, organitzat pel

Celler d’en Pep. Els comer-
ciants del barri també van apro-
fitar i van sortir al carrer, tot or-
ganitzant tallers i degustacions.
Aquella tarda un gran ball po-
pular i el pregó de Paco Banús
van tancar la jornada festiva de
dissabte.

Diumenge, ben d’hora, els
Trabucaires, Gegants i els Cap-
grossos llevaven a mig barri a
toc de trabuc i pedrenyal. 

El tradicional sopar de ger-
manor del barri a la fresca al
Parc de la Serp va ser el fill prò-
dig d’unes festes majors que en-
guany s’han celebrat dies abans
del que és normal.

Redacció
SANT JOSEP
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Els veïns de  Santa Eulàlia 
gaudiran de cinc dies de festes

» Degut a la tisorada al pressupost de festes, hi haurà menys tallers
» La instal·lació d’una discoteca mòbil és la novetat de l’edició 2013

El Centre Cultural acull l’obra
teatral ‘Tres Farses medievals’ 

CULTURA4El proper dissabte
8 de juny, a les 18.30h, el Cen-
tre Cultural de Santa Eulàlia
acollirà l’obra de teatre Tres
Farses medievals, de P.A. An-
gelopoulos i interpretada pel
grup teatral ELA-Ela Teatre. Es
tracta d’una adaptació de Ro-
dolf Sirera.

L’obra es divideix en tres ac-
tes: Peret o els miracles de l’as-
túcia, La Farsa de Misser Pa-
thélin i El nas tallat.

La companyia ELA-Ela Te-
atre està formada per alumnes
de l’Institut Santa Eulàlia, amb
estudiants des de tercer d'ESO
fins a segon de Batxillerat. 

Els botiguers del barri surten 
al carrer aquest dissabte

COMERÇ4Els comerciants del
barri de Santa Eulàlia sorti-
ran al carrer aquest dissabte, 1
de juny, coincidint amb les fes-
tes i amb motiu de la celebra-
ció del Mes del Comerç.

Els veïns del barri trobaran
al carrer Santa Eulàlia nom-
broses botigues al carrer, di-
verses mostres de productes
de mercat i tallers per a gent de
totes les edats i gustos, entre
d’altres activitats i esdeveni-
ments promoguts per les di-
verses entitats de Santa Eulàlia. 

Es tracta d’una jornada lú-

dica de caràcter familiar que té
l’objectiu d’acostar el petit co-
merç de barri a la ciutadania 

MES DEL COMERÇ
Aquesta és una iniciativa em-
presa per les diverses entitats i
associacions de botiguers i co-
merciants dels diferents barris
de l’Hospitalet de Llobregat, en
col·laboració amb l’Ajuntament
de la ciutat.Durant el maig, el
Mes del Comerç, han participat
uns 480 establiments.

(més informació a la pàg. 12)

Demà passat es donarà el tret
de sortida a les festes majors del
barri de Santa Eulàlia fins al 2
de juny. 

Ramon Carreira, responsa-
ble de la Comissió de festes de
Santa Eulàlia ha dit en decla-
racions a Línia Ciutat que es-
peren amb “moltes ganes” la
Festa Major, ja que “porten tot
l’any organitzant les festes i
elaborant el programa”.

“Les activitats que es faran

seran les mateixes, o gairebé les
mateixes, que l’any passat”, ex-
plica Carreira.  Però hi ha una
novetat: la discoteca mòbil. “En
l’edició d’enguany, a més d’ha-

ver tallers, concursos, actua-
cions musicals, representacions
teatrals i dinars populars, entre
d’altres activitats, també s’ins-
tal·larà una zona de ball a l’ex-
terior amb música de tot tipus
i per a totes les edats”, afegeix
Carreira.

QUATRE ANYS DE RETALLADES
Ramon Carreira explica que
“des de fa tres o quatre anys es-
tan patint les retallades en els
pressupostos destinats a les
festes” i explica que “aquest
any hi haurà menys tallers i
s’han hagut de reduir moltes ac-
tivitats”. 

Tots a taula, amb Marc Parrot | Espectacle
La Biblioteca Santa Eulàlia ha organitzat l’activitat Tots a taula, amb Marc Parrot,
coincidint amb l’inici de les fetses del barri. L’espectacle es presenta mb la idea de

què “en ocasions, menjar és una gran aventura...”. Els que vulguin assistir-hi, ho
podran fer el 29 de maig a les 18h a la Plaça Pius X. L’entrada és gratuïta.

Redacció
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El Parc de l’Alhambra acollirà nombroses activitats. A la imatge, gent fent tai-txi a l’aire lliure. Foto: Guia L’H

Aquest any ha hagut

retallades en el 

pressupost de festes 

i hi haurà menys 

tallers i activitats
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L’Hospital Universitari de Bell-
vitge (HUB) ha posat en marxa
l’Aula de Pacients, un espai
d’educació sanitària que des-
envoluparà activitats per a in-
formar i formar tant a pacients
i com a cuidadors.

L’Aula de Pacients pretén
ser un espai obert a l’intercan-

vi de coneixements i experièn-
cies que permeti la comunica-
ció entre metge i pacient i entre
els mateixos malalts, també,
fora de la consulta.

El programa combina les
trobades presencials amb l’ús
de les tecnologies de la comu-
nicació, amb l’objectiu de mi-
llorar el coneixement de diver-
sos col·lectius de pacients i dels
seus cuidadors en aquells temes
més demandats.

La finalitat és que el pacient

aprengui a familiaritzar-se en el
maneig de la seva malaltia i
s’impliqui més activament en
les cures. Per aquest motiu,
l’Aula de Pacients vol dotar
d’eines i de coneixements a
aquest nou model de pacient
que demana més informació i
més qualitat de vida.

Les xerrades informatives es
fan periòdicament a la sala
d’actes de l’hospital, i estan
obertes també a professionals i
a d’altres persones interessades.

L’HUB crea l’Aula de Pacients
adreçada a malalts i cuidadors
» És un espai de formació per a pacients sobre la seva malaltia
» Un dels objectius és que s’impliquin més activament en les cures

El Centre Cultural acull  fins
dijous la mostra ‘En el límit(e)’

ART4El Centre Cultural Bell-
vitge-Gornal acull fins aquest
dijous, 30 de maig, l’exposició
En el límit (e), una mostra
col·lectiva d’artistes.

Aquesta és al tercera edició,
que integra al col·lectiu for-
mat per Àlex González, Berna-
dette Sánchez, Callum Robert-
son, David Urbón, Elena Ro-
drigo, Iván Sanjuás, Javier Gó-
mez, José Luis Tercero, Mi-
quel Roura, Norma Ponce,
Olatz Intxausti, Pablo Lázara i
Tanja Rinderknecht.

Tots tenen en comú la ne-
cessitat d’obrir un diàleg amb
els altres artistes sobre la re-
cerca de l’estètica, l’exploració
de la utilitat dels diversos ma-
terials, els errors i encerts de tot
fet artístic i la transformació la
matèria per donar-li un signi-
ficat, entre d’altres aspectes.

Es tracta d’una exposició,
doncs, molt participativa en
què han col·laborat tant artis-
tes internacionals com locals.
Moltes d’ells interactuen amb la
ciutat i hi estan compromesos.

Endesa retira les torres
elèctriques en desús

INFRAESTRUCTURES4La com-
panyia elèctrica Endesa ha re-
tirat tres torres elèctriques que
es trobaven en desús a tres in-
drets del barri. Una estava ins-
tal·lada a l’avinguda d’Amèrica,
una altra a la rambla de la Ma-
rina i la tercera a la Granvia. 

La decisió de desmuntar les
tres torres es va prendre per tal
d’evitar l’impacte visual que
provocaven, ja que ja no trans-
portaven tensió. 

El desmuntatge s’ha fet amb
dues grans grues, que han obli-
gat a fer talls de trànsit.

Menjar, crèixer i ser feliç | Xarxa d’Atenció a la Infància
La Xarxa d’Atenció a la Infància de 0 a 6 anys de Bellvitge ha impulsat el projecte

Menjar, crèixer i ser feliç, una sèrie d’activitats que promouen el benestar dels nens i
les nenes de Bellvitge. Fins el 4 de juny, es faran tallers sobre alimentació, xerrades

per a pares i mares, cursos de cuina per a grans i petits i d’altres esdeveniments.

Redacció
BELLVITGE

Centre Cultural Bellvitge-Gornal. Foto: AAVV Bellvitge
Hospital de Bellvitge. Foto: Academic
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Després de l’èxit durant les
processons de Setmana Santa,
que van treure al carrer a mol-
tes persones del barri i de les ro-
dalies de la ciutat, la confraria
hospitalenca 15+1 ha organitzat,
al llarg del mes de maig, una sè-
rie d’actes al voltant de la li-
túrgia del mes de maig. 

Cada any es donen cita a Pu-
billa Cases, a més de les pro-
cessons de Setmana Santa, els
actes de la Creu de Maig i la
processó de la Verge del Remei.
Aquest any, malgrat l’amenaça
de pluja, els actes s’han dut a
terme amb normalitat. 

El passat 3 de maig es va ce-
lebrar la festivitat de la Creu de
Maig. La creu en qüestió va
ser passejada per tot Pubilla Ca-
ses i va quedar exposada a la

plaça de la Bòbila durant tota la
jornada amb la seva ornamen-
tació floral. 

El dia 5 de maig va sortir en
processó la Verge del Remei del
local que té la germandat a la
plaça de la Bòbila. També va ser
passejada en processó per tot el
barri a partir de quarts d’onze
del matí, per tornar unes hores
més tard de nou a la plaça de la
Bòbila.

FESTIVAL ENTITATS
Aquell mateix diumenge va te-
nir lloc el Festival d’Entitats An-
daluses, on van participar la
Tertúlia Flamenca de l’Hospi-
talet i l’Associació Cultural An-
dalusa Marismas del Guadal-
quivir entre d’altres. 

Pel proper 1 de juny està
previst el IV Festival Flamenc
de l’ACA Marismas del Gua-
dalquivir, al CC la Bòbila. 

El mes de maig s’omple de
música i devoció a Pubilla

» La Confraria 15+1 organitza més actes durant el mes de maig
» L’1 de juny s’organitzarà un festival de flamenc a la Bòbila

L’Ajuntament posa en marxa el
programa de Patis oberts

JOVENT4L’ajuntament ha po-
sat en marxa el projecte de Pa-
tis oberts, una iniciativa que té
com a objectiu obrir les zones
d’esbarjo de diferents escoles
del nord de la ciutat a nens i ne-
nes del barri fora d’horari es-
colar. 

La falta d’espai públic de
moltes zones de la ciutat limi-
ta les activitats que poden dur
a terme els més joves, mancats
de zones de joc físiques. L’ocu-
pació dels parcs i les places és
alta a barris com Pubilla Cases
o Collblanc, i per aquest motiu

es volen ampliar els espais des-
tinats a activitats lúdiques di-
rigides o no per als nens i els jo-
ves d’aquests barris. 

El programa s’enfoca en
cinc centres educatius dels dis-
trictes II, IV i V, on viuen 9.200
infants i joves d’entre 10 i 17
anys. Centres com l’Eduard
Fonserè obrirà el seu pati de di-
lluns a divendres de 17:30 a 20
hores, i escoles com la Santia-
go Ramón y Cajal, la Pere Llis-
cart o la Josep Maria Folch i To-
rres obriran els festius i els
caps de setmana.

El Pedraforca obre les portes
de cara als cicles formatius

FORMACIÓ4El passat 7 de
maig va tenir lloc la jornada de
portes obertes de Cicles For-
matius de l’Institut Pedraforca
de Pubilla Cases. 

L’assistència a les jornades
va ser excel•lent amb gairebé
200 persones, molt més que a
anys anteriors. Segons infor-
macions del propi Institut, el ci-
cle que va comptar amb més in-
teressats va ser el CAI, amb 66
assistents. 

El cicle d’Electromecànica
de vehicles i automoció, amb 35
participants, va ser la segona

opció dels assistents a la jor-
nada de portes obertes.

Els interessats en informar-
se sobre el cicle de perruqueria
van arribar als 26. El laborato-
ri i la dietètica van ser les altres
dues especialitats amb més
persones interessades. 

La visita constava d’una xe-
rrada amb informació sobre
els cursos i la inscripció, a més
d’una visita guiada per les ins-
tal•lacions del centre educa-
tiu. Antics alumnes van parti-
cipar a les jornades com a con-
sellers dels aspirants.

Pubilla Cases treu les seves
botigues al carrer

COMERÇOS4El passat 18 de
maig els comerciants i boti-
guers de Pubilla Cases van sor-
tir al carrer en el marc de la Bo-
tiga al carrer. Es tracta d’na
iniciativa dels botiguers, que
van apropar-se als veïns al vol-
tant del carrer Marcel•lí Es-
quius. 

Amb motiu del Mes del Co-
merç de l’any anterior, una sè-
rie de comerciants del barri de
Pubilla Cases van acordar cre-

ar una associació de botiguers
amb l’objectiu de revitalitzar el
barri. Durant l’últim any han
dut a terme diverses activitats
i han començat els tràmits per
esdevenir una entitat. 

Aquest és un més dels actes
organitzats per l’entitat al barri
durant els últims mesos, a on
arribaran les Botigues al carrer
el proper 15 de juny en el marc
del Mes del Comerç a l’Hospi-
talet de Llobregat.

Millores urbanes| Escola Puig i Gairalt
L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, va anunciar el passat 8 de maig a través del

seu compte de Twitter l’enderrocament de l’edifici al costat de l’Escola Puig i Gairalt
del barri de Pubilla Cases. Les obres estan previstes que comencin aquest mes de ju-

liol. L’acció “millorarà les condicions de l’escola”, segons paraules de l’alcaldessa.

Redacció
PUBILLA CASES
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Porta oberta. Quan entrem al
local de la Rambla Catalana, al
costat de la plaça Espanyola i
l’església de la Mare de Déu dels
Desemparats, a tres quarts de
dotze del matí, encara hi ha
gent esperant el seu torn, tot i
que tanca a les 12. “Ha aug-
mentat el nombre de gent que
demana roba”, afirma la Nieves
Pérez, responsable del rober
públic de la parròquia. 

Aquesta iniciativa, nascu-
da el passat març amb la col•la-
boració entre la parròquia de la
Mare dels Desemparats i Càri-
tas, està oberta a tothom que hi
vagi tant a iniciativa pròpia,
com amb la recomanació de la
Creu Roja o l’Ajuntament. 

El local, propietat de la pa-
rròquia, és ample i llarg, més
llarg del que sembla a primera
vista des de fora. A dins la Nie-
ves i un seguit de voluntàries
del barri porten aquest rober
solidari que rep roba usada de
persones solidàries que prefe-
reixen donar-la per ajudar als
qui passen dificultats. 

ORGANITZACIÓ
Les voluntàries organitzen la
roba segons temporada. Ara
que arriba l’estiu, la roba d’hi-
vern és emmagatzemada en
caixes a uns altells del local
fins a finals d’any. A la vista,
penjadors plens de roba per a
nens, home i dona, a més de jo-
guines i peluixos que han donat
nens del barri. 

ESTADÍSTICA DEL ROBER
La Nieves treu una llibreta a on
apunta tot allò que entra al ro-
ber i sobretot tot allò que dona
als qui venen. La xifra de gent
que acudeix al rober augmenta
exponencialment des del mes
de març, degut a la difusió de la
notícia entre els veïns del barri. 

Al primer mes, van atendre
a unes 19 famílies, al voltant de
79 persones segons els seus
càlculs; a l’abril, el número va
augmentar a 28 famílies (104
persones), i es van repartir més
de 500 peces de roba. Del que
portem de maig, la xifra ja ha
arribat a les 600 peces. 

“Portem les estadístiques
per saber el que ens entra, i so-
bretot per a que ningú se n’a-
profiti”, afirma la Nieves, tot ex-
plicant que deixen un marge de
“dos mesos” entre dues de-
mandes de roba de la mateixa
persona, per evitar abusos. 

BONA IMATGE
Les voluntàries del rober volien
crear un local ordenat i orga-

nitzat, i sembla que ho han
aconseguit. “Volíem muntar-
ho com una botiga, evitar la
muntanya de roba on tothom
agafa sense mirar”, diu la Nie-
ves. 

Dos homes entren al local
per informar-se i demanar al-
guna peça de roba per l’estiu. El
protocol és senzill: primer els hi
pregunten si venen de part d’al-
guna entitat o de l’Ajuntament,
si no és així els hi demanen el
DNI (per allò de controlar els
dos mesos) i els atenent durant
una estona, tot emprovant-se
les peces de roba que els hi
agradin. “El tracte és important,
no volem que la gent arribi i
agafi sense mirar”, explica l’en-
carregada. 

El local té un horari de di-
marts i dijous de 10 a 12 hores
del matí, i la iniciativa no és
puntual, atès que volen con-
vertir-se en un servei més de la
comunitat. “Tenim la porta
oberta per a que la gent no tin-
gui vergonya a entrar, i puguin
veure el que fem”.

El rober de Collblanc,
la solidaritat organitzada

» La iniciativa va nèixer al març, i creix exponencialment cada mes
» Un seguit de voluntàries ajuden setmanalment al rober

L’Hospitalet estrena el centre
de creació de Torre Barrina

CREACIÓ4El nou equipament
de Torre Barrina dedicat a la
creació multimèdia ja és una re-
alitat. Un dels edificis històrics
de la ciutat acollirà aquest espai
de formació, creació i empre-
nedoria pioner a la ciutat de
l’Hospitalet. 

Aquest centre de creació
multimèdia posa els seus espais
i recursos tècnics a l’abast d’as-
sociacions, centres de formació,
emprenedors, empreses i a la
ciutadania en general. Els ob-
jectius del centre de Torre Ba-
rrina van des de la formació de

professionals en els àmbits
multimèdia i audiovisual, pas-
sant pel recolzament a l’em-
prenedoria que crea llocs de
treball, i arribant a la poten-
ciació dels talents locals. 

El projecte ha costat al vol-
tant dels 3 milions d’euros.
L’edifici històric, una casa pai-
ral d’estil historicista al costat
del parc de la Marquesa, comp-
ta amb 800 m2 de superfície
útil, distribuïdes en tres plantes
on trobem aules digitals de 15
a 60 m2, estudis d’àudio i vídeo
i sales polivalents i de reunió.

Es publica un document d’un
desnonament de fa100 anys
HISTÒRIA4L’Arxiu Municipal
de l’Hospitalet ha presentat
aquest mes de maig, en el marc
del cicle Document del mes, un
escrit sobre un procés de des-
nonament de fa 100 anys al ba-
rri de la Torrassa. 

En el document consta la
sol•licitud que el 31 de març de
1913 Albert Puig Domènech, veí
de Barcelona, va lliurar al Tri-
bunal Municipal per a que jut-
gés el veí de la Torrassa Joa-
quim Montroig per impaga-
ment d’un habitatge. 

L’immoble en qüestió esta-

va situat al carrer Viena nú-
mero 10, en un terreny que
pertanyia al senyor Puig. El
llogater Joaquim Montroig,
jornaler, vivia amb la seva dona
Dolors Pons i les seves tres fi-
lles de curta edat.

Els inicis del segle XX van
representar una etapa de crisi
a l’economia catalana, amb el
sostre de deute disparat.

El cicle Document del mes
va començar el setembre de
2009 amb l’objectiu de fer ac-
cessibles documentació histò-
rica als ciutadans. 

Ruta antifranquista | Collblanc- la Torrassa
El passat 15 de maig es va dur a terme una nova edició de la ruta

antifranquista pels barris de Collblanc i la Torrassa. Els afortu-
nats van poder gaudir d’una passejada per racons desconeguts de

la lluita antifranquista d’aquest barri històric.

F. Javier Rodríguez
COLLBLANC
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La fira Granvia de l’Hospitalet
de Llobregat va acollir fa uns
dies el Saló Internacional de la
Construcció, on han participat
cinc empreses de la ciutat (Ró-
tulos Mace, Boel-Tronic, Trac-
tel Ibérica, BASF Construction
Chemical i Accesus).

L’edició d’enguany del Cons-
trumat ha reunit 600 empreses
i ha obert les portes dels mer-
cats emergents a les pimes de la
indústria de la construcció.

Aquesta cita és molt impor-
tant per a les empreses del sec-
tor de la construcció, sobretot
en l’època de crisi que estan pa-
tint des de fa temps. La dava-
llada del sector al nostre país ha
fet que les empreses cada ve-
gada més mirin cap a l’exterior
per cercar mercat. 

Durant quatre dies, les 600
empreses presents a Constru-
mat han tingut l’oportunitat
de cercar nous clients que els
ajudin a tancar els negocis que
tant escassegen actualment.

Ramon Ricarte, product
manager de Tractel Ibérica ha
dit que “ara venem arreu del
món i la fira és una gran possi-
bilitat que tenim per tancar
tractes comercials”.

Saló internacional de la construcció (Construmat). Foto:  NCS Colour

Cinc empreses de l’Hospitalet
participen al Construmat

» Del 21 al 24 de maig es va celebrar el saló de la construcció
» La fira Granvia de l’Hospitalet va acollir la trobada internacional

Arriben les festes del barri de
Can Serra, del 7 al 10 de juny

CAN SERRA4Del 7 al 10 de
juny els veïns de Can Serra
gaudiran de la Festa Major del
seu barri.

Durant quatre dies, hi hau-
rà celebracions de tot tipus.
Cercaviles, sardanes, tallers,
espectacles, exhibicions, xe-
rrades, cinema a la fresca i ac-
tivitats per als més petits, entre
d’altres esdeveniments.

Així, Can Serra se suma a
l’ambient primaveral que ha
impregnat la ciutat durant el
darrer mes i que ho seguirà fent
durant el juny.

A més, les festes coincidei-
xen amb les fires comercials
que s’organitzen a la ciutat amb
motiu del Mes del Comerç. Un
ambient agradable i dinamit-
zador en tots els sentits.

Alumnes del Balaguer 
realitzen un documental

FLORIDA4Alumnes del cen-
tre educatiu Balaguer, de la
Florida, ha estat autor d’un
documental que es va presen-
tar a l’abril al Centre  Ana Díaz
Rico, coincidint amb les Festes
de Primavera. Els alumnes van
realitzar tot el procés d’elabo-
ració del documental, en una
iniciativa de l’Àrea Municipal
d’Esports i Joventut i de l’Es-
cola de Música-Centre de les
Arts. Al documental es tracten
temes com l’avorriment dels jo-
ves i el descobriment del barri
a través d’una cançó rap.

Esbarts dansaires
ballen al Casino

CENTRE4L’Esbart Dansaires de
l’Hospitalet va aplegar al Casino
del Centre la trobada de dansa
tradicional catalana en el marc
del Festival de Primavera. El
Casino és l’espai on està ubica-
da la seu social de l’associació.

Aquest any van participar-hi,
a més dels amfitrions, l’Esbart
Folklòric d’Horta, l’Esbart Jo-
ventut Nostra-Sant Jordi del
Foment Martinenc i l’Esbart
Gaudí, arribats d’arreu de la co-
marca.

Pollets de falcó a Torre Realia | Gran Via
Per primera vegada a l’Hospitalet de Llobregat han nascut de forma natural tres po-

llets de falcó pelegrí. Les cries han nascut en una caixa niu a la Torre Realia de la pla-
ça Europa, al barri de la Gran Via. La ciutat va introduir aquesta espècie al 2008 i ja

ha alliberat dotze dels quatre falcons que s’han establert a l’Hospitalet.

Redacció
GRAN VIA - L’HOSPITALET

Ballada de sardanes. Foto: Xarxanet
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L’Hospitalet organitzarà el pri-
mer campus d’estiu Jordi Alba
per a nois i noies de 7 i 14
anys, i que tindrà lloc de l’1 fins
al 19 de juliol a les instal•lacions
de Centre d’Esports L’Hospita-
let i a la piscina del poliespor-
tiu municipal Sergio Manza-
no. 

El campus està destinat a
treballar totes les competències
bàsiques que ha de tenir un bon
futbolista, com són el control de
la pilota, el regateig, el xut o as-
pectes tàctics com la col•locació
al camp o la visió de joc. El cam-
pus estarà dividit en tres torns. 

A la presentació del campus
del passat 14 de maig van as-
sistir l’alcaldessa, Núria Ma-
rín, el regidor d’Esports Cristian
Alcázar, i el propi jugador del

Futbol Club Barcelona, Jordi
Alba, i va tenir lloc al Palauet de
Can Buxeres. 

VALORS ESPORTIUS
El lateral culer va destacar els
“valors principals” del futbol i
que es poden aplicar a altres as-
pectes de la vida: la humilitat,
el treball en equip, la perseve-
rança i el joc net. Per la seva
banda, l’alcaldessa va destacar

“el compromís de Jordi Alba
amb la ciutat”.  Per inscriure’s
al campus cal visitar el web
campusjordialba.com.

L’esportista Jordi Alba va
començar a jugar a l’Atlético
Club Hospitalense, i després
d’un pas pel València va arribar
al Barça l’any passat. Enguany
ha aconseguit el seu primer tí-
tol a nivell de clubs, la Lliga
2012-2013. 

L’Hospitalet acull el campus
d’estiu Jordi Alba

» El lateral culer va destacar els valors claus per a tot futbolista
» El campus repassarà totes les competències bàsiques del futbol

L’Hospi s’enfronta al Tenerife
per buscar una plaça a segona

CE HOSPITALET4El CE Hos-
pitalet es va proclamar campió
de lliga per primera vegada en
la seva història el passat 19 de
maig després d’empatar a zero
amb l’Olímpic de Xàtiva, un re-
sultat que li permetia procla-
mar-se campió matemàtica-
ment. 

L’equip riberenc disputarà
el play off d’ascens davant un
històric del futbol espanyol
com és el Tenerife, equip de Pri-
mera durant molts anys i que
fins i tot va arribar a jugar
competició europea. El partit de

tornada de l’eliminatòria es
disputarà el proper 2 de juny a
l’Estadi de Futbol de L’Hospi-
talet. 

Les entrades es posaran a la
venda a partir d’avui a les de-
pendències de l’Estadi. 

A FER HISTÒRIA
Ara fa tot just 50 anys del pri-
mer i únic ascens de l’Hospi a
Segona divisió. Va ser a una eli-
minatòria contra el Jaén, guan-
yada per un global de 3-2. L’e-
quip riberenc va poder aguan-
tar dos anys a segona.

Èxit al primer torneig de Karate
Ciutat de L’Hospitalet

KARATE4Les instal•lacions de
l’Hospitalet Nord van acollir la
primera edició del campionat
de karate Ciutat de L’Hospita-
let, organitzat pel Club Kihon
de la ciutat. 

El torneig va reunir 27 clubs
de tot l’Estat, amb més de 400
participants en les diferents
categories. Es calcula que la xi-
fra d’assistència va arribar a les
1.000 persones. 

L’esdeveniment va tenir lloc
a partir de les 16 de la tarda i va
finalitzar a les 20 hores amb
l’entrega de medalles.

Entre els guanyadors des-
taquen Sergi Parra en kumite
júnior de menys de 68 quilo-
grams, i Carla Gámiz en kata
aleví. El club Kihon va aconse-
guir dues segones posicions de
la mà de Carlos Enciso i Oriol
Costa.

DIFUSIÓ DEL KARATE
El torneig de karate Ciutat de
L’Hospitalet agafa el testimoni
del Memorial Eduardo Cifuen-
tes, amb el mateix objectiu de
promoure i difondre aquest art
marcial a la ciutat.

La ciutat ofereix activitats
lúdiques al  ‘Fes esport a l’estiu’
ESTIU4La ciutat ofereix una
gran oferta d’activitats esporti-
ves a les diferents instal•la-
cions esportives de la ciutat, a
més de la típica oferta d’es-
plais. 

El programa Fes esport a
l’estiu! ens apropa a les dife-
rents opcions de fer esport per
a la canalla durant les vacances. 

L’any passat hi va arribar a
haver 4.500 inscrits al progra-
ma. L’objectiu del mateix és

oferir una disponibilitat de les
diferents pistes i camps espor-
tius de la ciutat als nens i nenes
hospitalencs de qualsevol edat. 

Existeixen diverses activitats
als diferents districtes de la
ciutat, com el campus esportiu
que organitzen el CB L’Hospi-
talet i el Centre Catòlic, o el
campus de l’Associació Espor-
tiva i Cultural de Collblanc-
Torrassa. Per a més informació,
visitar el web de l’ajuntament.

Top vuit del bàsquet femení de l’Estat | Joventut L’H 
L’equip júnior femení del Joventut L’H ha quedat en vuitena posició al Campionat

d’Espanya Júnior de clubs, disputat a Saragossa entre el 12 i el 18 de maig. A la final
pel setè lloc les riberenques van perdre per 45-56 davant el Real Canoe de Madrid,

quedant vuitenes, el que ja suposa un èxit. 

Redacció
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