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L’11 de setembre, el món mirava
cap a Catalunya i els ciutadans
van mostrar la seva força. La ca-
dena humana, que va recorre el
país de nord a sud, va ser un èxit. 

Tot i l’amenaça constant de
pluja, a les 17:14 hores, 1,6 mi-
lions de persones equipades amb
senyeres, estelades i samarretes
independentistes van unir les
seves mans al llarg de més de
400 quilòmetres (del Pertús a Vi-
naròs) per demanar la indepen-

dència i demostrar que la mani-
festació de la Diada de l’any pas-
sat no va ser ocasional. 

A la Plaça Catalunya de Bar-
celona, la presidenta de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC),
Carme Forcadell, tancava la ca-
dena i escenificava que la via que-
dava unida. Minuts després, co-
rejada per constants crits d’in-
dependència i visiblement emo-
cionada, Forcadell va celebrar l’è-
xit de la  iniciativa. “Som un po-
ble perquè ho volem ser. Què o
qui defineix un poble sinó la vo-
luntat de ser? Avui ho hem de-
mostrat”, va exclamar. La presi-
denta de la ANC també va re-
marcar que Catalunya només té

dues opcions, “sotmetre’ns a
l’Estat espanyol o la indepen-
dència”, i va exigir que la consulta
es faci, sens falta, el 2014.

Segons la Generalitat, la ca-
dena, que en alguns trams era
doble, es va desenvolupar sense
incidents en un ambient festiu,
amb importants mostres de cul-
tura popular catalana i amb la
participació d’un gran nombre de
polítics de totes les formacions,
excepte PP i Ciutadans.

Hores després de la cadena,
el president Artur Mas la va qua-
lificar, des de Ripoll, “d’èxit acla-
parador” i va celebrar que Cata-
lunya hagués ensenyat les seves
“millors cartes al món sencer”.

Una imatge per a la història
» Més de 8.000 hospitalencs uneixen les seves mans en una Via Catalana que ha donat la volta al món
» Carme Forcadell: “només tenim dues opcions, sotmetre’ns a l’Estat espanyol o la independència” 

Pamela Martínez
L’HOSPITALET

REDACCIÓ4La Via Catalana al
seu pas per l’Hospitalet comp-
tava, en un principi, amb 1.300
inscrits, però les previsions van
quedar curtes i al final els trams
411 i 412 de la Carretera de Coll-
blanc es van omplir amb 8.000
riberencs que van gaudir d’una
jornada històrica. 

Amb un ambient familiar i
festiu, els hospitalencs van sor-
tir al carrer ben equipats amb
samarretes grogues i estela-

des. Però no només hi va haver
riberencs a la Carretera de
Collblanc, sinó que l’Assemblea
Nacional Catalana de l’Hospi-
talet va baixar a donar un cop
de mà al sud del Principat, al
Perelló, on van col·laborar a
omplir la cadena al seu pas per
les Terres de l’Ebre. 

Des de l’ANC de l’Hospita-
let es va voler felicitar a tots els
participants i voluntaris de la
Via Catalana.

Més de 8.000 persones als
trams riberencs de la Via

Antecedents
VIA BÀLTICA4El 23 d'agost
del 1989, els ciutadans d'Es-
tònia, Letònia i Lituània van
fer la Via Bàltica enllaçant
amb una cadena humana les
seves tres capitals per rei-
vindicar el seu desig de lli-
bertat i independència. 

En total, la cadena va co-
brir 560 quilòmetres i anava
des de Vílnius a Tallinn, pas-

sant per Riga. Hi van parti-
cipar gairebé 2 milions de
persones del total de 7 mi-
lions d’habitants que suma-
ven les tres repúbliques.

Gràcies a la gran mobilit-
zació i a la repercussió inter-
nacional que es va aconse-
guir, a la primavera següent
ja eren països independents
en tota regla.

La Via Catalana cap a la Independència va ser tot un èxit. Foto: F. Javier Rodríguez
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Ni tan sols la pluja va ser impe-
diment per la celebració de la
Diada a la ciutat de l’Hospitalet.
Ni el foc que va incendiar l’es-
cenari de l’ofrena floral el dia d’a-
bans de la Diada. L’Onze de se-
tembre al voltant de 200 entitats
van participar en l’ofrena davant
del monument a Rafael de Ca-
sanova a la Rambla Marina, acte
central de la celebració de la
festivitat. 

A més de les entitats, els
partits polítics amb representa-
ció al consistori local van parti-
cipar en l’ofrena a Casanova.
Tot i així, el missatge que cada
representant o portaveu feia de
la Diada variava. L’alcaldessa,
Núria Marín, va voler destacar
“l’èxit de l’ofrena amb totes les
entitats, malgrat la pluja”, men-
tre que el  portaveu del grup mu-
nicipal del PSC a l’Ajuntament,
Francesc Josep Belver, afirmava
que “la Diada és una festa on tots
ens trobem còmodes, perquè
Catalunya és de tots”. 

Un pèl diferent van ser les de-
claracions de la diputada al Par-
lament i portaveu de CiU al con-
sistori, Meritxell Borràs, que va
fer un símil entre els “defensors
de Barcelona que el 1714 no van
rendir-se” i la Via Catalana, a on
va assistir a la tarda. Per altra
banda, Alfonso Salmerón, por-
taveu d’ICV, va dir que “la Dia-
da és un dia per reivindicar els
drets nacionals de Catalunya,
però també els drets socials dels
catalans i les catalanes”.

Pel que fa a PP, el seu porta-
veu Juan Carlos del Río va des-
tacar que la Diada “és un dia d’u-
nitat entre tots els catalans, els
nascuts aquí i els vinguts de fora
de Catalunya”. El portaveu de
Plataforma, Daniel Ordóñez, va
considerar la Diada un “acte fes-
tiu, no reivindicatiu”, i va la-
mentar la “manipulació històri-
ca” que, segons el seu parer, pa-
teix la Diada. 

Malauradament, la pluja va
fer anul·lar altres activitats com
la representació teatral de la
companyia Patates amb Suc, o la
diada castellera que volia orga-
nitzar la Colla Jove de l’Hospi-
talet. Tanmateix, la Creu Roja va
instal·lar durant tot el matí un
punt de recollida de menjar per
destinar al Banc d’Aliments. 

ACTES PARAL·LELS
Paral·lelament, l’Assemblea Te-
rritorial de l’ANC de l’Hospitalet
va celebrar una marxa de torxes
la vesprada de la Diada. A partir
de dos quarts d’onze, els parti-
cipants van sortir de la Riera de

l’Escorxador, van travessar la
plaça de l’Ajuntament i van arri-
bar al monument a Casanova, on
van dur a terme una ofrena flo-
ral alternativa a la institucional
de l’endemà. 

D’altra banda, la campanya
de l’esquerra independentista
Independència per canviar-ho
tot va arribar a l’Hospitalet amb
una manifestació que va co-
mençar a l’estació de Renfe de
l’Hospitalet i va finalitzar amb un
acte polític a la plaça de l’Ajun-
tament. 

RECTIFICACIÓ DE MARÍN
En relació a la moció que va
aprovar el Ple amb els vots de PP,
PSC i Plataforma, en la que es
manifestava que l’Ajuntament no
facilitaria cap recurs a una con-
sulta no pactada amb l’Estat, la
secció local d’Esquerra ha de-
manat a l’alcaldessa Marín que
“rectifiqui aquesta moció de boi-
cot i apostés per la democràcia
amb majúscules”, segons decla-
ra Toni Garcia, president d’ERC
a l’Hospitalet.

El monument a Casanova a la Rambla. Foto: Ajuntament de l’Hospitalet

L’Hospitalet celebra la Diada
entre xàfecs i un incendi

» Tots els partits polítics al consistori van assitir a l’ofrena a Casanova
» L’escenari de l’acte va patir un incendi fortuït el dia d’abans

El PP proposa al Ple que la
ciutat celebri el 12 d’octubre
MOCIONS4El Partit Popular
de l’Hospitalet va demanar di-
vendres al Ple que l’Hospitalet
celebri el 12 d’octubre, “en aten-
ció a aquells que se senten tant
catalans com espanyols”, se-
gons va afirmar Juan Carlos del
Río, portaveu del PP al consis-
tori. 

Els populars demanen a
l’alcaldessa que organitzi un
acte institucional per comme-
morar el 12 d’octubre, igual
que fa amb la Diada de l’Onze
de setembre. Del Río va expli-
car en una entrevista als mit-
jans locals de l’Hospitalet que
“cada any ho demanen a l’al-
caldessa, però ara més que mai
pensem que s’ha de donar via a
aquest sentiment”. 

Aquesta demanda s’afegeix
a les que ja va fer la formació
abans de la Diada, quan va en-
gegar una campanya sota el
nom de Orgullosos de ser ca-
talanes y españoles. No a la in-
dependencia, on demanava a
l’alcaldessa que no donés cap
suport a la Via Catalana al seu

pas per l’Hospitalet. A més,
del Río va acusar a la conselle-
ria d’Interior de la Generalitat
de “prioritzar la seguretat par-
ticular d’un esdeveniment abans
que garantir la seguretat col·lec-
tiva de la ciutat”. El portaveu po-
pular va considerar la Via Ca-
talana, on segons dades del
govern més d’1 milió i mig de
persones van unir les seves
mans al llarg de tot el territori
català, com “un acte privat” fi-
nançat pel Govern de la Gene-
ralitat. 

Els populars van demanar a
l’alcaldessa que reprovés pú-
blicament el conseller d’Inte-
rior, Ramon Espadaler, per ha-
ver deixat la ciutat “sense se-
guretat”, i també va demanar
que se saldés el deute que el go-
vern té amb l’Hospitalet, que
arriba als 18 milions. 

Al maig, el PP va tirar enda-
vant, amb els vots del PSC i
PxC, una moció que establia
que no es donés cap suport ma-
terial a una futurible consulta no
pactada amb l’Estat.

Pacte Democràtic pel Dret a Decidir | Ple Municipal
El Pacte Democràtic pel Dret a Decidir de l’Hospitalet es va presentar al Ple 

en la darrera sessió de divendres. Sota el lema Som una Nació, nosaltres decidim, 
les 25 entitats, associacions i partits polítics de la ciutat signants van presentar 

el manifest signat el passat 18 de juliol a favor del dret a decidir. 

F. Javier Rodríguez
L’HOSPITALET
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@julia_otero: “Rato fitxa pel Santander. Es-
panya: aquest país en què tot engany i pèssima
gestió tenen la seva recompensa”

@martarovira: “Catalunya independent:
UE sí o UE no?Em cansa. La pregunta és
una altra:la UE es pot permetre el luxe
que un estat membre no deixi votar?”

@Lmascaroserra: “La nedadora @onacar-
bonell s’ha mullat: escolliria Catalunya. Quan
es mullaran Puyol, Xavi, Piqué, Valdés, Bus-
quets, Navarro, Gasol...?”

Passats uns dies i refredada
l’exultació de la Diada, seria
bo que féssim una anàlisi de
l’èxit de l’organització de la Via
Catalana. 

Una vegada més, la ciuta-
dania catalana ha fet una de-
mostració de com s’ha d’orga-
nitzar una manifestació, amb
una logística impressionant,
amb serietat, amb moltes
complicitats entre diferents
estaments socials i polítics,
amb voluntariat, amb genero-
sitat, amb il·lusió, amb tantes
coses que no acabaria la llista.
Des de tot el món ens han vist
i diuen els informatius que els
ha sorprès l’organització i el
civisme de la Diada. 

Els mitjans d’Espanya, no
els de Catalunya, ho han passat
com si fos una anècdota, allà
ells. Caldria fer un homenatge
als organitzadors des de la pre-
sidenta de l’ANC Carme Forca-
dell, passant per Ignasi Termes
i Ferran Civit coordinadors, i els
30.000 voluntaris i col·labora-
dors anònims que han dedicat
el seu temps i energies per fer de
la Via Catalana una de les més
grans manifestacions que s’ha-
gin fet al món, demostrant que
a Catalunya sabem com fer bé
les coses i tot amb fons propis,
sense ajuts de finançament de
l’administració. Afegim-hi els
1.600.000 ciutadans que varen
formar la cadena humana des
d’Alcanar fins a la Jonquera. 

Un monòlit ben gran i de
pedra picada hauria de recor-
dar aquesta grandiosa efemè-
ride. Gràcies a tots els patriotes
catalans!

4Homenatge

Per Jordi Lleal i Giralt 

No hi ha dubte que, passi el que
passi a partir d’ara, ja ha co-
mençat el compte enrere. Tant
pel que fa al front interior com a
l’exterior, tenim davant  nostra
una feina colossal, però impres-
cindible per a la supervivència
pels catalans: com a poble
mil·lenari –amb una llengua,
dret i idiosincràsia propis– però
també com a ésser humans de
carn i ossos que  volem superar
la situació actual i millorar so-
cialment. La campanya perma-
nent és  una necessitat vital per
tal d’afermar l’acció exterior,
poder explicar, d’una forma
clara, a  Europa i el món, que
podem i volem  autodetermi-
nar-nos de debò, però que, a
més a més, un estat  català,
dintre de la interdependència
europea, serà beneficiós per a
la majoria dels membres de la
Unió Europea.

En l’àmbit intern, cal un
impuls molt contundent per
tal de superar encara certes
forces i interessos reacciona-

ris, que tenen  uns esquemes
mentals  del “tardofranquisme
malgirbat”, els quals pretenen
enverinar-ho tot. Cal comen-
çar a plantejar, d’una manera
molt  concreta, els punts pri-
mordials de tot el procés d’alli-
berament nacional (amb una
perspectiva de construir un
país millor, més just i molt
més sostenibles). Ara i aquí ja
no podem esperar  més: cal fer
pública la data de la consulta.
La democràcia i sobretot un
país molt asfixiat, econòmica i
socialment parlant, ja no pot
esperar més.

El clar objectiu d’aquesta
campanya permanent és im-
pulsar un discurs diàfan, amb
una voluntat  inequívoca de co-
hesió social, que impliqui, que
vagi fent forat, en el sentit que
s’ha d’expandir la idea que la
sobirania plena és l’única solu-
ció, l’alternativa de debò per  a
la modernització autèntica  que
farà  sortir  de l’atzucac la nos-
tra malmesa nació.

Per Fiona Camps

4Ja ha començat el compte enrere

És una vergonya en majúscu-
les que l’empresa de sanitat
privada Sànitas posi en perill la
vida d’una persona perquè l’in-
forme mèdic era en català. Així
mateix, és denigrant que un
dependent de Mango, d’una
botiga del Passeig de Gràcia de
Barcelona, es dirigeixi a un
client perquè li parli en caste-
llà, i encara li recrimini que no
té dret a dirigir-se a ell en la
llengua pròpia de Catalunya.

Aquests episodis, d’incom-
pliment flagrant de la  legislació
catalana, concretament de la
llei 22/2010 de 20 de juliol de
codi de consum de Catalunya i
de la llei 1/1998, de 7 de gener
de política lingüística, són in-
comprensibles a l’any 2013.

Encara no som, ni de bon tros,
un país normal. I parlo de nor-
malitat democràtica, sense es-
mentar en cap moment el
terme sobirania. 

En aquests moments tan
durs, en què el govern espa-
nyol i tota la seva superestruc-
tura (econòmica, mediàtica i
política) ens vol asfixiar per
tal de tenir-nos perpètuament
colonitzats, ha arribat l’hora
de ser ferms i cívics per  tal de
defensar –com qualsevol país
normal i democràtic d’Eu-
ropa– la nostra llengua  prò-
pia. Ja n’hi ha prou que
aquesta gent tan ufana i tan
superba ens imposi la seva
simplista i autoritària ideolo-
gia anihiladora.

Per Josep M. Loste i Romero

4Uns fets denigrants 

#ViacatalanaParis #ViacatalanaLondon #ViacatalanaSydney
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La Setmana de la Mobilitat 
arriba carregada d’activitats

» L’Ajuntament vol incentivar l’ús del transport públic
» L’activitat estrella, el dia 22 amb Vine a fer història

L’Hospitalet gaudirà d’un nou
accès al Port de Barcelona

INFRAESTRUCTURA4 Núria
Marín, alcaldessa de L’Hospi-
talet, es mostra molt satisfeta
de l’acord al qual han arribat
ADIF i el Port de Barcelona
per a la construcció d’un nou
accés de mercaderies pel sud
del Port, és a dir, pel ramal del
Llobregat. 

Marín ha destacat la neces-
sitat d’infraestructures com
aquesta per poder ser més com-
petitius, tot i que recorda que
“hi ha altres infraestructures
cabdals per al desenvolupa-
ment econòmic, com el traçat
de l’L9 fins a l’Aeroport o el tú-
nel ferroviari de la ciutat de
L’Hospitalet”. 

Marín ha volgut deixar clar
que la reivindicació de millors
infraestructures no és un tema
que afecti només L’Hospitalet,
si no més aviat és necessari per
al conjunt d’Espanya i d’Euro-
pa. “La manca d’inversions su-
posa un fre al desenvolupa-
ment econòmic d’una zona amb
equipaments de primera, com la
Fira GranVia-L’Hospitalet”, ha

declarat Núria Marín amb la in-
tenció de mostrar la importàn-
cia del nucli de L’Hospitalet.
L’acord per la construcció d’a-
quest nou accés sud al Port es va
signar a principis de setembre. 

El nou accés utilitza el ramal
del Llobregat i connecta amb la
línia FGC a l’alçada de Corne-
llà i comparteix la via fins al
pont de Mercabarna, on el
transport de mercaderies se
separarà per accedir al moll
del Port. 

El President de la Generali-
tat, Artur Mas, ha afirmat que
l’obra és molt important en el
context del corredor del Medi-
terrani i “corregeix un dèficit
històric”. El President ha afir-
mat que el disseny de les mi-
llores al Port de Barcelona “són
un repte” i que pot reportar un
benefici a la zona, que ha qua-
lificat com una de les exporta-
dores de l’Estat. 

El projecte tindrà un cost
aproximat de 100 milions d’eu-
ros finançats al 50% per ADIF
i el Port de Barcelona.

Núria Marín critica les
retallades en educació

EDUCACIÓ4La política de re-
tallades al sistema educatiu
que porta a terme el govern de
la Generalitat reben resposta
des de l’Ajuntament de L’Hos-
pitalet. L’alcaldessa, Núria Ma-
rín, ha aprofitat la seva visita a
l’escola bressol La Casa del
Molí, a Pubilla Cases, per criti-
car les retallades en tots els àm-
bits educatius.

Marín va assegurar que “es-
perem que no hi hagin més
retallades en l’aportació de la
Generalitat a les escoles bres-
sol”. En dos anys, la Generali-

tat ha baixat la seva aportació
dels 1.800 euros fins als 875.

Marín ha volgut deixar clar
el perquè de la seva critica, ar-
gumentant que “el tram de 0 a
3 anys és l’etapa pedagògica
més important, perquè s’hi fi-
xen els valors i les habilitats que
després serviran per desenvo-
lupar l’educació”.

L’Hospitalet compta amb
sis escoles bressols municipals,
més nou de subvencionades i,
d’altra banda, té en projecte pel
2014 el trasllat de l’escola bres-
sol Patufet.

Senén Cañizares, del PP, 
molt crític amb L’H On

INTERNET4Fa cinc mesos es va
presentar la iniciativa L’H On,
amb la que l’Ajuntament de
L’Hospitalet volia apostar per la
participació ciutadana per mit-
jà de les xarxes socials i les
noves tecnologies. 

Després d’aquest temps, la
iniciativa compta amb 700 se-
guidors a la xarxa social Twit-
ter, una xifra criticada per Se-
nén Cañizares, regidor del Par-
tit Popular a l’Ajuntament. Se-

gons Cañizares, “ni els propis
afiliats del PSC ho segueixen”.
A més, ha aprofitat per destacar
que la iniciativa del PP #dre-
tasaber ha aconseguit la meitat
de seguidors a les xarxes en no-
més una setmana.

Cañizares s’ha mostrat tam-
bé molt crític amb el discurs del
PSC d’aproximar-se als ciuta-
dans amb L’H On i assegura
que “després de 30 anys de
govern, la gent està farta”.

L’Ajuntament de L’Hospitalet
ha preparat del 19 al 30 de se-
tembre un munt d’activitats
per celebrar la Setmana de la
Mobilitat. La intenció d’aques-
tes activitats és conscienciar
els ciutadans de la necessitat de
l’ús del transport públic, amb la
salut com a raó principal.

Deixar el cotxe a casa i uti-
litzar el transport públic re-
dueix la contaminació. Amb la
intenció d’incentivar-ne l’ús,
l’Ajuntament fa un repàs de la
multiplicitat d’opcions de trans-
port de la que gaudeix la ciutat
de L’Hospitalet: diferents lí-
nies d’autobusos urbans i inte-
rurbans, que cada cop són més
eficients energèticament, a ban-
da de gairebé 10 quilòmetres de
carril bici per recórrer la ciutat.

Tot això s’aprofita durant
aquests dies de la Setmana de
la Mobilitat perquè els ciuta-
dans prenguin més sovint la de-
cisió de deixar el cotxe aparcat
i agafin el transport públic o la
bicicleta.

UN MUNT D’ACTIVITATS
Per cridar a la participació dels
veïns, L’Ajuntament de L’Hos-
pitalet ha preparat diferents

activitats. Destaca l’original ini-
ciativa convocada pel dia 22, on
els veïns de la ciutat estan con-
vidats a portar el seu cotxe pri-
vat per demostrar quant espai
ens estalviem a l’omplir de gent
un autobús.

Els nens seran protagonistes
el dia 27, amb la Pedalada Es-
colar que s’organitza perquè
els nens vegin els aspectes po-
sitius del transport públic.

Reunió d’aficionats a l’excursionisme. Foto: Arxiu

Adrián Caballero
L’HOSPITALET

Primer Consell | Districte I
Una trentena d’entitats, així com veïns a títol personal, han participat a la primera

reunió del Consell del Districte I. La reunió ha servit per presentar els projectes
urbanístics dels barris Centre, Sant Josep i Sant Feliu. Un dels primers a dur-se a

terme serà la remodelació de la rotonda de l’Avinguda Josep Tarradelles.
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El consistori de L’Hospitalet
vol agilitzar els tràmits per
aconseguir llicències d’obres a
la ciutat. Amb aquesta intenció
s’ha presentat una nova orde-
nança municipal reguladora de
les actuacions urbanístiques. 

Com manifesten des del ma-
teix Ajuntament, la intenció és
adequar la normativa a les di-
rectrius europees, en concret a
la directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu. 

AGILITZAR ELS TRÀMITS
La nova ordenança municipal
té com a principal objectiu eli-
minar moltes de les dificultats
administratives amb les quals
es poden trobar els ciutadans
a l’hora de demanar llicències
d’obra, siguin menors o de
més importància. A més, l’A-
juntament ha manifestat la
seva intenció que l'ordenança
també faciliti el treball al ma-
teix consistori en diferents ac-
tuacions, com pot ser la d’ac-
tuar amb agilitat en solars pen-
dents d'urbanitzar. També ha
de servir aquesta nova nor-

mativa en els casos que l’A-
juntament cregui convenient la
paralització d’obres per part de
promotors. A més, l’Ajunta-
ment podrà garantir millor
que els solars de la ciutat esti-
guin nets i endreçats gràcies a
aquest nou text.

La normativa europea es-
mentada per l’Ajuntament fa
referència als serveis en el mer-
cat nacional i als objectius per
eliminar les dificultats buro-
cràtiques i administratives que
molts cops suposen els tràmits
com les llicències d’obres. Data

del 2006 i ara el govern muni-
cipal de Núria Marín ha decidit
adaptar la realitat de L’Hospi-
talet a aquesta normativa.

El text va ser aprovat el
passat dimarts 3 de setembre
per la Junta de Govern local i
seguirà els tràmits correspo-
nents en l’àmbit municipal per
arribar en uns mesos al Ple
municipal. Una vegada s’hagi
debatut al Ple de l’Ajuntament,
el govern local espera que sigui
aprovat. Posteriorment, serà
quan el text aprovat pugui en-
trar en vigor.

L’Ajuntament agilitzarà els tràmits de llicències. Foto: Arxiu

L’Ajuntament vol agilitzar els
tràmits de les llicències d’obra

EDUCACIÓ4Núria Marín, al-
caldessa de L’Hospitalet, i Llu-
ís Esteve, tinent d’alcalde, han
inaugurat el curs escolar
2013/2014 a l’escola La Capsa,
del barri de Can Serra. El curs
s’inicia a L’Hospitalet amb més
de 20.000 alumnes d’educació
infantil i primaria i 8.500 alum-
nes en educació secundaria.

Aprofitant la seva visita,
Núria Marín ha destacat que “el
curs s’inicia amb més retallades
a totes les etapes educatives”, a
més d’assenyalar que “la Ge-
neralitat ha disminuït en un
20% el pressupost que desti-
nava a educació”.

En aquest sentit també s’ha
pronunciat a la visita el tinent
d’alcalde, Lluís Esteve, que ha
recordat el milió d’euros que
l’Ajuntament destinarà a be-
ques durant aquest curs. Aques-
tes seran destinades a substituir
les beques menjador, retallades
pel Govern de la Generalitat.

Des de l’Ajuntament es re-
corda que, malgrat la reducció
en el pressupost municipal,
s’ha incrementat la partida per
educació. Això permetrà que es
mantinguin els programes com
el Pla educatiu d’entorn, on
l’Ajuntament inverteix al vol-
tant de 650.000 euros.

S’inicia el curs
escolar a La Carpa
amb l’alcaldessa

Baixa l’atur a
L’Hospitalet
al mes d’agost

TREBALL4Les dades d’atur d’a-
gost han donat aire als veïns de
L’Hospitalet. S’ha conegut que
l’atur es va reduir a la ciutat en
212 persones. És la primera
vegada que baixa aquesta dada
des de l’any 2004.

Les raons per explicar
aquesta davallada les trobem en
el sector serveis, que sempre
compta amb baixades d’atu-
rats quan arriba l’època estival.

El tinent d’alcalde de Pro-
moció Econòmica i Ocupació,
José María García Mompel, es
va mostrar satisfet amb aques-
tes dades, que situen l’atur de la
ciutat per sota de la mitjana ca-
talana i espanyola. Tot i això, la-
menta que el nombre de per-
sones sense feina encara sigui
molt alt i valora amb preocu-
pació que el 90% dels nous
contractes siguin temporals.

Redacció
L’HOSPITALET
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Llum verda a la remodelació 
del Mercat de Can Serra

» El projecte tindrà un cost de poc més de mig milió d’euros
» Es millorarà l’accès i s’habilitarà un espai per a un nou supermercat

Un llibre explicarà la història
empresarial de L’Hospitalet

EMPRESA4A finals d’aquest
any, el Fòrum Empresarial del
Llobregat presentarà un nou lli-
bre titulat L’Hospitalet i el baix
Llobregat: una història em-
presarial. El llibre, que serà es-
crit per l’advocat i historiador
Francesc Cabana, repassarà la
història empresarial de la co-
marca, amb especial atenció a
la ciutat de L’Hospitalet.

El llibre comptarà amb mul-
titud d’anècdotes que, segons
l’autor, han fet del Baix Llo-
bregat una de les zones indus-
trials més importants de Cata-
lunya. A més, des del Fòrum
Empresarial del Llobregat ja
han assegurat que el llibre ani-
rà acompanyat de diferents fo-
tografies de L’Hospitalet, algu-
nes d’elles inèdites.

EMPENTA HISTÒRICA
Segons l’autor del llibre, l’obra
vol donar una “empenta al sen-
timent històric i empresarial i
convertir-se en un referent de
difusió del que hem sigut i el
que som”. Tot per mitjà d’un

text resultat de la investigació
de Francesc Cabana, especia-
litzat en història econòmica de
Catalunya. A més, el llibre tam-
bé anirà acompanyat d’il·lus-
tracions i gràfics per donar to-
tes les dades de la història em-
presarial de L’Hospitalet.

CRIDA ALS EMPRESARIS
Per aconseguir el millor resul-
tat en aquest llibre, el Fòrum
Empresarial del Llobregat ha
fet una crida en la recerca d’a-
juda i assessorament per part
dels empresaris del territori
que liderin empreses històri-
ques, siguin grans o petites. El
que pretenen des de l’entitat
empresarial és aconseguir el
màxim de recursos documen-
tals.

El llibre porta ja mesos pla-
nejat i està planejat que pugui
veure la llum a finals d’aquest
any 2013. Ja ha estat presen-
tada la que serà la portada,
amb una fotografia on es pot re-
conèixer tota la comarca del
Baix Llobregat.

El Mercat de la Florida 
tindrà un Mercadona

ECONOMIA4La cadena Mer-
cadona instal·larà un super-
mercat al Mercat de la Florida,
a l’espai que es va reservar per
això i, a més, gestionarà l’a-
parcament del Mercat. Així es
va decidir en la primera reunió
del Districte IV, on es va anun-
ciar, a més, que les obres del
Mercat començaran al gener.

Mercadona invertirà cinc
milions d’euros i serà un reac-
tivament comercial per la zona
quan s’estreni el nou Mercat de
la Florida, que comptarà amb
cinc plantes: dues dedicades a

l’aparcament, a destinada al
Mercat, una altra reservada
per Mercadona i una darrera
per als equipaments municipals
que s’hi estableixin.

Mentre arriba la finalització
de les obres que iniciaran
aquest 2014, l’Ajuntament ja
prepara un aparcament provi-
sional de 80 places i s’està en-
carregant d’eliminar els quios-
cos sense llicència. El vicepre-
sident de l’Associació de Veïns
de la Florida, Nemesio Martí-
nez, creu que “el barri agrairà
l’esforç de l’Ajuntament”.

El Mercat de Santa Eulàlia
estrenarà paviment al 2014

OBRES4La Junta de Govern de
L’Ajuntament ha aprovat la re-
modelació del paviment dels
voltants del Mercat de Santa
Eulàlia. El projecte suposa la
millora dels carrers Pareto, An-
selm Clavé, Muns, Doctor Fle-
ming i Unió.

Les obres estàn projecta-
des per l’inici del 2014 i prete-
nen acabar amb els incove-
nients que provocava el vell
paviment, entre les quals estàn

les caigudes i ensopegades dels
veïns, així com les esquitxades
de l’aigua bruta acumulada sota
el paviment.

També es renovarà la il·lu-
minació de la zona. L’Ajunta-
ment calcula que les obres du-
rin uns 10 mesos. L’alcaldessa,
Nuría Marín, destaca “la mi-
llora de la imatge de la zona del
Mercat” que patirà amb aques-
ta remodelació, així com l’im-
puls del petit comerç.

La Junta de Govern Local ha
aprovat el projecte de remode-
lació de l’interior del Mercat de
Can Serra, Merca 2. L’objectiu
d’aquest projecte és reactivar
l’activitat comercial al voltant
del mercat.

Les obres consistiran en cre-
ar un nou accés al Mercat, al ca-
rrer Pere Pelegrí, amb el que es
millorarà l’accessibilitat. D’altra
banda, s’aprofitarà la remode-
lació per al desmuntatge de les
parades que es trobin buides.

Un altre punt important de
la remodelació és destinar més
de 1.000 metres quadrats per a
la ubicació d’un nou establi-
ment alimentari. És aquest el
factor que més pot reactivar l’e-
conomia del mercat i el seu
voltant. El projecte també in-

clou la reubicació de les parades
d’alimentació i la millora de la
seva imatge.

MILLORA DE LA IMATGE
El desmuntatge de les parades
buides i la remodelació de les
parades reubicades són dos
exemples de la millora d’imat-
ge a la qual vol sotmetre el
projecte al Mercat de Can Serra.
També es millorarà el pavi-

ment del mercat, inclòs el que
es destinarà a l’establiment ali-
mentari. Es millorarà la il·lu-
minació de l’espai, incloent la
millora de la instal·lació elèc-
trica.

El projecte actualment pas-
sa a la fase de concurs per de-
cidir quina empresa es farà cà-
rrec de l’obra. A més, l’Ajunta-
ment informa que hi haurà una
segona fase.

Imatge de mercat municipal. Foto: DIBA

Botigues al carrer | Collblanc - La Torrassa
Els veïns del barri de Collblanc - La Torrassa poden gaudir de botigues al carrer.

Es tracta d’una iniciativa econòmica per la qual botiguers de la zona s’estableixen
durant tot el dia al Mercat i als carrers de Vaquer, d’Occident i del Doctor Martí i

Julià, entre la carretera de Collblanc i el carrer de Rafael Campalans.

Redacció
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El Mes del Comerç finalitza
amb una alta participació

REDACCIÓ4Més de 500 co-
merços va participat al llarg de
la campanya del Mes del Comerç
que es va desenvolupar durant
els darrers mesos. És l’edició
amb més participants dels da-
rrers anys. Va ajudar també el fet
que es fecin coincidir les activi-
tats de la campanya amb les
festes majors de cada barri. 

A més, durant la campanya
s’han esgotat les 7.400 borses

reutilitzables que l’Àrea de Pro-
moció Econòmica i Ocupació
va repartir als comerciants al
llarg de la campanya, i que po-
sava de relleu la importància de
sensibilitzar la gent per a la reu-
tilització de els bosses de plàstic.  

El Mes del Comerç té l’ob-
jectiu de dinamitzar l’activitat co-
mercial de la ciutat, atès que re-
presenta un 22,6% de l’activitat
econòmica total de l’Hospitalet.

Els empresaris presenten
alternatives de finançament
ECONOMÍA4L’Assocació Em-
presarial de L’Hospitalet i el
Baix Llobregat va organitzar el
passat dia 16 una jornada de
debat i conferències per tractar
de presentar a la ciutadania
diferents alternatives als modes
de finançament tradicionals
que tothom coneix.

La jornada va comptar amb
parlaments d’excepció com Ire-
ne Bertràn, directora d’inver-
sions del Institut Català de Fi-
nances o Antoni Giralt, presi-
dent del Mercat Alternatiu Bor-
satil (MAB).

Durant tot el matí que varen
durar les conferències es varen
presentar iniciatives de finan-

çament força interessants, com
el crowfunding. Aquest sistema
permet a qualsevol persona
poder finançar un projecte amb
petites aportacions. La suma de
moltes petites aportacions pot
fer realitat un projecte. També
es va parlar de crowdlending,
que és la trobada de forma
transparent entre empreses i
inversors, amb l’objectiu que
idees empresarials interessants
puguin ser conegudes per in-
versors disposats a arriscar els
seus diners.

També es va parlar dels bu-
siness angels, inversors de risc
en cerca de projectes arriscats
però amb potencial.

Amb l’estiu ja a l’esquenes, els
hotelers de L’Hospitalet fan un
balanç força positiu de les da-
des que ha deixat l’activitat els
darrers mesos. Tots coincidei-
xen l’afirmar que han superat
les expectatives marcades als
inicis de la temporada alta. Els
responsables de l’Hotel Porta
Fira, l’Aparthotel Aura Park i el
Reinassance Barcelona Fira
Hotels parlen de dades molt po-
sitives pel sector a L’Hospitalet.

Tots coincideixen en xifrar
l’ocupació durant aquesta èpo-
ca entre el 65% i el 90%. Oscar
Bermejo, director de l’Hotel
Porta Fira, reconeix que “ha
augmentat l’index d’ocupació
respecte a 2012”. Per la seva
banda, Rosa Blanch, directora
comercial de l’Aparthotel Aura
Park, parla de “superar les ex-
pectatives del 90% de l’ocupa-
ció malgrat tenir uns preus més
elevats”.

TURISME EUROPEU
Més enllà de les xifres d’ocu-
pació, els hotelers estan contens
pel bon funcionament d’Inter-

net i les reserves on-line, així
com la confiança dels clients es-
trangers al passar les vacances
o els viatges de negocis en els
hotels de L’Hospitalet. Tal com
destaca Bermejo, el tipus de tu-
risme de l’Hotel Porta Fira és,
per sobre d’altres, europeu,
“amb moltes reserves d’Internet
i de tour-operadors provinents
de la Xina i Rússia”. 

Precisament el Porta Fira és
un dels que més elogis s’em-
porta per part dels seus clients
a les xarxes socials i webs
d’hotels.

BARCELONA COM ATRACTIU
Els directors d’hotels de la ciu-
tat de l’Hospitalet també han
arribat a  coincidir és en el fac-
tor decisiu que juga la ciutat de
Barcelona per a l’èxit dels seus
hotels. Ho qualifiquen com
“efecte Barcelona”: quan els
hotels de la capital catalana
s’omplen, com va passar amb el
mundial de natació, els turistes
poden recórrer a les ciutats del
voltant. És aquí on l’oferta de
L’Hospitalet sembla la més es-
collida per part de turistes i em-
presaris europeus.

Hotel Portafira del districte de Granvia. Foto: Hotel Portafira

Satisfacció entre els hotelers de
L’Hospitalet pel bon estiu

Redacció
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L’alcaldessa d’Hospitalet, Núria
Marín, ha visitat aquest mes la
situació de les obres de l’estació
dels Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) de
l’Avinguda Carrilet. Marín ha
estat acompanyada del secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de
la Generalitat de Catalunya,
Ricard Font, i el president dels
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, Enric Ticó, així com
el regidor del Districte I, Alfons
Salmerón. La visita coincideix
amb la finalització de les obres
d’impermeabilització de l’es-
tació.

Les obres, amb un pressu-
post de més d’un milió d’euros,
han permès reforçar i imper-
meabilitzar la llosa de fons de
l’estació i corregir els problemes

d’estructura i estanquitat. Tam-
bé s’ha creat un sistema de
captació i bombeig d’aigua.

Aquestes obres s’han realit-
zat en dues fases des de l’inici a
l’agost de 2012. A més, s’ha
treballat de forma ininterrom-
puda les 24 hores i mai s’ha pa-
rat el servei dels FGC a l’estació
per afectar el mínim possible als
usuaris del Ferrocarril, que a
L’Hospitalet és una de les eines

clau per la comunicació en
transport públic cap a Barcelo-
na.

Durant la visita, el repre-
sentant de la Generalitat, Ri-
card Font, ha anunciat que es li-
citarà l’obre de construcció d’un
ascensor a l’estació de la Línia
1 del metro de Rambla Just
Oliveres, amb la que es pretén
millorar l’accessibilitat de l’es-
tació als seus usuaris.

Tren passant per l’estació Avinguda Carrilet. Foto: FGC

Marín visita les obres de l’estació
dels FCG d’Avinguda Carrilet 

» Diferents autoritats han vist l’estat de l’obra iniciada l’any passat
» Es licitarà també les obres de l’estació Rambla Just Oliveras

Més de 50 persones llegeixen
contes a Can Sumarro

INFANTIL4La 18a edició de la
Marató de contes, celebrada el
dia 13 de setembre, es va cele-
brar als jardins de Can Suma-
rro i va comptar amb més de 50
voluntaris que varen llegir con-
tes per a tota la família. Fins i
tot l’alcaldessa de L’Hospitalet,
Núria Martín, va llegir un dels
contes, titulat Somiant en la
meva ciutat.

Va ser una tarda completa
per a tots els infants i pares que
es varen apropar als jardins de
Can Sumarro, on fins a les nou
de la nit no es varen parar de lle-

gir contes per als nens. Passada
aquesta hora, va ser el torn
dels contes per al jovent i els
adults. Aquest espai va ser pre-
sentat per Panettone Brothers,
un grup d’animació i circ.

Aprofitant la Setmana Soli-
daria de les Biblioteques, la
Creu Roja va instal·lar un espai
per recollir aliments bàsics per
al Banc d’Aliments.

També va tenir lloc la ini-
ciativa ‘contes al bar’, on els
adults podien sentir els contes
mentre feien un beure al bar
dels jardins de Can Sumarro.

Un mercat d’afectats per
l’Alzheimer a L’Hospitalet

SOLIDARITAT4L’Associació de
Familiars d’Afectats per l’Alz-
heimer de L’Hospitalet ha estat
aquest mes de setembre reco-
llint tota classe d’objectes uti-
litzats per tal de fer un mercat
per recaptar fons. Aquest mer-
cat es va celebrar el dia 15,
coincidint amb el Dia Mundial
de l’Alzheimer.

El mercat va estar a la Ram-
bla Just Oliveres i és només una
de les idees de l’Associació per
recaptar diners per poder aju-
dar a les famílies afectades per
la malaltia. Amb l’excepció de

la roba de segona mà, l’Asso-
ciació va fer una crida per re-
captar tot tipus d’elements i va-
ren aconseguir recollir des de
petits electrodomèstics fins a
llibres, passant per diversitat de
mobles o elements de decora-
ció.

Tots els diners recaptats
van a parar directament a l’As-
sociació, que de tant en tant es
fa sentir amb diferents activi-
tats. Els diners són molt ne-
cessaris per ajudar als familiars,
als afectats per la malaltia i
també per als cuidadors.

Exposició sobre Salvador
Valente a l’Auditori Barradas
CULTURA4Fins el 29 de se-
tembre tenim l’oportunitat de vi-
sitar l’exposició sobre l’artista
Salvador Valente que es troba a
l’Auditori Barradas. La mostra
rep el nom de Tiempo i és pre-
cisament el pas del temps el
tema principal de les obres ex-
posades.

Valente va néixer a Montevi-
deo, Uruguai, l’any 1945, tot i que
ha viscut més de mitja vida a Bar-
celona. Ha realitzat exposicions

individuals i col·lectives a Uru-
guai, Brasil i Catalunya. El color
i l’equilibri de les formes són dos
dels trets característics de la seva
obra.

Com a president de l’Asso-
ciació d’Amigos del Uruguay,
Valente va organitzar fa dos anys
a l’Harmonia l’exposició col·lec-
tiva Año del bicentenario.

L’exposició es va inaugurar el
5 de setembre i ja ha estat visi-
tada per desenes de persones.

Donació de sang | Rambla Just Oliveras
Durant el mes d’agost, els ciutadans de L’Hospitalet han tornat a demostrar la seva
solidaritat a l’arribar a una xifra considerable de donacions de sang per al Banc de

Sang de Catalunya. Conscients de la importància de donar sang, els ciutadans ho
van fer a les unitats mòbils de la Rambla Just Oliveras i el Mercat 2 de Bellvitge.

Redacció
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Santa Eulàlia

Les famílies amb nens i nenes
amb dificultats socials han
aconseguit material escolar de
forma gratuïta gràcies a una
campanya solidària organitza-
da durant el primer cap de set-
mana de setembre. Els resultats
de la campanya van ser força
positius i s’ha aconseguit que l’i-
nici del curs escolar sigui millor
pel grup de famílies a les quals
arriba el material.

La iniciativa va ser de la
Fundació Solidaritat Carrefour
i la Creu Roja i aquesta ha estat
la cinquena edició de la reco-
llida solidaria, que va tenir lloc
a l’hipermercat Carrefour del
centre comercial Gran Via 2.
Aquesta campanya està en el
context de la crida que va fer la
Fundació i la Creu Roja en qua-
si 200 centres comercials i hi-
permercats de tota Espanya.

Laura Bisbal, tècnica de la
Creu Roja de L’Hospitalet, va
afirmar que el material escolar
recollit s’ha destinat, princi-
palment, “al Projecte de Pro-
moció de l’èxit escolar de nenes
en dificultats socials del Pro-
grama d’intervenció i Inclusió
de la Creu Roja Joventut”. Per
la seva banda, l’empresa Ca-
rrefour hi col·labora amb la
campanya amb la donació de
121.000 euros per a la compra
d’aquest tipus de material.

Des de la Creu Roja es des-
taca que s’ha recaptat tot tipus
de material escolar, des dels es-
toigs dels nens, fins bolígrafs o

gomes d’esborrar. Fins i tot
s’han aconseguit moltes llibre-
tes i algunes motxilles, que aju-
daran a les famílies amb la te-
muda tornada a l’escola, que
comporta tantes despeses a les
famílies.

LA CRISI ARRIBA A L’ESCOLA
La iniciativa ha estat un èxit en
tant que es pot ajudar a les fa-
mílies que més ho necessiten a
rebaixar la despesa pel que fa al
material escolar. Sempre ha
estat una despesa familiar im-
portant al arribar setembre,
però la crisi econòmica ha
agreujat la situació, degut que
les famílies han de prioritzar i
repartir molt més els ingressos
i, de vegades, fins i tot no es po-
den pagar els llibres dels nens.
Sense anar molt lluny, els mit-
jans de comunicació ja parlen
dels mercats de segona mà dels
llibres de text i les llibreries ofe-
reixen tot tipus de descompte
en els llibres de text i també en

el material escolar. Per algunes
famílies, fins i tot, aquestes
ofertes no són suficients i no po-
den fer-se càrrec de les neces-
sitats dels fills, amb el que com-
porta psicològicament per als
pares.

Per posar el granet de sorra
al problema, la iniciativa orga-
nitzada a L’Hospitalet pot aju-
dar a algunes famílies de la
ciutat en aquest inici de curs.
Segons algunes organitzacions
de consumidors, la despesa fa-
miliar de la tornada a l’escola
pot arribar als 1.200 euros en
un centre públic, 2.300 euros
en un de concertat i més de
5.000 si parlem d’un privat.
Són xifres astronòmiques per
les famílies amb problemes
econòmics i més encara per a
les que pateixen risc d’exclusió
social.

Amb una taxa d’atur juvenil
en augment, no estan de més
iniciatives com la fomentada
per Carrefour i la Creu Roja.

Material escolar com el recollit a Gran Via 2. Foto: Arxiu

Veïns solidaris donen material
escolar a famílies necessitades
» La Fundació Solidaritat Carrefour i la Creu Roja, les organitzadores
» El material recollit es destinà a famílies amb dificultats socials

El PP insta l’Ajuntament 
a posar fi a l’incivisme

CIVISME4La regidora del PP a
l’Ajuntament de L’Hospitalet,
Sonia Esplugas, ha demanat al
govern municipal que es pren-
guin mesures per acabar amb
l’incivisme que té lloc habi-
tualment a la zona de la plaça
Milagros Cosarnau.

La regidora ha demanat a
l’Àrea de Seguretat, Convivèn-
cia i Civisme municipal que
ataqui el problema que afecta
els veïns de barri de Santa Eu-
làlia. Segons Esplugas, ja fa
anys que aquests veïns denun-
cien les contínues mostres d’in-

civisme de la plaça Milagros Co-
sarnau amb la que ha exempli-
ficat la seva demanda la regi-
dora.

Després de l’exposició de
motius, Sandra Esplugas ha
realitzat una bateria de pre-
guntes als responsables de l’À-
rea de Seguretat i Convivència
per saber exactament quines
mesures pendran i també per
informar-se de quantes san-
cions ha imposat la Guàrdia Ur-
bana per incivisme en la zona.
Segons la regidora, l’Ajunta-
ment no ha posat cap solució.

Aprendre a explicar contes 
a la Biblioteca Santa Eulàlia

LLIBRES4Per a tots aquells
amb imaginació i capacitat per
a la creació de nous contes
però amb dificultats per a l’ex-
pressió oral i la recitació, el 22
d’octubre Sandra Rossi oferirà
un taller anomenat L’art de
contar els teus propis contes.
Serà la Biblioteca Santa Eulà-
lia i la intenció és oferir un es-
pai on la gent perdi la vergon-
ya i ajudar als creadors de con-
tes a saber transmetre’l. Exis-
teixen diferents tècniques per a
l’oratòria i també per recitar
contes infantils i Sandra Rossi

tractarà en aquest taller que els
creadors de contes aconse-
gueixin poder llegir-los a més
de crear-los.

El taller tindrà lloc dos di-
marts, el 22 d’octubre i el 12 de
novembre, ambdós a les 18:45
hores a la Biblioteca Santa Eu-
làlia. Per accedir a aquests ta-
llers, és necessària la inscripció
prèvia. A més el mateix títol del
taller ja indica que és important
que les persones que s’hi apun-
tin tinguin experiència en la
creació de contes, a banda d’a-
portar moltes ganes.

Recollida d’aliments | Biblioteca Santa Eulàlia
Els veïns del barri de Santa Eulàlia han pogut participar en la Setmana Solidaria

de recollida d’aliments. Es va organitzar a les Biblioteques de L’Hospitalet i el
barri de Santa Eulàlia no va ser menys. La Creu Roja va ser una de les organitza-

dores d’aquesta campanya que va rebre el nom de Llibres per menjar.
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La pedalada popular del diu-
menge 15 va posar fi a les Fes-
tes de Bellvitge 2013. En el ba-
lanç final destaquen la quanti-
tat d’activitats organitzades per
a totes les edats, l’assistència de
veïns, tant de Bellvitge com
d’altres barris i ciutats, i els con-
certs amb èxit de públic.

El darrer cap de setmana va
destacar aquesta pedalada però
també el concert del grup cata-
là Els Catarres, que arran de la
seva cançó Jennifer es varen fer
força coneguts fa dos anys. En
el concert ofert dissabte 14, el
públic assistent va poder gaudir
dels seus nous èxits, com Tin-
tín, Rock and Roll o Vull estar
amb tu. Van actuar en el marc
de la Quinzena Nit Jove de
Bellvitge, que està organitzada
per la Colla de Diables i Dia-
blesses de Bellvitge. Va ser,
sens dubte un dels moments
més esperats de les festes del
barri.

Però no només va haver-hi
pop-folk als concerts de les
Festes. Els Grallers de Bellvit-
ge van oferir un concert de mú-
sica tradicional acompanyats
de l’Orquestra de Ministrils de
l’Escola de Música.  A més,
destaquen altres concerts de
diferents estils.

Un altre punt d’interès va
ser la V Fira Comercial i Arte-
sanal de Bellvitge, que va comp-
tar amb la participació de molts
comerciants i la visita de veïns
i ciutadans del voltant. Com

sempre, resulta una ajuda per
als comerciants del barri i va ser
una nova oportunitat de mos-
trar les característiques del co-
merç i l’artesania del barri de
Bellvitge i els seus comerciants.

ACTIVITATS PER A TOTHOM
Durant els dies que han durat
les Festes de Bellvitge, desenes
d’activitats han tingut lloc. Els
més petits han tingut les seves
activitats com pedalada infan-
til o activitats lúdiques. El jo-
vent ha pogut gaudir de dife-
rents concerts i actuacions, així
com el barri s’ha omplert d’ac-
tivitats i fires per a totes les
edats, cercant intensificar el
consum al barri per part dels
veïns i per donar a conèixer els
establiments als ciutadans de
L’Hospitalet en general. Com
sempre, les festes del barri re-
sulten ser una de les millors
oportunitats per a presentar

les característiques comercials i
culturals. D’altra banda, no podia
faltar la presència de represen-
tants polítics a les Festes. Per les
dates en què se celebren, les Fes-
tes de Bellvitge coincideixen amb
l’inici del curs polític, moment en
el qual els líders dels partits in-
tenten mostrar-se públicament.
Aquest és el cas del d’Esquerra
Republicana (ERC), Oriol Jun-
queras, al qual se’l va poder veu-
re gaudint de les Festes. 

De la mateixa manera, el
conseller d’empresa i ocupació,
Felip Puig, també hi va estar
present al barri de Bellvitge
durant aquests dies. En darrer
lloc, va fer acte de presència a
les festes del barri, el líder na-
cional d’Iniciativa Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (ICV
-EUiA), Joan Herrera. Tant po-
lítics com veïns i comerciants
han gaudit aquests dies de fes-
tes de Bellvitge d’enguany.

Imatge promocional de Els Catarres. Foto: elscatarres.cat

Les Festes tanquen plenes
d’activitats i concerts

» Els Catarres van oferir el concert mediàtic del darrer dissabte
» El líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, present

Endesa finalitza les obres 
de  la subestació elèctrica 

ENERGIA4Les obres de la su-
bestació elèctrica de la Feixa
Llarga han finalitzat. Així ho in-
forma Endesa, l’empresa enca-
rregada de la subestació. Se-
gons un comunicat, aquestes
obres permeten oferir un millor
servei elèctric a 70.000 abonats
de L’Hospitalet però també de
Barcelona i Cornellà.

Les obres han consistit en la
substitució de les cel·les d’uns
transformadors de la subesta-
ció per altres d’última genera-
ció. La millora que presenta és
una millor resistència a la hu-

mitat, cosa que garanteix un
millor servei. A més, les noves
cel·les resisteixen millor a la
pol·lució.

Des de l’empresa han asse-
gurat que les obres ofereixen
aquestes millores als abonats de
L’Hospitalet però també als de
Barcelona, Cornellà i El Prat de
Llobregat, les poblacions afec-
tades per aquesta subestació
elèctrica d’Endesa. Aquesta,
això sí, no és l’única que té
L’Hospitalet. L’altra subestació
es troba a la carretera de Coll-
blanc.

Bellvitge controla el soroll
per afavorir el descans

CIVISME4Les Festes de Bell-
vitge d’enguany han mostrat la
intenció de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de reduir el soroll
en horari nocturn per afavorir
el descans dels veïns. Després
de rebre moltes queixes, l’A-
juntament va decidir tractar
el tema i avançar els horaris
que els comerciants podien
oferir música i també l’hora
de tancament.

Així, els dissabtes de festes,
la música va ser apagada a la 1
i els locals tenien l’obligació de
tancar a les 2:30 de la matina-

da. Els diumenges encara l’ho-
rari era més restrictiu, obli-
gant a apagar la música a les 22
i obligant als responsables de la
fira a tancar les atraccions a les
12 de la nit.

Però el soroll que s’emeti,
malgrat ser en les hores per-
meses, també va patir restric-
cions. En concret, el volum de
la música no podia pujar dels
80 decibels. Per les atraccions,
l’Ajuntament va exigir silen-
ciadors i limitadors de soroll.
Tot per garantir el descans dels
veïns del barri.

Titelles | Biblioteca de Bellvitge
Els més petits de la casa poden estar contents si van a la Biblioteca de Bellvitge.

Allà podran gaudir d’un espectacle de titelles. Però no serà el típic espectacle.
Aquestes titelles narraran poesia, un gènere no tan conegut pels més menuts,

però que pot agradar tant o més com un conte infantil.
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Pancarta organitzada a la Setmana del Llibre en Català. Foto: Arxiu

El Centre Cultural Sant Josep
celebra el seu 30è aniversari

LLIBRES4L’Hospitalet ha estat
present a la Setmana del Llibre
en Català, unes jornades cele-
brades a la Catedral de Barce-
lona. Per mitjà d’entitats i veïns
de la ciutat que hi varen parti-
cipar, L’Hospitalet demostra
el seu interès per la cultura i la
literatura en català.

A més, l’empresa local Sun-
disa va anunciar que donaria
500 euros per a la compra de
llibres al Cercle d’Empreses
Amigues, una iniciativa lligada
a la Setmana del Llibre en Ca-
talà, que es va celebrar a mit-
jans de setembre. La intenció és
fer una donació per impulsar la
lectura en català. Els llibres
aniran destinats a la Bibliote-
ca Tecla Sala.

Presència de L’H 
a la Setmana del
Llibre en Català

CULTURA4La Biblioteca Te-
cla Sala acull la primera Expo-
sició European Blues Expo. Es
va inaugurar el 19 de setembre
i en ella hi podem trobar una se-
lecció de tot tipus d’obres lli-
gades a la música Blues, so-
bretot fotografies i material au-
diovisual. Aquesta exposició és
conseqüència que la Biblioteca
Tecla Sala és la seu documental
de la European Blues Union
(EBU), una associació present
a 28 països d’Europa i que per-
met l’intercanvi i difusió de la
música i la cultura blues. 

A més, a l’exposició es po-
dran gaudir d’actuacions mu-
sicals. A la Biblioteca també es
podrà gaudir d’un cicle de ci-
nema provinent dels EUA, amb
pel·lícules que repassen les vi-
des d’alguns dels presidents
del país nord-americà.

Música Blues i
cinema dels EUA
a la Tecla Sala

El passat dimarts 17 de setem-
bre es va inaugurar al Centre
Cultural Sant Josep una expo-
sició amb el nom Sant Josep,
d’aula de cultura a Centre Cul-
tural, amb motiu del seu 30è
aniversari. Es podrà visitar fins
al 29 d’octubre i repassa la his-
tòria d’aquest equipament. Uti-
litza el material que s’hi ha
produït durant els 30 anys al
Centre Cultural o aquell mate-
rial que mostra les diferents que

en aquest s’hi han realitzat.
L’Aula de Cultura de Sant Josep
es va inaugurar el 1983 amb la
intenció d’aproximar la cultura
als ciutadans. L’exposició mos-
tra l’evolució del Centre i, com
per mitjà de diferents activitats,
ha passat de ser una Aula de
Cultura per aproximar la cul-
tura des del barri, a un Centre
de producció cultural i que fo-
menta l’esperit creador dels
veïns.

D’altra banda, el 25 d’octu-
bre tots els ciutadans i usuaris
del Centre Cultural tenen una
cita al cafè concert que es rea-
litzarà per a commemorar l’a-

niversari. Serà a les 21 hores i
comptarà amb la participació
dels grups de música, teatre i al-
tres col·lectius que, d’una ma-
nera o altra, han estat vinculats
al Centre Cultural Sant Josep.
Amb això s’aconseguirà donar
un toc més íntim i especial a la
celebració.

A la inauguració de l’expo-
sició va assistir-hi l’alcaldessa
de la ciutat, Núria Marín, així
com el regidor del Districte I,
Alfons Salmerón i el Regidor de
Cultura, Jaume Graells. Per to-
thom que vulgui visitar l’expo-
sició, el Centre es troba a l’Av.
Isabel la Católica 32.
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L’Ajuntament de L’Hospitalet ja
ha aprovat els projectes de mi-
llora dels locals municipals si-
tuats al carrer Belchite. Es trac-
ta de dos equipaments munici-
pals independents als números
5 i 9, aquest últim on es troba
actualment el Casal de la Gent
Gran. L’obra vol comunicar
ambdós locals per obtenir un
equipament de quasi 450 me-
tres quadrats. 

Aquest espai és el que con-
sidera necessari l’Ajuntament
per oferir els serveis dels quals
disposa la Regidoria dels dis-
trictes IV i V, que ara es troba al

carrer Ibèria i que està planejat
que sigui traslladat a aquest
edifici del carrer Belchite. Per la
seva banda, el local municipal
del carrer Ibèria quedaria des-
tinat per al Casal de la Gent
Gran de Pubilla Cases.

NOVES INSTAL·LACIONS
Les obres no només serviran
per al trasllat del Casal i acollir
la Regidoria al carrer Belchite.
Es tracta de reformar els equi-
paments municipals per oferir
millors serveis modernitzant
els tres locals, dos al carrer
Belchite i l’equipament del ca-
rrer Ibèria. La Regidoria, per
exemple, comptarà amb una
sala d’actes amb capacitat per
90 persones. A més, els dife-
rents equipaments comptaran

amb una instal·lació elèctrica
renovada, de la mateixa mane-
ra que la resta d’instal·lacions,
que s’adequaran a la nova sala
d’actes i als diferents serveis
que oferirà la Regidoria dels
districtes IV i V.

MINIMITZANT COSTOS
Les obres tindran un cost de
quasi mig milió d’euros. Se-
gons informa el mateix Ajun-
tament de L’Hospitalet, les
obres d’adequació es realitzaran
seguint criteris de minimització
de costos. Un exemple d’això és
que es mantindrà la façana que
dona al carrer Simancas, reno-
vada amb fons estatals l’any
2009. La del carrer Belchite
només patirà un canvi a les
fusteries dels accessos.

Imatge d’obres a L’Hospitalet. Foto:Arxiu

Rentat de cara als locals
municipals de Belchite i Ibèria

» Amb els canvis, el Casal de la Gent Gran guanyarà el doble d’espai
» Els serveis municipals s’han de traslladar durant les obres

Rosa Díez  critica el
separatisme a La Bòbila

POLÍTICA4La diputada al Con-
grés dels Diputats i líder na-
cional del partit Unión Pro-
greso y Democracia (UPyD),
Rosa Díez, va oferir una xerra-
da política al Centre Cultural La
Bòbila acompanyada de l’hos-
pitalenc José Conde.

En l’acte, que obria el curs
polític per a la portaveu
d’UPyD, Rosa Díez es va mos-
trar molt crítica amb el sepa-
ratisme i va defensar la lliber-
tat i la unió.  Va parlar de la ca-
dena per la independència de la
passada Diada com un acte de

separació. Segons Díez, “la ca-
dena és una metàfora de falta
de llibertat”. Per la seva banda,
José Conde va criticar la falta de
lideratge social a L’Hospitalet i
va denunciar que “el PSC ja no
es preocupa de les qüestions es-
sencials de la ciutadania. Han
perdut el rumb”.

A l’acte hi varen assistir
unes 160 persones, entre les
que destaquen el membre del
Consell del partit, Ramón de
Veciana, i el secretari d’orga-
nització d’UPyD a Catalunya,
Miguel del Amo.

Condemnat per lesionar 
els genitals de la seva dona

JUSTICIA4L’Audiència de Bar-
celona ha condemnat a cinc
anys de presó Edwin Osiris,
l’home de nacionalitat domi-
nicana que al març de 2012 va
ser detingut per lesionar greu-
ment la seva dona. En con-
cret, el condemnat va mossegar
els genitals de la seva dona
mentre mantenien relacions
sexuals. El jutge no ha pogut in-
ferir que aquestes relacions no
fossin consentides, ja que la víc-
tima no va declarar al judici al
trobar-se desapareguda.  La
sentència assegura que no es

pot considerar una mutilació
per falta de proves. Com a con-
seqüència, l’home ha estat ab-
solt del delicte d’agressió se-
xual, tal com es demanava des
de l’acusació.

A banda dels cinc anys de
presó als que ha estat con-
demnat per la “intencionalitat
en la mossegada”, Edwin Osi-
ris ha estat condemnat a pagar
21.000 a la víctima i ha rebut
un ordre d’allunyament per la
qual no podrà apropar-se a
menys de mil metres de la dona
en els pròxims sis anys.

Cursos i tallers | La Bòbila
El Centre Cultural La Bòbila organitza des del passat 14 de setembre
cursos i tallers de dansa, idiomes i teatre. Hip-hop, salsa i bachata o

fins i tot sardanes són algunes de les propostes que La Bòbila ens
aproparan fins el junt de l’any vinent
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Malgrat que les obres de la
nova línia de metro L9 pateixen
retard des de fa anys, les ins-
tal·lacions van, de mica en mica,
construint-se. Al Gornal, Coll-
blanc i Torrassa ja han estat
oberts els espais del voltant de
les estacions de la que serà la lí-
nia de metro més gran del con-
tinent europeu.

Aquests nous espais comp-
ten amb millores per a la zona.
Es disposarà d’un nou arbrat,
així com una millor il·lumina-
ció i més equipaments respec-
te a mobiliari urbà. En el cas de
Collblanc, fins i tot, les obres

han afectat les façanes dels edi-
ficis del voltant, que han estat
també sotmeses a millora.  En
concret, s’ha instal·lat un sòcol
de granit amb plaques d’alu-
mini de diferents tonalitats. En
els tres casos s’han instal·lat as-
censors per aconseguir que la
futura línia compti amb els mi-
llors accessos.

A Gornal, amb uns 1.400
metres quadrats d’espai, s’ha
adaptat la zona verda del vol-
tant de l’estació, així com tam-
bé s’ha instal·lat una nova pa-
vimentació i mobiliari urbà. A
Torrassa, on l’ascensor ja està
en funcionament, s’han adaptat
els 1.200 metres quadrats se-
guint el projecte de l’Eix Cívic,
que connectarà els parcs de La
Torrassa i Les Planes, aprofitant

les obres de construcció dels
nous espais en aquesta zona.

La línia de metro L9 serà la
més gran d’Europa una vegada
finalitzada. Connectarà l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
des del Besòs fins a l’aeroport
de El Prat. A L’Hospitalet
comptarà amb set estacions,
algunes, com la de Collblanc
amb la L5, seran correspon-
dència entre diferents línies.

La línia ha patit diferents
canvis de data des de la seva
planificació. Ara com ara, no-
més funciona el tram des de La
Sagrera cap a la zona Besòs. Se-
gons la Generalitat de Cata-
lunya, la L9 pot estar enllesti-
da per a l’any 2016, en comptes
de 2014, quan estava calculat en
un principi.

Zona verda a L’Hospitalet. Foto:Arxiu

Oberts al públic els espais del
voltant de les estacions de l’L9
» S’ha millorat en l’enllumenat, el mobiliari urbà i un nou arbrat

» La Generalitat parla de 2016 com a data per la nova línia de metro

Mujeres Pa’lante recorden 
la dona morta a Sants

SUCCESSOS4Una cinquantena
de persones van participar en
l’homenatge i ofrena floral per
Nancy Linares, la veïna d’Hos-
pitalet, d’origen equatorià, que
va ser trobada morta al barri de
Sants, de Barcelona.

L’acte ha estat organitzat
per l’entitat de L’Hospitalet
Mujeres Pa’lante. Norma Véliz,
d’aquesta entitat, va assegurar
que la mort de Nancy “és un
acte de violència contra la dona
i nosaltres rebutgem tota clas-
se de violència”. Aquesta asso-
ciació va organitzar, a més, un

dinar solidari a Casa Sense
Fronteres. La intenció era re-
captar el màxim de diners pos-
sibles per tal d’ajudar a la fa-
mília de la víctima i per poder
enviar les seves restes mortals
al seu país d’origen.

Per altra banda, els Mossos
d’Esquadra ja han detingut al
presumpte agressor i el jutge ha
interposat presó provisional
mentre es resol el cas. La in-
vestigació es troba, ara per ara,
sota el secret de sumari a l’es-
pera de l’aportació de proves i
els informes policials.

Una tardor plena d’activitats
al Teatre Joventut

CULTURA4L’agenda cultural
al barri de Collblanc va plena
per aquesta tardor amb les ac-
tivitats programades al Teatre
Joventut. Música, teatre i, fins
i tot, un homenatge a l’humo-
rista Pepe Rubianes. Tot per un
octubre mogut al Teatre.

Destaca en l’aspecte musical
el XVIII Certamen Internacio-
nal de Guitarra Flamenca. Es
tracta d’un espectacle organit-
zat per la Tertúlia Flamenca de
L’Hospitalet. En aquesta 18a
edició es prepara una final amb
guitarres convidades d’arreu

de l’Estat i altres nacionalitats.
Se celebra el 26 d’octubre a les
20 hores.

El 19 d’octubre es podrà
gaudir al Teatre Joventut de
Lorca eran todos, un home-
natge al poeta granadí. És una
obra amb text de Pepe Rubia-
nes i es planteja com un teatre-
document recordant el treball
de Rubianes.

En teatre de petit format, el
20 d’octubre es podrà gaudir de
Se de un lugar, premi Butaca a
la millor obra en aquest gène-
re i amb molt bona crítica. 

Redacció
L’HOSPITALET

Nou bus H8 | Collblanc
A partir de novembre, els barris de Collblanc i Torrassa tindran una altra
via de comunicació per transport públic. Es tracta de la nova línia de bus
H8, que substituirà a l’actual línia 15 de TMB. Aquesta nova línia de bus

connectarà el barri de Collblanc amb La Maquinista
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Un canal de comunicació entre
propietaris de places d’aparca-
ment i persones que necessiten
llogar-ne una en alguna zona i
franja horària determinades.
Això és Vehiparkme, una nova
plataforma web que impulsa
una parella resident a L’Hospi-
talet que ha trobat en la ciutat
veïna, Barcelona, les condicions
òptimes per aventurar-se a tirar
endavant la iniciativa.

De fet, un dels districtes bar-
celonins –Les Corts– és el pilar
del projecte, el fonament que ha
de servir per “convertir en ne-
goci una idea sorgida d’una ne-
cessitat pròpia”. Així ho explica
a Línia L’Hospitalet el seu co-
fundador, Iván Jiménez, que
conjuntament amb Elena Arci-
niega van crear el projecte i ara
intenten potenciar-lo.

L’àmbit de la plataforma és
nacional, però els seus impul-
sors volen anar “ciutat per ciu-
tat”. I, per fer-ho, han començat
per Barcelona i, especialment,
per les Corts. “Aquesta és una
zona on hi ha un parc de places
d’aparcament de propietat molt
gran, on l’activitat comercial és
potent i on empreses de cert ni-
vell hi tenen la seva seu”, argu-
menta Jiménez.

UN SERVEI GRATUÏT
I és que Vehiparkme basa el seu
model de negoci en la publicitat
online. Paral·lelament a la pla-
taforma, els impulsors han dis-
senyat un canal de publicitat de
proximitat perquè totes aquelles
empreses properes als usuaris de
l’aparcament compartit puguin
oferir els seus productes i serveis
a aquests usuaris mostrant i pro-
mocionant les seves ofertes.

Per fomentar el negoci, ac-
tualment estan lliurant tiquets
daurats que obsequien els po-

tencials clients amb un mes de
publicitat gratuïta al seu web.
“Hem notat que hi ha un seguit
d’empreses molt interessades
en aquest producte publicitari”,
assegura Jiménez.

CONSUM COL·LABORATIU
Vehiparkme proposa que el
propietari que deixa lliure la
seva plaça d’aparcament quan
marxa a treballar la llogui a un
altre usuari registrat a la plata-
forma que treballa, va al gimnàs
o estudia a la zona. També ser-
veix perquè qui té dificultats per
llogar la plaça de manera tradi-
cional pugui fer-ho a diverses
persones a la vegada però en di-
ferents franges horàries.

“D’aquesta manera aconse-
guim que no hi hagi places in-
frautilitzades, i tant el propietari
com l’usuari hi surten guan-
yant”, explica Jiménez. És el que
s’anomena consum col·labora-
tiu, el qual en època de crisi està
més de moda que mai.

Pàgina web del projecte. Foto: Vehiparkme

Una parella de la ciutat impulsa
un web d’aparcament compartit
» La plataforma és d’àmbit estatal i el servei és gratuït per als clients
» Vehiparkmebasa el seu model de negoci en la publicitat online

L’IES Prat delLlobregat
acollirà el Centre de les Arts

BELLVITGE-GORNAL4En la da-
rrera reunió del Consell de Dis-
tricte, celebrada el passat 19 de
setembre, es va decidir que les
instal·lacions de l’IES Prat de
Llobregat acollissin la seu de
l’Escola de Música Centre de
les Arts. 

El cost de la reforma serà de
gairebé 1.500.000 d’euros, i està
previst que el proper curs  ja pu-
gui funcionar a ple rendiment. 
Durant la reunió del Consell de
Districte, també es van fer es-
ment de mesures per millorar

voreres, clavegueram i pavi-
mentació, i a la reforma de di-
versos edificis públics. En con-
cret, seran un total de set els
equipaments arranjats, un d’ells
al carrer Prado, amb un cost de
180.000 euros i que inclou il·lu-
minació i la instal·lació d’una
zona de jocs infantils.

A més, la Unió Esportiva
Gornal comptarà per fi amb ges-
pa artificial. El camp d’aquesta
entitat era l’únic de la ciutat que
encara no tenia gespa artificial
instal·lada. 

La Confraria 15+1 treu un DVD
amb les seves processons

PUBILLA CASES4La Confradia
15+1 de l’Hospitalet ha creat un
DVD amb les processons que
durant la darrera Setmana San-
ta van recórrer els carrers de la
ciutat.

En principi han sortit 400
unitats a la venda, amb un preu
de 10 euros que es poden obte-
nir a la seu de la Confradia, al ca-
rrer Molí, i a la plaça de la Bòbila. 

Aquesta acció suposa un nou
pas en el desenvolupament d’a-
questa entitat històrica, que ce-
lebre les primeres processons
laiques, és a dir, que no surten

d’esglésies i són organitzades
per persones alienes a la jerar-
quia eclesiàstica. 

La Confraria va néixer fa
uns 40 anys al barri de Pubilla
Cases, quan un dia uns veïns del
barri van treure en processó
una petita imatge d’una verge,
col·locada a una taula de bar i
portada a l’esquena pels veïns.
Aquests van ser els inicis d’una
germandat que amb els anys
ha esdevingut un referent a ni-
vell català i estatal de les pro-
cessons, i que any rere any om-
ple els carrers riberencs.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

Línia d’autobús L14| Augmenten els passatgers
La línia d’autobusos que uneix Bellvitge amb el barri de Les Corts a Barcelona, la L14, és
la que més ha crescut en nombre de passatgers en el darrer any, en concret en un 12%, el

que suposa 2.260.000 usuaris a l’any. Altres línies que també pugen són la L12, que ha
incrementat en un 9% però que segueix sent la més utilitzada, amb 3.112.000 usuaris.
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L’objectiu principal del Consell
Esportiu de l’Hospitalet en
aquest inici de temporada és
ajudar els clubs i les entitats
d’esport base davant l’obliga-
torietat de contractar els mo-
nitors de les diverses activitats
que duran a terme, en el marc
de la nova llei d’emprenedoria.

El passat 18 de setembre es
va presentar al Centre Cultura
de Bellvitge de la plaça Europa,
la nova temporada esportiva
de la ciutat, i l’inici dels Jocs Es-
colars 2013-2014. L’any passat,
al voltant de 300 equips i 8.000
esportistes van inscriure’s a les
diferents competicions esco-
lars. 

Davant de les inspeccions de
la Seguretat Social als clubs
base catalans, el Consell Es-

portiu s’ha marcat l’objectiu
de donar suport a aquests clubs,
perquè puguin realitzar la seva
tasca. Cal recordar que moltes
d’aquestes entitats depenen del
treball desinteressat de molts
voluntaris que fan d’entrena-
dors, monitors o àrbitres, i sen-
se els quals no hi hauria esport

base tal com el coneixem. El fet
d’haver de contractar monitors
i entrenadors suposa també
una dificultat afegida a aques-
tes entitats, molt afectades per
l’avinentesa econòmica.

L’acte va finalitzar amb una
conferència d’Albert Batalla,
que va tancar la presentació.

Presentació de la Festa de l’Esport, al juny. Foto: Ajuntament de L’Hospitalet 

El Consell Esportiu recolza 
els clubs investigats 

» El Consell dóna suport als clubs investigats per la Seguretat Social
» La temporada dels Jocs Escolars començarà a principis d’octubre

El Rugby l’Hospitalet, campió
del Torneig  Ciutat de L’H

RUGBY4L’equip masculí va
guanyar la 29ena edició del
Torneig Ciutat de l’Hospitalet
en derrotar l’Andorra per 12 a
10. L’equip femení, per contra,
va perdre davant el Gòtics per
10 a 15. 

Aquest torneig de presenta-
cióva servir d’sparring per pre-
parar la nova temporada a Di-
visió d’Honor B. La intenció
aquesta temporada és assolir

un nou ascens a la màxima ca-
tegoria del rugby estatal. 

El Rugby Club Hospitalet va
néixer l’any 1973 amb el nom
d’Unió Esportiva Bellvitge.
L’any 1983 va formar un equip
sènior i va aconseguir ascensos
de categoria. La temporada
1985-1986 va convertir-se en
campió Copa de Catalunya, i
l’any següent va ascendir a Pri-
mera Estatal.

Cruel eliminació de l’Hospi 
a la Copa davant el Racing

FUTBOL4No va poder ser aquest
any. L’Hospitalet va caure elimi-
nat molt d’hora de la Copa, da-
vant un Racing de Santander
que es va endur la victòria amb
un gol a la pròrroga.

Els homes de Martin Posse
van disputar un gran partit, tot
i estar en inferioritat numèrica
des del minut 17 per vermella di-
recta a Pau Senén, que a més va
cometre penal. El marcador,
però, l’obrien els riberencs mit-
jançant Moussa al minut 9 de la
primera meitat. Tot pintava molt
bé per l’Hospi, però llavors va

arribar el penal de Senén i l’em-
pat de Javi Soria. 

Amb l’1 a 1 al marcador,
l’Hospi mai no va perdre el sen-
tit del partit, i va plantar cara als
càntabres. De fet, els riberencs
tornaven a avançar-se al minut
21 de la segona part, amb un gol
en pròpia porta del Racing. 

D’aquí cap al final, el partit va
entrar en una espiral d’empats i
desempats, que va finalitzar el
minut 103, quan el racinguista
Miguélez va fer el gol de la vic-
tòria càntabra, que va suposar la
derrota hospitalenca. 

El Collblanc-Torrassa arrassa a
la Copa Hospitalet de Bàsquet
BÀSQUET4L’AEC Collblanc va
aconseguir dos dels tres trofeus
de la Copa l’Hospitalet de bàs-
quet, disputada el passat diu-
menge 8 de setembre. 

El campionat es dividia en
tres trofeus diferents: la pri-
mera Copa l’Hospitalet de Bàs-
quet Lliga EBA, la sisena Copa
l’Hospitalet de bàsquet femení
i la setena Copa l’Hospitalet de
bàsquet masculí. 

A la competició de Copa

EBA, el Collblanc-Torrassa va
vèncer en la final al CB Hospi
per 98 punts a 90. 

A la Copa l’Hospitalet, cate-
goria masculina, va ser també el
Collblanc-Torrassa qui va endur-
se el trofeu, en guanyar l’AESE
per 83 a 64. En categoria feme-
nina, però, va ser el Joventut
l’Hospitalet qui va impedir el tri-
ple podi dels de Collblanc, en
vèncer per 98 a 88 en un partit
molt emocionant.

CE L’Hospitalet | Miguel García anuncia retirada
Després de l’eliminació de l’Hospi a la Copa davant el Racing de Santander 

per 3 gols a 4, l’etern president de l’entitat riberenca, Miguel García, 
va anunciar que deixaria la presidència abans de finalitzar la temporada. 

García spera deixar al capdavant a alguna persona “que mantingui la seva línia”.

F. Javier Rodríguez
L’HOSPITALET

El Club Rugby l’Hospitalet la passada temporada. Foto: Rugby l’Hospitalet
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Fa 90 anys un reial decret prohibia el separatisme
Després del cop d’estat de Primo de Rivera, el 1923 un
reial decret d’Alfons XIII prohibia a Espanya el separa-
tisme i un altre del mateix dictador va prohibir l’ús del
català i de la senyera.

DIJOUS 26 DE SETEMBRE
19:00 XERRADA “AUTOMOTIVACIÓ : COMENÇA

UN NOU CURS”.  A càrrec d’Andrés Moya. A la
Biblioteca Central Tecla Sala.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
20:00 Lorca eran todos de Pepe Rubianes. Re-

posició de la seva obra Lorca eran todos.Preu
20€, al Teatre Joventut.

DIMECRES 02 D’OCTUBRE
16:00 i 19:00  VISITES PER CONÈIXER LA BI-

BLIOTECA. La Biblioteca Josep Janés ofereix
una visita guiada. Grups de 2 a 4 persones.
Informació al taulell de préstec.

FINS AL 12 DE GENER DEL 2014
Diumenges a les 12l Conveni de L’Hospitalet:

història i societat a inicis del segle XVIII. S’hi
podrà veure l’original del documents cedit per
l’Arxivo de Simancas i els quadres originals
de l’Arxiduc Carles i de la seva esposa, Elisa-
beth de Brunswick, cedits pel Museu Palau
de can Mercader de Cornellà i que han estat
atribuïts a Andrea Vaccaro.  Lloc: Museu de L'-
Hospitalet - L'Harmonia. Espai d'Art

FINS  AL 31 D’OCTUBRE
De l’1 al 31 d’octubre  Exposició.  Acrílics, a cà-

rrec de Maria Dolors Guinat Milà. A la Bi-
blioteca Central Tecla Sala. A la Biblioteca Cen-
tral Tecla Sala .

DIJOUS 10 D’OCTUBRE
18:00 Cinema infantil. ¡Rompe Ralph!, A la Bi-

blioteca Central Tecla Sala.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
08:15 CAMINADA POPULAR PER LA MOBILITAT,

Data fi inscripció: 26/09/2013. Per Internet:
Imprimir el full d’inscripció adjunt, emplenar-
ho i enviar-ho escanejat al correu electrònic:
dinamitzacioesports@l-h.cat 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSBIBLIOTEQUES

Vols escoltar històries d’amor? Vols pas-
sar una bona estona divertida i emo-
cionant? Et convidem a L’hora del
conte amb Sandra Rossi. Dimecres, 2
d’octubre, a les 18 hores / A la Bi-
blioteca Santa Eulàlia.

L’HORA DEL CONTE: 
HISTÒRIES D’AMOR ESTRANY

Dimecres 02 d’octubre

Culpables.  
Dissabte 28 de setembre

CULPABLES és un thriller contemporani
de l’autor català Èric Romero, on un dels
seus actors principals, Manel Piñero
(més conegut pel seu paper d’Homo
APM?) dóna el salt de la tv al teatre en
un paper dramàtic, després d’haver-se
format a l’escola de Teatre PORTA4.

V GALA BENÉFICA 
D’ARTS MARCIALS

Gala Benèfica d’Arts marcials en favor de
l’Associació de Familiars d’Alxheimer,
organitzada per Catalunya Hapkido As-
sociació, que tindrà lloc al Poliesportiu Mu-
nicipal de Bellvitge el 5 d’octubre al
matí.. Per accedir a la gala s’haurà d’a-
portar un donatiu voluntari.

L’OMBRA DEL VENT, Carlos Ruiz Zafón
L’Ombra del Vent és un misteri litera-
ri ambientat a la Barcelona de la pri-
mera meitat del segle xx, des dels úl-
tims esplendors del Modernisme a les
tenebres de la Postguerra."

CLUB DE LECTURA EN VEU ALTA
Tots els Dijous a les 11
Biblioteca Can Sumarro 

Dissabte 5 d’octubre 10:30
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