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No abaixem la guàrdia
» La crisi agreuja la violència de gènere i fa saltar l’alarma social de les associacions que la combaten

» La dependència econòmica sotmet les dones i els seus fills a mantenir la relació amb l’agressor

La dependència econòmica de
les dones en vers els seus agres-
sors augmenta. Mentre l’any
2008 el 54% de les dones ateses
pel Programa LARIS d’atenció a
la violència de gènere compta-
ven amb ingressos propis, avui
aquest col·lectiu només repre-
senta el 24%.

Són dades de l’Associació
Benestar i Desenvolupament
(ABD),  que assegura que la cri-
si està agreujant la violència de
gènere. “La disminució de fonts
d’ingressos com els ajuts so-
cials, el suport familiar i l’in-
compliment de les pensions
compensatòries i d’alimentació
per als fills condemnen les do-

nes a haver d’afrontar aquesta
problemàtica en solitari amb el
risc que suposa no poder man-
tenir els seus fills”, argumenten
des de l’associació.

L’ABD explica que despen-
dre’s d’una situació de maltrac-
tament requereix autonomia fí-

sica, psíquica i, per suposat,
econòmica. “Les dones ateses
pel Programa LARIS conviuen
entre 12 i 15 anys amb el seu
agressor mantenint relacions

de violència sense fer el pas de
trencar-les”, alerten des de
l’ABD. Una situació que encara
prolifera més en temps de crisi
econòmica com l’actual.

MILLORAR LA DETECCIÓ
Malgrat tot, no només cal tren-
car el vincle econòmic. El 68%
de les dones que acudeixen al
Programa LARIS minimitzen o
justifiquen el comportament
violent de les seves parelles. “Es
basen en mites i creences com,
per exemple, que la conducta
violenta és conseqüència del
comportament d’elles, que els
homes són agressius per natu-
ralesa o que la seva parella no
està bé”, expliquen des de l’as-
sociació.

És per això que el primer pas
del Programa LARIS és que les
dones reconeguin i detectin les

diferents formes de violència, els
seus efectes cap a elles i també
cap als seus fills i filles. 

La majoria de dones ateses
tenen fills en comú amb l’a-
gressor i gairebé totes verbalit-
zen que els menors han estat
presents en els  episodis de vio-

lència, però “només un 9,5%
són conscients dels efectes i el
malestar que genera sobre
aquests nens i nenes”, assegura
l’associació.

Per tot plegat, avui dia 25 de
novembre, amb motiu del Dia
Internacional de l’Eradicació de
la Violència vers la Dona, l’ABD
organitza la campanya Posa’t lila
amb l’objectiu de millorar la
detecció de la violència a través
de la sensibilització i la difusió de
missatges preventius. L’etique-
ta #ABDlila aglutinarà aquesta
iniciativa.

L’associació assegura que la
fórmula per prevenir la violència
de gènere recau en l’educació en
la igualtat entre homes i dones.
En aquest sentit, el seu Progra-
ma LARIS desenvolupa tallers de
relacions igualitàries i sense vio-
lència destinats tant a nens i ne-
nes d’educació primària com a
joves d’educació secundària, on
s’incideix en l’atenció de noies
adolescents que viuen relacions
de parella violentes.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

El 68% de les dones que acudeixen al Programa LARIS minimitzen o justifiquen el comportament violent de les seves parelles. Foto: Arxiu
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La reforma de la Llei d’Adminis-
tració Local proposada pel govern
de Mariano Rajoy i rebutjada
fins i tot per alguns alcaldes del PP
està a punt de ser aprovada. La
pràctica totalitat de l’arc parla-
mentari ha demanat la seva reti-
rada, però sembla que els popu-
lars no faran marxa enrere.

Amb aquesta reforma, les
competències dels ajuntaments de
menys de 20.000 habitants que
tinguin dèficit pressupostari pas-
saran a les diputacions o a les co-
munitats autònomes. Els muni-
cipis més grans, en canvi, conti-
nuaran tenint les competències
pròpies però perdran les imprò-
pies, on es troben serveis com la

promoció econòmica, la cultura o
l’atenció a la immigració. A més,
es volen suprimir les mancomu-
nitats que no siguin eficients.

“Es vol buidar de competèn-
cies els ajuntaments” explica en
declaracions a Línia l’Hospitalet
Carles  Ramió, catedràtic de cièn-
cies polítiques de la UPF. “Cada
consistori coneix les necessitats
del seu municipi i per això, fins
ara, havien prestat uns serveis als
ciutadans de força qualitat”, as-
segura Ramió, el qual afegeix
que “amb aquesta reforma, això
es perdria perquè les comunitats
autònomes no podran assumir
aquestes competències i, si ho fan,
serà amb criteris estàndards, per
la qual cosa es perdrà qualitat per-
què es perdrà proximitat”. Una
opinió que es compartida per
l’Associació Catalana de Munici-
pis (ACM) i la Federació de Mu-

nicipis de Catalunya (FMC), que
coincideixen en oposar-se total-
ment a aquesta llei perquè, argu-
menten, perjudica profundament
els drets dels ciutadans.

El president de l’ACM, Miquel
Buch, afirma a aquest periòdic
que no estan “en contra de re-
pensar el sistema”, però creuen
“que els canvis s’han de fer bé,
amb consens i sense atacar les
persones, manllevar els drets dels
ciutadans ni privatitzar els serveis
públics”.

El president de la FMC, Xavier
Amor, per la seva banda, consi-
dera que la llei de racionalització
i sostenibilitat de l’administració
local és “inadmissible, perquè su-
posa un retrocés per al món local
i atempta contra l’autonomia dels
ajuntaments”. A més, afegeix que
la reforma “afebleix l’actual sis-
tema democràtic”.

El món local no es toca
» La Llei d’Administració Local del govern espanyol és rebutjada pel municipalisme i els experts

» L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, creu que aquesta llei “va en contra dels ciutadans”

REDACCIÓ4L’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín, va
definir el projecte de Llei de ra-
cionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local en una
entrevista del darrer número de
Línia l’Hospitalet com “l’a-
temptat més gran que s’ha pro-
duït en democràcia envers els
ciutadans”. 

La dirigent socialista també
va explicar que “aquesta llei va
en contra de totes les normes
que s’estan tirant endavant a
escala europea”, a més de per-
judicar “tots els ciutadans i
ciutadanes del municipi i de tot
el país”.

Marín, que va ser present a
Madrid en el primer debat sobre
la llei al Congrés el passat mes
d’octubre, sosté que l’aprovació
definitiva d’aquesta llei “supo-
sarà un retrocés brutal en els
serveis que ara presten els ajun-
taments a la gent que més els
necessita”. 

D’altra banda, el passat dia
15 de novembre uns 30 treba-
lladors de l’Ajuntament van
protestar davant del consistori
en contra de la reforma local im-
pulsada pel PP. A més, el sindi-
cat CCOO ha iniciat una reco-
llida de signatures al carrer per
aturar aquesta reforma.

“La reforma local atempta
contra la democràcia”

La seu de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Foto: Arxiu

Pamela Martínez
L’HOSPITALET
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@joseprull: És ben simple: la decisió del
consell nacional del PSC de fa pocs dies
enforteix el popular Mariano Rajoy i de-
bilita Catalunya.

@salvadorcardus: A l’expresident José
María Aznar jo l'entrevistaria cada dia i en
faria portada als mitjans de premsa eu-
ropeus. Un mes així, i lliures.

@PereGendrau: Prohibir les setrilleres és
de les coses més absurdes que he sentit.
Només per aquest fet ja hem de marxar
d'Espanya.

Massa vegades l’unionisme uni-
formitzador espanyolista utilitza
els castellanoparlants de casa
nostra per atacar Catalunya, i el
que és pitjor, per fer un joc brut
neolerrouxista que vol posar en
perill la cohesió social del nostre
poble. Però no se’n sortiran, per-
què aquest pensament assimila-
cionista espanyol troba un mur
de contenció en el sentit comú
de la gent que viu a Catalunya,
parli la llengua que parli.

En aquest sentit, considero
que és molt positiva i molt en-
certada l’articulació de la plata-
forma de ciutadans de cultura i
parla castellana, anomenada
“Súmate”, que es posicionen a fa-
vor de la consulta i en pro de la
llibertat nacional de Catalunya.
Des del meu modest entendre,
aquest grup, aquest aplec de gent
castellanoparlant –indignats pel
maltractament constant que Ca-
talunya rep per part dels dife-
rents governs de l’Estat espanyol
–representa un autèntic glop de
dignitat i fermesa davant d’una
ideologia agressiva i corrupta,
que vol anihilar els drets dels po-
bles i, alhora, els de les persones.

Cal tenir ben present que la
independència de Catalunya no
suposa cap tipus de fractura, ans
el contrari; el que provoca el tren-
cament és el govern espanyol
amb les seves polítiques reaccio-
nàries, antidemocràtiques, anti-
europees i catalanofòbiques.

4Dignitat       

Per Josep M. Loste Per David Rabadà

4Crisi o independència

Tots hem usat tècniques me-
morístiques diverses (sigles,
acrònims, esquemes) per re-
cordar tants mots inútils que
calia memoritzar als exà-
mens. En canvi, oblidem els
noms dels delinqüents finan-
cers, segurament perquè ens
fan fàstic i necessitem tenir la
ment plena de records bonics.
Malauradament, la conse-
qüència nefasta d’aquesta  hi-
giene mental permet als nos-
tres agressors que puguin
continuar vivint tan impunes,
respectats i presumint d’ho-
norabilitat.

Un veí, jubilat, que sobre-
viu amb una pensió miserable
després de tota una vida de tre-
ball, amb qui m’havia aturat
per maleir un dels anteriors
enquestats a la Comissió Parla-
mentària Sobre Entitats Finan-
ceres, em va respondre llavors
que no sabia de qui li parlava.
Després, però, va reconèixer
haver vist la notícia per televi-
sió, però no havia retingut el
cognom, i se’m justificava dient
que no té cap interès per
aprendre els noms d’aquests
xoriços “… perquè tots es diuen
Don, els seus pares ja ens xu-
claven la sang i els seus fills
també ho faran…”.

Malgrat aquest fatalisme
popular sobre la inevitable im-
punitat, reforçat empíricament
i sovint per la realitat quoti-

diana (només cal veure la sen-
tència recent del Cas Prestige),
encara tenim recursos contra
l’amnèsia perquè per a tot hi ha
tècniques: si per als exàmens
són els apunts amagats, per re-
cordar els grans xoriços funcio-
nen bé les “marques”, i com
més gràfiques millor, i una de
prou bona és la de la sandàlia
com a símbol de menyspreu.

La imatge de David Fer-
nàndez al Parlament ha rebut
tot tipus de consideracions, des
de Josep Antoni Duran “Ter-
cera Via”, que demana respecte
per Rodrigo Rato, fins a Cayo
Lara, que insinua que el xou
mediàtic desencadenat impe-
deix fer seure l’ex-president de
Bankia al banquet dels acusats.
El poder i els sotmesos al poder
no s’adonen que el món ha
canviat i que la respectabilitat i
l’honorabilitat ja no deriven de
la quantitat de diners, ni de
drets de naixement, de grup
social o d’habilitats parasità-
ries, que els propietaris dels
mitjans de comunicació ja no
dirigeixen tan fàcilment la cos-
movisió de poble i que els mo-
viments socials van generant
estratègies per combatre la
desmemòria. Rodrigo Rato
sortirà impune i segurament
els meus veïns al cap d’uns
anys després haurien oblidat el
seu nom, però ara ja els costarà
més oblidar-lo.

Per Manel Fantassin

4Combatent la desmemòria        

Els intents autonomistes cata-
lans cada cop queden més jus-
tificats en detriment de la visió
política d’alguns partits polítics
que no s’adonen del desig d’u-
na gran majoria. PP, PSOE,
Iniciativa i part del PSC no ve-
uen que el moviment social
que tenen fora del seu despatx
esdevé una onada que ja els ha
passat pel damunt. Altres par-
tits com Convergència i ERC
surfegen a la cresta d’aquesta
onada, i és que amb la crisi eco-
nòmica, la mentalització dels
catalans d’un balanç fiscal ne-
gatiu i la necessitat de divisa a
les arques de la Generalitat, la
gent i una majoria parlamen-
tària ha despertat.

Un endeutament exces-
siu per part de l’anterior govern
Montilla, ara senador, més una
especulació no diversificada en
el totxo, han estat les principals
raons d’una crisi que ara ens
empeny. Ara els contribuents
catalans hem de pagar un deu-
te gegantí, més espanyol que ca-
talà, que en gran part bancs es-
trangers cobren dels nostres

impostos. Si a això sumem que
el Govern espanyol no sembla
del tot sensible a la situació ca-
talana, queda més que clar que
crisi o independència.

Cal recordar però, i vet aquí
la gravetat de l’assumpte, que els
catalans no hem après de la his-
tòria. Durant el segle XIX va
transcórrer quelcom semblant
amb l’especulació exclusiva en
el tèxtil. Com ha passat ara
amb el totxo, aleshores no es va
diversificar l’economia basada
en les teles i va petar una crisi de
cavall com l’actual. Davant la
manca de calaix català, intents
autonomistes aparegueren, el
d’en Prat de la Riba per exem-
ple, acompanyats de revoltes
amb repressió que ara equi-
valdrien als decrets anticatala-
nistes del Govern de Madrid.

Al final va passar com ara
podria esdevenir, que Ma-
drid va fer joc brut i tot va se-
guir igual, un balanç fiscal ca-
talà en números vermells.
Com sempre, la història ens
mostra el camí que podem re-
petir i patir.

#AlMuseu#Desorientats #JaNoToca
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Un diari obert

@martarovira: No és el 80% d'un òrgan
d'un partit! És el 80% del país que ja ha de-
cidit: #volemvotar. I la política només té
una opció: facilitar-ho!

@miquelcalcada: Vargas Llosa: "Catalunya
és una part absolutament fonamental d'Es-
panya". Exactament igual que el Perú durant
300 anys.

@oriolamat:  A Espanya, el 9% de les per-
sones que més cobren guanyen el mateix
que el 91% restant (Revista Encuentros Mul-
tidisciplinares, 2013, p.20).

L'altre dia vaig veure "Salvador" (Puig
Antich). No l’havia vist al cinema, ni
quan la varen passar abans per la tele,
ni a Internet fent de piratilla, que
aquestes coses jo no les faig. Em vaig
quedar de pasta de moniato davant del
retrat d’aquella por que empastifava la
vida de tots els qui vam viure l’agonia
del règim feixista. Quan van matar en
Puig Antich jo estava a punt de fer tret-
ze anys, i el món era en blanc i negre i
el carrer estava ple de grisos. Massa pe-
tit per posar-me medalles de legitimi-
tat democràtica, com fa tothom, i mas-
sa gran per no adonar-me de la por dins
els ulls dels uns i els altres. 

La peli del Huerga –a qui no conec
personalment, tot i compartir Face-
book– em va transportar al bell mig d’a-
quella angoixa irracional del tardo-
franquisme. Més enllà de la figura in-
gènua, abrandada, incompresa, fora
del procés, vola coloms i de lectura po-
lítica mal païda, que representa tant el
MIL com el propi Salvador, la solitud de
la família davant l’inevitable desenllaç
de la fugida endavant del protagonista
fa mal. Ni heroi, ni màrtir, arraconat a
la cel·la esperant sentencia i condemna,
mentre que l'oposició democràtica –la
que acabaria per fer la transició i pac-
tar amb el règim que matava a garrot en
Salvador per pura venjança– no el va
acabar de posar mai en el seu imaginari
reivindicatiu. Només de rebot en Sal-
vador va tenir un paper d’estrella con-
vidada quan vam sortir al carrer en nom
de la Llibertat d’Expressió la primave-
ra del 77. En Boadella, i els seus Joglars,
a l’obra de teatre La Torna, es colpia el
pit per la mort simultània de Heinz
Chez, un delinqüent comú mort pel
franquisme el mateix dia que Puig An-
tich per tal de diluir el caràcter polític
de l’execució d’en Salvador. Ara que hi
penso, té collons haver corregut davant
dels grisos per demanar la llibertat
d’aquell miserable.

Els patricis de la transició, els pares
del règim Juan Carlista –aquest gran de-
mòcrata campechano que mirava cap a
una altra banda quan s’aplicava el con-
cepte de legalitat, aquest que tant agra-
da als unionistes– no van moure un dit
per en Salvador, ho van fer amb l’afu-
sellament d’en Txiki l’any següent. Van
treure l’orella del fang de la irrellevàn-
cia quan ja tenien clar que el règim s’a-
pagava amb la vida del dictador, i que no
el sobreviuria. Aleshores Franco ja ha-
via passat la premonitòria flebitis que in-
augurava el camí cap a una mort llarga,
una degeneració física feta a poc a poc,
de decrepitud humiliant però –ai las–
mai prou dolorosa en proporció al verí
en forma de por i a les morts d’uns i d’al-
tres que ens va deixar a tots com a lle-
gat col·lectiu.

Salvador és una pel·lícula que als
anys setanta, a l’escola, ens haguessin
portat a veure els profes peluts que llui-
taven per inculcar-nos la democràcia a
cop de peli d’art i assaig francsa, polo-
nesa o italiana. Aquells cine-forums que
esdevenien un espai de revolta i cons-
cienciació, Costa-Gravas, Wayda i Pon-
tecorvo! Santíssima Trinitat! Malgrat el
desprestigi que suposa ara haver estat
un “progre”, gràcies al regalet en forma
de degeneració moral de les esquerres
un cop van tocar cuixa de poder als anys
80. Malgrat l’oblit forçat de la cagalera
col·lectiva que ara tapen amb un relat
de flors i violes constitucionalistes,
amb falsos esperits de concòrdia, els ma-
teixos que cremaven llibreries i omplien
les parets de Sant Gervasi amb el mis-
satge “zona nacional”. Malgrat nosaltres
mateixos, que hem deixat créixer aques-
ta democràcia del pacte de la por fins a
esdevenir el monstre de democràcia de
fireta que és ara. Malgrat tot seguim
vius, i el Manuel Huerga ahir m’ho va
fer recordar. Potser encara som a temps
de recordar el que va passar i posar-nos
drets d’una punyetera vegada.

Els ‘tuits’ del dia

4Salvador, la peli i jo 
Per Carles Savalls Per Carles Costa

4El maleït dret a decidir  

Després de tants articles referits a
aquest tema, no sóc capaç de posar un
títol original ni tampoc dir-vos on n’he
parlat en anterioritat amb certa concre-
ció. Sí que és cert que en parlava quan
deia que la via del referèndum no em
semblava la més idònia, als escrits que
vaig dedicar a la declaració de sobirania
del Parlament al gener (segon fascicle i
tercer), o quan -més darrerament- he
parlat sobre la resolució del dret a deci-
dir. En definitiva, porto molta lletra
 –massa?– dient que decidir no és ex-
ecutar i la gent ho confon. I ara encara
hi torno perquè em sembla que convé
recordar-ho.

Ho recordo l’endemà de la polè-
mica entre Joaquim Nadal i Lluís Foix
a la tertúlia del grandíssim programa
del Xavi Freixas, a RAC1. Particular-
ment, ja fa molt temps que sento el
Lluís Foix dient el que va dir… el que
passa és que Quim Nadal no fa massa
que assisteix a les tertúlies de la nit. Per
cert, aquest seria un altre tema… Com
ha canviat el Nadal polític del Nadal no
polític… Ara, que no és a la política,
sembla que vulgui canviar el món! Era
aleshores –quan remenava les cireres–
que havia de canviar, no el món, sinó
Catalunya. Però bé… Sigui dit de pas-
sada, també, que cap dels dos són
sants de la meva devoció.

Què és el que fa temps que diu Lluís
Foix i no agradava a Joaquim Nadal?
Doncs que això del dret a decidir s’ho
han tret de la màniga i que no existeix
en lloc del món. Cert; molt cert. El Par-
lament es va autodonar el permís/dret
d’autodecidir… Sublim… Calia? Perquè
aquí es barregen dos o tres conceptes; o
més. Per una banda, l’humiliant fet que
és per a qualsevol que sense demanar
permís, es doni permís per concedir-se
permís. Sembla rebuscat però és el que
van decidir al Parlament. És a dir, ells
mateixos van decidir que tenien el dret
a decidir… No sé si m’explico.

Una altra qüestió és que aquest dret
no existeix ni s’ha exercit mai al món
(que jo sàpiga) perquè és poc més que
absurd; si més no en països presump-
tament democràtics. Com defensa Lluís
Foix, en tot cas existirà el dret a l’auto-
determinació (reconegut a la carta dels

Drets Humans de la qual Espanya hi va
donar suport, amb la qual cosa la inde-
pendència sí que és constitucional), el
dret a votar, el dret a veto… però el dret
a decidir… seria quelcom semblant al
dret a respirar. És una cosa tan bàsica,
que si bé em sembla absurd, més ab-
surd em va semblar que el Parlament
en fes una resolució; que, insisteixo, per
què fas una resolució per dir que tens
dret a decidir? Amb quin poder de de-
cisió? I, si no el tens, amb quin per-
mís/dret ho decideixes?

Per tant, arribem a un dels temes
que plantejava fa molt temps: la gent
està confonent dret a decidir amb dret a
executar. Error! Independentment que
la gent vincula decidir amb un suport
afirmatiu incondicionalment, també ho
confon amb executar. I, tampoc. Primer
hem de determinar què hem de decidir,
llavors decidim i, en cas que es doni o
sigui necessari, finalment executem.
Fixeu-vos si canvia la cosa de ‘dret a de-
cidir’ a ‘dret a l’autodeterminació’… En
un cas, és simple, decidim sobre l’auto-
determinació (volem o no volem ser in-
dependents). En l’altre cas, decidim. I
què decidim?

Aquí és on es complica el tema. Si
tenim dret a decidir, primer hem de de-
cidir sobre què. Per exemple, podem
decidir si volem un tracte fiscal prefe-
rencial (en cas que Espanya l’oferís), o
volem un estat federat, o volem la inde-
pendència o volem qualsevol altra his-
tòria anomenada tercera via. Enteneu
la diferència? Endemés, i, per acabar,
defensant el dret a decidir (i no el dret a
l’autodeterminació), com negues en
una hipotètica consulta sobre el dret a
decidir la possibilitat d’una tercera via
o tres o quatre respostes? Bé que hem
de decidir, no? Senzillament, en nom
del dret a decidir, no pots.

Així doncs, les paraules sí que im-
porten, i molt. Jo sempre he defensat
que no s’havien de confondre les ter-
minologies perquè són coses molt dife-
rents. Decidir no està gens acotat, és
molt ambigu i se li pot girar en contra al
president Mas en qualsevol moment;
de fet, em sembla que ja està passant.
En canvi, autodeterminar-se, és clar.
Claríssim.



Està satisfet el grup de CiU amb
la feina que està duent a terme
el govern municipal de la ciu-
tat?
Nosaltres considerem que és
molt millorable. Pensem que
falta transparència i difusió de
les coses que fa l’equip de go-
vern i la resta de partits polítics,
a més de les associacions i enti-
tats de la ciutat. 

Com descriuria la seva relació
amb l’Alcaldia? És fluent?
És correcta. És educada. Però és
poc profunda, poc compromesa.
És més superficial i no aprofun-
deix realment en quines són les
problemàtiques de la ciutat, i
trobar d’aquesta manera les so-
lucions adients. 

Pel que fa a la transparència, l’A-
juntament té un gran periòdic
municipal que té la difusió més
gran, probablement, de tot Ca-
talunya. Quin és el cost real d’a-
quest diari?
El diari municipal fa la propa-
ganda de les coses que els
convé, la transparència és una
cosa ben diferent. Hem analit-
zat aquest diari en moltes oca-
sions i és purament un mitjà
propagandístic amb un cost ele-
vadíssim perquè la distribució
individualitzada eleva molt el
cost. Per nosaltres això no és la
transparència. Per nosaltres la
transparència és saber com es
fan els concursos municipals o
incidir en com s’executen els
pressupostos. No ho sabem
nosaltres que tenim més accés a
informació local, imagina’t el
ciutadà. 

Coneixen el cost exacte que su-
posa l’edició del diari de l’Hos-

pitalet i dels mitjans locals pú-
blics?
El cost del diari més el canal di-
gital, segons el pressupost, és de
677.500 euros. No tenim el cost
únic del diari, ja que ho comp-
tabilitzem juntament amb el
canal. En aquesta xifra no està
comptabilitzat el personal.

L’alcaldessa va desmantellar
una televisió pública, dient que
es tractava d’un sobrecost que

no era prioritari tenint en
compte les urgències socials ac-
tuals, però en canvi manté al-
tres estructures com el diari,
amb un cost elevadíssim. És co-
herent això?
No, de cap manera. No ha estat
ni coherent ni correcte. Va
haver-hi un cert engany a l’hora
de plantejar les coses. No es va
gestionar bé, perquè va succeir
com passa ara amb Canal 9 al
País Valencià. El que no pot ser
és que de la nit al dia, amb els
importants recursos que reque-
ria, es tanqui un mitjà. Els ter-
mes mitjos fan que tot sigui més
viable.

El seu grup municipal no va va-
lorar gaire positivament el pro-
cés participatiu de L’H On, una
de les grans apostes del govern
de la ciutat.
Aquest és un tema que està molt
bé perquè hi ha molta gent im-
plicada i avocant esforços en el

projecte. Però després de més
de 30 anys de govern del mateix
equip, que a dia d’avui es plan-
tegin què hem de fer amb la ciu-
tat és una mica sorprenent. Els
grans valors de la ciutat són
aquells que es deriven de la nos-
tra situació geogràfica. La nos-
tra proximitat amb Barcelona,
amb el Port i amb l’Aeroport.
Però quin esforç ha fet el govern
municipal per tenir el Port o
l’Aeroport a prop? Quin esforç
ha fet l’equip de govern perquè
aquesta ciutat tingués un poten-
cial? En aquest aspecte, cap ni
un. Però en canvi, els temes que
poden suposar un èxit o un fra-
càs de l’equip de govern, com la
indústria, la neteja o el trans-
port, no és valorat positivament
per la gent de la nostra ciutat.
Els èxits de l’Hospitalet són fruit
de la nostra ubicació. 

L’Ajuntament augmentarà l’im-
port de l’IBI en un 6,08% de cara

Meritxell Borràs
Líder de Convergència i Unió a l’Hospitalet

Text: F. Javier Rodríguez
Fotografia: Pamela Martínez

“No considerem

correcta la pujada

de l’IBI en el 

context de 

patiment de la 

ciutadania”
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“Fer veure que 
l’agenda nacional 
i la social són coses 
diferents és tant 

com mentir”



al pròxim exercici econòmic.
Què en pensa? Considera cor-
recta aquesta mesura en la si-
tuació actual? 
No considerem correcta aquesta
pujada de l’impost en els temps
que corren i el que està patint el
conjunt de la ciutadania. Hem
de tenir en compte que aquesta
és una ciutat de gent treballa-
dora i, per tant, pagar l’IBI su-
posa una gran dificultat per a les
famílies. A més, l’any passat ens
el van augmentar un 18%. Pri-
mer el 8% que va voler l’Ajunta-
ment, i més tard el 10% que va
obligar el govern de l’Estat es-
panyol. El govern municipal es
va comprometre que l’any segü-

ent hi hauria una reducció d’a-
quest increment, i això no
només no ha estat així, sinó que
ens ho han acabat incrementant
un 6%. A sobre, si analitzem el
Pla d’ajustament del nostre mu-
nicipi –perquè les finances mu-
nicipals no van tan bé com ens
volen fer creure–, en el cas de
l’IBI que es va recaptar l’any an-
terior la xifra suposava un plus
d’1 milió d’euros més del que
havien previst. No és raonable
que hi hagi un compromís de
rebaixar-lo, ja que s’ha vist que
allò que s’esperava recaptar no
només ha sigut més gran d’allò
que havien calculat, sinó que a
sobre s’ha incrementat encara

més. Al final no només no es re-
baixa com havien promès, sinó
que s’incrementa. 

La sensació d’inseguretat en al-
guns barris de la ciutat i el mal
estat de neteja de segons quins
carrers han provocat les queixes
d’una part de la ciutadania.
Quin és el model de Convergèn-
cia i Unió per a L’H en aquestes
matèries?
Cal posar recursos en aquests
temes. Antigament s’havien fet
campanyes de civisme i com-
promís de tots en la neteja de la
nostra ciutat. Aleshores hi va
haver un compromís per part de
la ciutadania de mantenir neta

la ciutat, i una feina notable de
l’Ajuntament per assolir aquest
objectiu. Això ha quedat darre-
rament en un segon terme. Pel
que fa a la seguretat a la ciutat,
tenim un cos de la Guàrdia Ur-
bana molt important quantita-
tivament, però que en canvi té el
nivell de baixes laborals més alt
de tot Catalunya. Això és fruit
d’una mala direcció de la policia
municipal.

El seu grup, juntament amb l’As-
sociació d’Estudiants de L’H, va
protagonitzar un enfrontament
en referència al Premi Extraor-
dinari de Batxillerat que dues
noies hospitalenques van rebre
fa unes setmanes. Els estudiants
van denunciar que la seva for-
mació va rebre la informació
sobre el premi abans que arri-
bés a qualsevol altre web insti-
tucional...
Estem pendents de reunir-nos
amb ells. El que sí que és cert és
que les noies que van rebre
aquests premis no han rebut
cap imput per part de l’Ajunta-
ment. L’Associació d’Estudiants
de l’Hospitalet (AELH) ha fet
més de defensa de l’Ajuntament
que no pas dels estudiants de la
ciutat. Nosaltres vam tardar uns
quinze dies en fer la nota pú-
blica, on felicitàvem les dues gu-
ardonades, perquè volíem veure
si hi havia cap moviment per
part de l’alcaldia. Pel que fa a la
controvèrsia, nosaltres sobre
l’AELH no vam dir res a la nota
que vam publicar, només vam
assenyalar que ens sorprenia
que persones que han estat pre-
miades per Ensenyament i re-
budes pel president de la
Generalitat, joves amb un alt ni-
vell intel·lectual, no hagin estat
posades en valor per l’Ajunta-
ment. Contra tot el que es diu, la
nostra ciutat és totalment capaç
de donar dos premis extraordi-
naris de Batxillerat. 

Si fos alcaldessa, què faria per
ajudar les associacions i entitats
de la ciutat? El substrat social de
l’Hospitalet és molt ampli, però
potser ara queda en segona ins-
tància...
En primer lloc, cal donar estabi-

litat a les entitats en matèria de
les subvencions que reben.
També hi ha molts aspectes en
els quals se’ls pot donar més
protagonisme. La col·laboració
entre les entitats i l’administra-
ció local ha de ser més rellevant.
En l’àmbit cultural, l’any ante-
rior vam demanar que es fes un
homenatge a un dels escriptors
catalans més importants, Josep
Vicenç Foix. L’Ajuntament, al
final, va accedir a fer-ho a través
d’una entitat. En aquest sentit,
aquestes entitats del món cultu-
ral fan aportacions interessants.
Hauria d’haver-hi una col·labo-
ració viva entre les entitats i
l’administració. D’altra banda,
en el món de l’esport passa ex-
actament el mateix. També
tenim una mancança d’infraes-
tructures tant en l’àmbit de l’es-
port com en el de la cultura.

Per què cal una alternança a l’al-
caldia riberenca per a les elec-
cions de 2015?
El propi anàlisi de L’H On mos-
tra una ciutat que, després
d’haver estat més de 30 anys en
les mateixes mans, no ha sabut
realitzar una feina positiva en
tota una sèrie de matèries que
la ciutadania demanava. La
salut democràtica d’aquesta
ciutat requereix l’alternança. I
jo crec que en aquesta ciutat
s’ha treballat molt en l’àmbit de
l’urbanisme, de la pedra, però
en canvi no tenim una ciutat es-
tructurada i lligada entre els
barris i districtes.

Serà Meritxell Borràs la candi-
data de Convergència i Unió a
l’alcaldia de l’Hospitalet a les
pròximes eleccions municipals
de l’any 2015?
Això ho decidirà el partit. Jo sóc
una apassionada de la meva
feina i em considero una privi-
legiada de poder estar molt en
contacte amb la gent i de poder
donar resposta a les demandes
dels ciutadans. Ara estem vivint
un moment apassionant i és
molt interessant poder estar en
la primera línia. Però, insisteixo,
si sóc o no la candidata per al
2015 ho decidirà CiU.             

[continua a la pàgina següent]
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sense comptar el personal, i el que
fa és propaganda de les coses
que els convé. La transparència
és una cosa ben diferent”
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Com a diputada riberenca al
Parlament, què fa des d’allà per
la ciutat?
Una de les coses interessants
que hem impulsat darrerament
és que el govern de Catalunya
instal·li un ascensor en l’última
estació no adaptada per a tot-
hom, que és el cas de la Rambla
Just Oliveras. Hi havia una gran
demanda ciutadana i s’havien
recollit firmes a les associacions
de veïns. Malgrat els ajustats
pressupostos, aquesta és una
acció que vam aconseguir treure
del govern de Catalunya. 

Parlant ara del procés sobira-
nista, quin és el paper que ha de
jugar en el mateix una ciutat
com l’Hospitalet?
Ha de jugar el paper del debat
viu, que ja està sent, i d’altra
banda el de no negar el dret de
la gent a votar. La ciutat dóna
un punt de vista de la nostra re-
alitat, i en aquest sentit hem as-
sistit a diverses presentacions
interessants darrerament com
la de l’associació Súmate a Bell-
vitge. Des de la nostra singula-
ritat hem de donar respostes al
dret bàsic i democràtic a decidir
el nostre futur, perquè aquesta
ciutat té ganes, com la resta, de
decidir el seu futur. 

Parlant sobre Súmate, el senti-
ment independentista creix dia
a dia a la ciutat. S’esperava un
moviment d’aquestes caracte-
rístiques a una zona tradicio-
nalment poc favorable al
sobiranisme com l’Hospitalet o
el Baix Llobregat?
No m’ha agafat per sorpresa
perquè conec bastant la meva
ciutat. He parlat amb molta
gent i Súmate no és un fenomen
aïllat, sinó que forma part de la

nostra realitat. Segurament a
Sarrià-Sant Gervasi hi haurà
una tipologia d’entitats, però a
l’Hospitalet té més lògica Sú-
mate que a cap altre indret. 

Com valora l’últim Congrés Na-
cional del PSC? Què en pensa
sobre el fet que des de l’execu-
tiva d’un partit es digui que
sobra gent en el mateix?
No vull creure que les conclu-
sions d’aquest congrés són una
entrega total a les tesis del se-
nyor Rajoy. El PSC ha passat
gairebé a no voler el dret a deci-
dir. És una cosa interna del seu
partit, no valoraré una expres-
sió, com a mínim desafortu-
nada, perquè a mi no m’agrada

quan opinen d’afers interns
nostres. Però que a un partit di-
guin que hi sobra gent... és molt
xocant. A casa nostra no hi sobra
ningú, tothom és benvingut.

Pot afectar aquesta posició del
PSC a les eleccions de 2015?
Tindrà les seves conseqüències,
ja que aquestes decisions no són
innòcues. Haurem de veure
quin pes té aquest posiciona-
ment en un futur. 

La preocupa la força que està
tenint Ciutadans? Miguel Gar-
cia, un històric militant socia-
lista de la ciutat, va passar a
aquesta formació recentment.
Pot distorsionar això el mapa
electoral de l’Hospitalet?
No ens preocupa. Miguel Garcia
és una marca, i Ciutadans té el
seu recorregut. Això demostra
que els socialistes tenen una
fuga de vots importants.  

Núria Marín va afirmar en
aquest mitjà que el tema sobi-
ranista s’està convertint en un
run-run que ja comença a can-
sar molta gent. Què en pensa?
Segurament aquesta frase no és
la més afortunada. Crec que hi
ha una certa incomoditat per
part de l’alcaldessa amb el pro-
cés sobiranista, i la forma de
sortir-ne és menystenir-lo d’a-
questa manera. Però a la Via
Catalana hi havia molts mili-
tants seus, jo els hi vaig veure. 

L’alcaldessa Marín defensa que
primer és l’agenda social i des-
prés la nacional, i així ho va ex-
pressar a la campanya pel No a
la independència fa mesos. No
és compatible una cosa amb
l’altra?
La via nacional, a dia d’avui, és
la garantia d’un país social. Per
tant, donar força al fet que
aquest país sigui de primera
línia és afavorir que socialment
puguem donar una resposta de
primer nivell als ciutadans de
l’Hospitalet i del conjunt del
nostre país. Aquest és un tema
clau i molt important, i qui no
veu això és perquè no vol veure-
ho. El govern espanyol ha reta-
llat el 92% de les ajudes en
matèria de dependència, per
posar un exemple. Si els nostres
recursos es quedessin a Catalu-
nya, podríem no només garantir
les pensions sinó millorar-les
encara més. Ras i curt: fer veure
que l’agenda nacional i l’agenda
social són coses diferents és tant
com mentir.

“La col·laboració

entre les entitats

del municipi i 

l’administració 

local ha de ser 

més rellevant”

“La ciutat de 

l’Hospitalet, com

moltes altres, 

té bastantes 

ganes de votar per

decidir el seu futur”
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Com a diputada riberenca al
Parlament, què fa des d’allà per
la ciutat?
Una de les coses interessants
que hem impulsat darrerament
és que el govern de Catalunya
instal·li un ascensor en l’última
estació no adaptada per a tot-
hom, que és el cas de la Rambla
Just Oliveras. Hi havia una gran
demanda ciutadana i s’havien
recollit firmes a les associacions
de veïns. Malgrat els ajustats
pressupostos, aquesta és una
acció que vam aconseguir treure
del govern de Catalunya. 

Parlant ara del procés sobira-
nista, quin és el paper que ha de
jugar en el mateix una ciutat
com l’Hospitalet?
Ha de jugar el paper del debat
viu, que ja està sent, i d’altra
banda el de no negar el dret de
la gent a votar. La ciutat dóna
un punt de vista de la nostra re-
alitat, i en aquest sentit hem as-
sistit a diverses presentacions
interessants darrerament com
la de l’associació Súmate a Bell-
vitge. Des de la nostra singula-
ritat hem de donar respostes al
dret bàsic i democràtic a decidir
el nostre futur, perquè aquesta
ciutat té ganes, com la resta, de
decidir el seu futur. 

Parlant sobre Súmate, el senti-
ment independentista creix dia
a dia a la ciutat. S’esperava un
moviment d’aquestes caracte-
rístiques a una zona tradicio-
nalment poc favorable al
sobiranisme com l’Hospitalet o
el Baix Llobregat?
No m’ha agafat per sorpresa
perquè conec bastant la meva
ciutat. He parlat amb molta
gent i Súmate no és un fenomen
aïllat, sinó que forma part de la

nostra realitat. Segurament a
Sarrià-Sant Gervasi hi haurà
una tipologia d’entitats, però a
l’Hospitalet té més lògica Sú-
mate que a cap altre indret. 

Com valora l’últim Congrés Na-
cional del PSC? Què en pensa
sobre el fet que des de l’execu-
tiva d’un partit es digui que
sobra gent en el mateix?
No vull creure que les conclu-
sions d’aquest congrés són una
entrega total a les tesis del se-
nyor Rajoy. El PSC ha passat
gairebé a no voler el dret a deci-
dir. És una cosa interna del seu
partit, no valoraré una expres-
sió, com a mínim desafortu-
nada, perquè a mi no m’agrada

quan opinen d’afers interns
nostres. Però que a un partit di-
guin que hi sobra gent... és molt
xocant. A casa nostra no hi sobra
ningú, tothom és benvingut.

Pot afectar aquesta posició del
PSC a les eleccions de 2015?
Tindrà les seves conseqüències,
ja que aquestes decisions no són
innòcues. Haurem de veure
quin pes té aquest posiciona-
ment en un futur. 

La preocupa la força que està
tenint Ciutadans? Miguel Gar-
cia, un històric militant socia-
lista de la ciutat, va passar a
aquesta formació recentment.
Pot distorsionar això el mapa
electoral de l’Hospitalet?
No ens preocupa. Miguel Garcia
és una marca, i Ciutadans té el
seu recorregut. Això demostra
que els socialistes tenen una
fuga de vots importants.  

Núria Marín va afirmar en
aquest mitjà que el tema sobi-
ranista s’està convertint en un
run-run que ja comença a can-
sar molta gent. Què en pensa?
Segurament aquesta frase no és
la més afortunada. Crec que hi
ha una certa incomoditat per
part de l’alcaldessa amb el pro-
cés sobiranista, i la forma de
sortir-ne és menystenir-lo d’a-
questa manera. Però a la Via
Catalana hi havia molts mili-
tants seus, jo els hi vaig veure. 

L’alcaldessa Marín defensa que
primer és l’agenda social i des-
prés la nacional, i així ho va ex-
pressar a la campanya pel No a
la independència fa mesos. No
és compatible una cosa amb
l’altra?
La via nacional, a dia d’avui, és
la garantia d’un país social. Per
tant, donar força al fet que
aquest país sigui de primera
línia és afavorir que socialment
puguem donar una resposta de
primer nivell als ciutadans de
l’Hospitalet i del conjunt del
nostre país. Aquest és un tema
clau i molt important, i qui no
veu això és perquè no vol veure-
ho. El govern espanyol ha reta-
llat el 92% de les ajudes en
matèria de dependència, per
posar un exemple. Si els nostres
recursos es quedessin a Catalu-
nya, podríem no només garantir
les pensions sinó millorar-les
encara més. Ras i curt: fer veure
que l’agenda nacional i l’agenda
social són coses diferents és tant
com mentir.
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L’Associació Empresarial de
L’Hospitalet i el Baix Llobregat,
AEBALL, va decidir fa unes set-
manes crear, dins la patronal,
una agrupació per a les empre-
ses de la Plaça Europa, la Gran
Via i els voltants del districte
econòmic de l’Hospitalet. Neix
amb les sigles d’APEL’H (Agru-
pació d’Empreses de la Plaça Eu-
ropa de l’Hospitalet)  i vol con-
vertir-se en una concentració del
poder econòmic empresarial
d’aquesta zona de la ciutat.

Moltes de les empreses que
formen part d’aquesta nova
agrupació ja formen part de
l’AEBALL i ara trobaran major
proximitat amb una agrupació
propera a la realitat del sector
econòmic de l’Hospitalet, molt
dinamitzat en els darrers anys.
Tal com expliquen des de l’AE-
BALL, la nova agrupació “neix
amb la voluntat de donar un ser-
vei específic a les empreses per
la seva localització”.

COM FORMAR-NE PART
Moltes empreses de la zona pot-
ser podran veure com un atrac-
tiu ingressar a l’APEL’H per la
seva proximitat. Per formar-hi
part cal abans ser membre de la
patronal de l’Hospitalet i el Baix
Llobregat, l’AEBALL, o de la
Unió Patronal de la Metal·lúrgia
del Baix Llobregat, l’UPMBALL.
Precisament aquestes dues as-
sociacions, amb vincles entre
elles, tenen la seva seu social al
districte de Plaça Europa i Gran

Via on, com diem, posarà el seu
focus d’activitat la nova entitat
APEL’H.

Encara queden per decidir
els càrrecs directius de la nova
agrupació, tot i que l’AEBALL ja
avança que la idea és que el
president pugui assistir a les
Juntes de la patronal. D’altra
banda, per als interessats en la
nova agrupació, com a mínim
l’APEL’H es reunirà dos cops a
l’any. Les reunions seran a
l’Hotel Santos Porta Fira, un
dels més coneguts de la zona. A
més, per a tots els que siguin
membres de l’agrupació em-
presarial, l’APEL’H disposarà
d’un fòrum digital per facilitar el
contacte entre els membres. Tot
amb la intenció d’oferir un bon
servei i proper.

L’associació creadora de l’A-
PEL’H, la patronal AEBALL,
agrupa més de 3.000 empreses
de l’Hospitalet i el Baix Llobre-
gat. Aquest gran nombre d’em-

preses és clau a l’hora de fer for-
ça en futures reivindicacions.
Una altra dada destacada, i més
en temps de crisi, és que aques-
ta associació agrupa 48.000
llocs de feina, sense comptar els
que genera per si mateixa l’as-
sociació.

UN REFERENT
AEBALL va néixer fa quasi 30
anys a l’Hospitalet i, segons
afirmen, els seus objectius són
“la representació, gestió, defen-
sa, coordinació i foment dels in-
teressos professionals de les
empreses adherides”. Poden ser
membres de l’AEBALL totes
aquelles empreses que desen-
volupen alguna activitat co-
mercial a l’Hospitalet i també a
la resta de municipis del Baix
Llobregat. És una de les asso-
ciacions més actives en l’ambit
del comerç de la ciutat, promo-
cionant els productes i serveis en
els diferents barris.

Imatge del districte econòmic de L’Hospitalet. Foto: Consorci Gran Via

Les empreses de la Plaça Europa
ja tenen la seva agrupació

» Neix l’APEL’H, una nova associació empresarial de la Plaça Europa
» L’entitat té l’objectiu de dinamitzar l’eix de Gran Via de L’H

La Cambra de Comerç
reconeix 5 d’empreses de L’H

EMPRESA4La Cambra de Co-
merç va guardonar a finals d’oc-
tubre diferents empreses cata-
lanes per la seva trajectòria. En
concret, cinc empreses de
L’Hospitalet van rebre una pla-
ca conmemorativa pels seus 50
anys d’activitat. Aquestes em-
preses són Ballestas Gran Via,
Gallén Trullén y compañía, In-
mobiliaria Freixas, Promax Elec-
trónica i Transportes Portua-
rias S.A. L’entrega va tenir lloc a
la Casa Llotja de Mar, on la

Cambra de Comerç va celebrar
el seu ja tradicional Dia de la
Cambra, on es va parlar d’eco-
nomia empresarial i es van fer
mencions especials a diferents
empreses catalanes. En total,
92 empreses de Barcelona i les
rodalies van rebre una menció
especial en aquest esdeveni-
ment. 

A la cloenda hi va assistir el
president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, que va fer un discurs so-
bre economia empresarial.

Els comerciants de Pubilla
Cases ja preparen el Nadal

ECONOMIA4Cada cop s’apro-
pa més el Nadal i els comer-
ciants de L’Hospitalet es pre-
paren per fer campanya i acon-
seguir mobilitzar els ciutadans.
En aquest sentit, l’Associació de
Comerciants de Pubilla Cases
anuncia un bon grapat de no-
vetats durant la que serà la
seva segona campanya nada-
lenca al barri.

L’associació comercial ofe-
reix com a gran novetat la rea-
lització d’un pessebre vivent,
que quedarà instal·lat a partir
del dia 20 de desembre al ca-

rrer Molino del barri de Pubi-
lla Cases. Des de l’associació es
convida tots els veïns a gaudir
de la representació.

TRENET DE NADAL
Una altra de les novetats per a
la campanya a Pubilla Cases és
l’existència d’un trenet de Na-
dal, que farà un recorregut per
tot el barri. Els tiquets per gau-
dir del tren es regalaran als di-
ferents comerços que participin
a la campanya. També hi hau-
rà una Fira de Nadal a l’avin-
guda Severo Ochoa.

Cuina | Originalitat a l’Hotel Reinassance
Durant la primera quinzena de novembre van ser molts els que van poder 

gaudir de les noves creacions culinàries del xef Lluís Benavent al Palmer 
Restaurant de l’Hotel Reinassance Porta Fira de la plaça Europa. Els plats van

ser creacions ideades per Benavent i elaborades amb bolets de temporada.

Redacció
L’HOSPITALET
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Esquerra de l’Hospitalet ha re-
novat la seva executiva i ha no-
menat  David Fernàndez com a
nou president. Ho va decidir en
la darrera Assemblea local, a la
qual es va parlar de renovació
del paper que ha de tenir l’es-
querra nacional dins la política
i el context actual.

En l’Assemblea es va fer un
balanç de les actuacions dels da-
rrers dos anys. Els temes es van
centrar en la temàtica local i en
la renovació de l’executiva. El
president sortint, Antoni Garcia,
va fer un balanç força positiu de
la presència d’Esquerra en pla-
taformes i moviments socials.
Garcia serà el pròxim candidat
d’ERC a les eleccions locals que
tindran lloc el 2015.

A més, Antoni Garcia va va-
lorar el paper d’Esquerra en ex-
plicar les seves actuacions a la
ciutat i el treball per defensar el
dret a decidir dels ciutadans de
Catalunya a nivell local.  A més,
ERC proposa un model alter-
natiu de ciutat que, com afir-
men des de la formació, “es
basa en les persones”.

Un dels punts més impor-
tants de la darrera Assemblea
local era la renovació de l’exe-
cutiva. La nova estarà encap-
çalada per David Fernàndez i la
formaran 12 persones de dife-
rents àmbits de la realitat local.
Aquest nou equip de treball
afronta molts reptes i treballa-
rà durant els pròxims dos anys
per superar-los. Des d’ERC es

qualifica de “potent” aquest
nou equip liderat per David
Fernàndez.

EL PAPER DE L’ESQUERRA
Una vegada presentada la nova
executiva local, el seu líder va
declarar que “en el moment
que vivim, és imprescindible
que l’esquerra nacional sigui
forta a la ciutat, per treballar
per un model alternatiu”, amb
el que va criticar el que propo-
sa el govern local del PSC i
ICV-EUiA. Segons Fernàndez,
aquests partits estan “utilit-
zant velles fórmules basades
en la política especulativa”.
Fernàndez va introduir un con-
cepte clau del que pot ser la po-
lítica local de la nova executiva
per als pròxims dos anys a
ERC: el valor afegit. És aquest
valor afegit el que vol introduir
Fernàndez al seu nou model de
ciutat, a més de ser el concep-
te de referència en les polítiques
ocupacionals que presentarà

l’executiva republicana en les
seves propostes al Ple de l’A-
juntament de l’Hospitalet.

D’altra banda, per a Fer-
nàndez també és important
una ERC amb força a l’Hospi-
talet per encarar millor els pro-
blemes de Catalunya. Segons el
líder, el país es troba “en una
cruïlla històrica en la qual Ca-
talunya vol posar el futur en
mans dels seus ciutadans”.

CONTEXT FAVORABLE
David Fernàndez –que no té res
a veure amb el líder nacional de
la CUP, de nom i congnom ho-
mònims– assumeix el lideratge
de l’executiva local d’Esquerra
en un bon moment per a l’exe-
cutiva nacional.

Dos dels principals líders,
Joan Ridao i Joan Tardà, han
passat per la ciutat aquest mes
de novembre. Ridao va oferir
una xerrada el dia 21 i, uns
dies abans, Tardà va visitar la
seu d’ERC a l’Hospitalet.

David Fernàndez, nou líder local d’ERC. Foto: ERC

Esquerra presenta el nou
president de l’agrupació local

» La darrera Assemblea va designar David Fernàndez com a líder
» El republicà parla de renovació i del paper necessari de l’esquerra

Renovat el conveni 
de teleassistència a L’H

SALUT4L’Ajuntament de
l’Hospitalet i la Diputació de
Barcelona han signat un acord
per renovar el conveni que ga-
ranteixi la teleassistència a la
ciutat. L’acord es prorroga fins
al 2015 i tant Ajuntament com
Diputació aportaran gairebé 2
milions d’euros al progra-
ma.Ambdues institucions han
d’aportar la totalitat del cost, ja
que el govern de l’Estat ha eli-
minat aquest tipus d’ajuda so-
cial.

La teleassistència és un ser-
vei dirigit a la gent gran on la

persona pot viure a casa amb la
tranquil·litat d’estar connecta-
da a un servei d’assistència i
atenció d’urgència en cas que
passi qualsevol accident do-
mèstic o emergència de salut.
Actualment a la ciutat gairebé
5.000 persones són usuaries
del servei de teleassistència.

L’alcaldessa, Núria Marín, i
el president de la Diputació,
Salvador Esteve, van signar l’a-
cord que permet, tal com in-
formen des de l’Ajuntament, in-
crementar encara més les aju-
des socials a la ciutat.

Cavalcada de Reis | Ja es coneixen els escollits
Ja es coneixen els guanyadors del sorteig que ha realitzat l’Ajuntament de l’Hospitalet 

perquè 48 nens i nenes de la ciutat acompanyin els Reis Mags en la tradicional 
Cavalcada del 5 de gener. L’Ajuntament va rebre un total de 217 inscripcions. 

Els afortunats es dividiran en quatre carrosses, les dels tres Reis i la de l’Estel.

Adrián Caballero
CENTRE

La ciutat debat sobre
convivència i participació

SOCIETAT4Seguretat, partici-
pació i convivència a l’espai
públic van ser els temes prin-
cipals de la Jornada Europea
per la Convivència i Participa-
ció que es va celebrar el passat
12 de novembre a l’Auditori
de la Ciutat de la Justícia. Van
participar-hi l’EFUS, el Foro
Español para la Prevención y
Seguridad Urbana, l’Associa-
ció de Caps de la Policia Local
de Catalunya i l’Ajuntament
de l’Hospitalet.

Aquesta jornada va comptar
amb la participació de més de

200 persones. Es van poder
trobar representants de dife-
rents organitzacions socials i
veïnals, així com de cossos de
seguretat i de les universitats,
tant procedents de la ciutat
com d’altres indrets del conti-
nent europeu.

DEBAT SOBRE PARTICIPACIÓ
Aquesta jornada va incloure
un parell de taules rodones on
el centre del debat va ser la par-
ticipació ciutadana, defensada
per tots els assistents com una
part cabdal de la democràcia.
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Un dels col·lectius més afectats
per la crisi econòmica actual
són les persones majors de 50
anys però que encara es troben
en edat de treballar. A dife-
rència dels joves, quan una
persona que ha passat la cin-
quantena es queda sense feina,
en molts casos també perd l’es-
perança de trobar-ne una altra. 

Per combatre aquest des-
ànim, el passat 7 de novembre
es va presentar al Centre Cul-
tural Santa Eulàlia una asso-
ciació que va dirigida de forma
específica als aturats més grans
de 50 anys. Rep el nom d’AS-
SAT50 i vol ser la referència per
a tots aquells homes i dones
que, per la seva edat, pensen
que ja no són atractius pel mer-
cat laboral i, en molts casos,

cauen en el pesimisme a l’hora
de buscar feina. 

EL VALOR DE L’EXPERIÈNCIA
Tot i haver-se presentat el dia 7
de novembre, ASSAT50 ja ha-
via participat amb anterioritat
en alguna xerrada sobre l’atur
a determinada edat. En concret,
van ser presents al I Congrès
d’Aturats Majors de 45 anys,
que defensava que els que

superen aquesta edat “no són
invisibles” i reivindicava “el va-
lor de l’experiència”. En això
treballarà ASSAT50, en lluitar
perquè l’experiència laboral si-
gui un valor en la recerca de fei-
na, a més d’orientar i coordinar
la recerca de feina per als ma-
jors de 50 anys.

En el moment econòmic ac-
tual, de feina no li faltarà. Cal-
drà esperar els resultats.

Local d’ASSAT50 a l’Hospitalet. Foto: ASSAT50

Els aturats majors de 50 anys
creen la seva pròpia associació

» ASSAT50 vol oferir mitjants que facilitin la recerca de feina
» L’associació reivindica l’experiència laboral com un valor afegit

El centre Gran Via 2, connectat
a la xarxa de fred i calor

ENERGIA4Des del passat 5 de
novembre, el centre comercial
Gran Via 2 de L’Hospitalet és el
primer centre comercial con-
nectat a una xarxa de fred i ca-
lor. Ho fa al connectar-se a la
xarxa de la Central de Genera-
ció d’Energies de la Zona Fran-
ca-Gran Via per mitjà de la
Fira Gran Via, edifici amb el
qual el centre comercial com-
parteix la potència.

L’alcaldessa, Núria Marín,
va participar en l’acte de con-
nexió a aquesta xarxa i va des-
tacar que aquest “és un exem-

ple que hi ha serveis i equipa-
ments que s’entenen des d’una
perspectiva conjunta, metro-
politana”. Marín ha destacat
també el camí cap a l’economia
verda que es traça amb actes
com el d’aquesta connexió.

L’actuació consisteix en te-
nir una canalització d’aigua des
del centre comercial a la Fira
Gran Via, amb el que es satis-
faran millor les necessitats de
climatització del centre co-
mercial. L’energia prové de la
central de biomassa de la Cen-
tral de Generació d’Energies.

Prova pilot per controlar 
els rosegadors a Santa Eulàlia
CIUTAT4El parc de l’Alhambra
del barri de Santa Eulàlia ha es-
tat el lloc escollit per l’Ajunta-
ment a l’hora de posar en mar-
xa una prova pilot per contro-
lar els rosegadors a l’espai pú-
blic.

El projecte consisteix en
col·locar trampes sota les pa-
pereres dels carrers, ja que
aquestes atrauen els animals i
els fan morir enverinats.

En total, s’han instal·lat 17
papereres per fer aquesta pro-
va pilot al parc de l’Alhambra.
Sota les paperes hi ha un ali-

ment amb una substància que,
a més d’atraure l’animal, és la
contenidora del verí que el fa
morir.

SEGUR PER A LES PERSONES
Des de l’Ajuntament afirmen
que s’ha escollit el parc de l’Al-
hambra per ser un parc de for-
ça afluència al tenir un col·legi
a prop. Han assegurat, també,
que el verí és segur per les per-
sones i per les mascotes, ja
que caldria tenir les claus de les
papereres per poder accedir al
verí que hi ha instal·lat.

Detingut un motorista 
begut per provocar una mort
TRÀNSIT4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir un home
de 45 anys i veí de L’Hospitalet
com a presumpte autor d’un
homicidi involuntari després
de patir un accident de moto
quan conduïa begut, provocant
la mort de la seva acompanyant.

Els fets van succeir el passat
27 d’octubre a la nit, a la ca-
rretera B-10 al seu pas per
l’Hospitalet. Segons expliquen
els agents, l’home conduïa be-

gut i sense carnet per conduir
una motocicleta de gran cilin-
drada. Com a conseqüència de
tot plegat, ell i l’acompanyant
van patir un accident, resultant
ella morta i ell ferit lleu.

Al fer-li la prova d’alcoho-
lèmia, els Mossos d’Esquadra
informen que va resultar una
taxa de 0,52 mg/l., molt supe-
rior a la permesa. Això, i no dis-
posar de permís, va obligar els
agents a detenir l’home.

Ciutat de la Justícia | Convivència i participació
El 12 de novembre l’Auditori de la Ciutat de la Justicia es va omplir amb la participació

de més de 200 representants de la societat civil. Ho van fer per a participar en la 
Jornada de participació en l’espai públic. La jornada està motivada per un 

manifest en favor del diàleg entre els diferents agents de la societat civil.

Redacció
SANTA EULÀLIA
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El Partit Popular va presentar fa
setmanes la que vol ser una “am-
biciosa reforma de les pensions”.
Fàtima Bàñez, ministra d’Ocu-
pació i Seguretat Social del go-
vern espanyol, va anunciar
aquesta reforma com un canvi
positiu, ja que les pensions “mai
més es congelaran”, tal com va
afirmar. Tot i això, no tothom
està d’acord amb l’aspecte posi-
tiu de la reforma. Iniciativa de-
nuncia les “mentides” dels po-
pulars i esta fent campanya con-
tra aquesta reforma.

A la ciutat de L’Hospitalet, el
partit dels ecosocialistes han es-
tat presents a quatre punts, el
metro de Santa Eulàlia, el de Pu-
billa Cases, l’estació RENFE de la
Rambla i a l’Hospital de Bellvit-
ge, per repartir material amb la

informació d’ICV sobre la seva vi-
sió de la reforma de les pensions.
A més, el dia 15 de novembre va
tenir lloc una roda de premsa a
l’Hospital de Bellvitge, en la qual
va estar present el secretari ge-
neral d’ICV, Josep Vendrell. Ini-

ciativa denuncia que aquesta re-
forma és només el principi d’u-
na bateria de polítiques “reac-
cionaries que el govern del PP
està imposant”. Altres membres
d’Iniciativa també van ser pre-
sents a la roda de premsa.

Vendrell en un acte d’ICV juntament amb Ada Colau. Foto: Youtube

Iniciativa fa campanya contra
la reforma de les pensions

» ICV va oferir una roda de premsa a l’Hospital de Bellvitge
» Els ecosocialistes denuncien la pèrdua de poder adquisitiu

Xerrades amb paciens crònics
a l’Hospital de Bellvitge

SALUT4Des de fa uns anys, els
professionals de l’Hospital de
Bellvitge organitzen xerrades
col·lectives entre diferents pa-
cients de malalties cròniques,
com la malaltia pulmonar obs-
tructiva o la insuficiència cardí-
aca, perquè comparteixin expe-
riències.

Després d’aquest temps de
treball, aquests professionals ja
conclouen en valorar de forma
positiva l’experiència. Per a ells,
la informació és clau perquè els

pacients coneguin millor la seva
malaltia i aprenguin bones pràc-
tiques en el seu dia a dia. Infor-
men, a més, que un pacient ben
informat fins i tot reingressa
menys a l’hospital.

L’objectiu principal de l’ex-
periència de les xerrades entre
pacients és que aquests, final-
ment, siguin més responsables i
conscients de la seva malaltia,
afavorint que es cuidint millor.
S’aconsegueix, també, gestionar
l’impacte de tenir la malaltia.

SOCIETAT4Des de l’inici del
mes de novembre, la ciutat de
L’Hospitalet ja compta amb
dos tanatoris. El grup Mèmora
va inaugurar el nou tanatori a
l’avinguda Vilanova 124. L’es-
pai és el resultat del treball de
reconversió d’una antiga nau.
Amb una inversió de 3,2 mi-
lions d’euros a l’esquena, el
nou espai disposa de dues plan-
tes amb sis sales de vetlla, una
sala de cerimònies, una altra
d’atenció a les famílies, a ban-

da de cafeteria i altres serveis.
A l’acte d’inauguració hi van as-
sistir el president de Mèmora,
Ramón Lafuente, i l’alcaldessa
de la ciutat, Núria Marín. Es va
destacar la creació de 20 llocs
de treball de forma directa i uns
altres 10 de forma indirecta.

Un altre punt important és
l’anunci que, de cara a l’any que
ve, pot arribar la construcció i
inauguració del tercer tanato-
ri per a la que és la segona ciu-
tat de Catalunya. Serà construït

per Àltima, inaugurat a finals
del pròxim any, i quedarà ubi-
cat a la zona de La Remunta. Es
preveu que aquest projecte cos-
ti 8,2 milions d’euros, tot i que
tindrà una superfície gairebé
tres cops més gran que els
2.500 metres quadrats del re-
centment estrenat nou tanato-
ri de l’avinguda Vilanova.

Àltima és la mateixa em-
presa que gestiona el Tanatori
de Gran Via, el primer que
existia a la ciutat.

Hospital de Bellvitge | Premi de fotografia
Tres infermeres del servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge han guanyat

el premi en la 7a edició del concurs de fotografia d’urgències i emergències
Emilio Moreno Millán, entregat en el decurs del XXV Congrés Nacional 

d’Urgències i Emergències, celebrat el passat mes de juny.

Redacció
BELLVITGE

Hospital de Bellvitge. Foto: Arxiu

Inauguren un segon tanatori

L’Hospitalet compta ja amb dos tanatoris. Foto: Mèmora
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Pubilla Cases

El FC Barcelona es debat entre
reformar el Camp Nou o cons-
truir-ne un de nou. Per aques-
ta segona opció, els directius de
l’entitat van pensar en construir
el nou estadi al costat de l’ac-
tual, a l’estil del nou San Mamés
del Athletic Bilbao. Una vegada
descartada aquesta opció, la
Junta de Sandro Rosell va de-
manar informes sobre un pos-
sible trasllat als terrenys de
Can Rigalt, situats a la sortida
de Barcelona des de la Diago-
nal. Sembla, segons informa el
diari ARA, l’opció amb més
possibilitats de fer-se realitat.

Per al nou estadi, el club ne-
cessitaria utilitzar els seus te-
rrenys de Can Rigalt, la situació
del qual és d’abandonament, tal
com va denunciar aquesta pu-

blicació fa uns mesos. Però, a
més, seran necessaris els
100.000 metres quadrats del
centre UB Esports i terrenys de
l’Hospitalet Nord. D’aquesta
manera, l’Espai Barça, com es
denomina el projecte, quedaria
situat entre l’Hospitalet i Bar-
celona, a l’estil de l’Estadi Cor-
nellà-El Prat del RCD Espanyol.
Marín i Trias, alcaldes de
l’Hospitalet i Barcelona res-

pectivament, ja han donat el seu
vistiplau a aquest ambiciós pro-
jecte culé.

PROBLEMES DE DESNIVELL
Segons informa el mateix mit-
jà, el principal problema per a
la construcció d’aquest projec-
te, a banda de passar la votació
dels socis, és el desnivell de 40
metres dels terrenys i el sote-
rrament de la subestació.

Passeig de Gràcia. Foto: Arxiu

El nou camp del Barça podria
construir-se a Can Rigalt

» La Junta i els socis del club decidiran si es construeix o no
» Els principals problemes són el desnivell i la subestació elèctrica

La novel ·la negra aterra
a les xarxes socials

CULTURA4A les xarxes socials
es poden explicar infinites co-
ses: des de l’àpat del dia a casa
fins a la darrera feina que hem
aconseguit. Molts han vist en
elles, fins i tot, una forma de
guanyar diners. Ara, a més, en
un petit comentari a les xarxes
s’hi poden escriure relats de no-
vel·la negra. Microrelats, millor
dit. En el context de la 8a edi-
ció del Premi Internacional de
novel·la negra L’H Confiden-
cial, els organitzadors han de-
manat als lectors de novel·la ne-
gra i a aquells amb esperit d’es-

criptor que s’animin a crear
els seus propis microrelats amb
una història negra, és a dir,
d’investigació o policiaca.

Fins al 29 de novembre hi
ha temps per a tots aquells que
es vulguin animar. No vol dir
que per més curta que sigui la
història sigui més fàcil escriu-
re-la. Un microrelat consisteix
en no passar-se de 140 carac-
ters, incloent l’etiqueta de Twit-
ter i Facebook #relatsnegres.
També entren a concurs foto-
grafies penjades a la xarxa
d’Instagram amb l’etiqueta.

Francisco León guanya 
el Certàment de Guitarra

MÚSICA4La 18a edició del
Certamen de Guitarra Fla-
menca Ciutat de l’Hospitalet ja
té guanyador. Es tracta del jove
Francisco León, natural del
Puerto de Santa María, a Cadis.
En l’acte d’entrega, celebrat al
Teatre Joventut, hi va estar
present el famós cantant fla-
menc José Mercé, que va oferir
un petit concert.

El premi per a Francisco
León va ser de 3.000 euros i
una guitarra de Mariano Con-
de, que va ser descrit com “un
dels tres millors luthiers del

món”, segons el president de
Tertúlia Flamenca de l’Hospi-
talet, Antonio Campuzano.

El segon premi va ser per al
sevillà Antonio Zamorano, que
va guanyar 1.500 euros com a
premi.

SALT DE QUALITAT
Per a Zamorano, aquesta edició
del certamen ha estat “un salt
de qualitat” respecte edicions
anteriors, segons recull el mit-
jà local Digital’h. Es deu, en
part, a les actuacions prèvies re-
alitzades.

Torre Barrina enceta
el cicle BarrinAdes

TECNOLOGIA4Torre Barrina,
el Centre Municipal de Creació
Multimèdia de l’Hospitalet, va
iniciar el passat 8 de novembre
un cicle de conferències sobre
les noves tecnologies de la in-
formació i les comunicacions,
més conegudes com a TIC.

Les BarrinAdes, que així
s’anomenaran les xerrades del
cicle, tindran una periodicitat
mensual i en elles participaran
experts en les temàtiques a

tractar. L’objectiu és apropar el
coneixement i l’ús d’aquestes
tecnologies a tothom.

Una de les pròximes xerra-
des previstes parlarà de la se-
guretat a la xarxa, enfocant la
conversa en els usuaris majors
de 50 anys. Per fer-ho, hi ha
convidat un expert dels Mossos
d’Esquadra, a banda de perso-
nal de Torre Barrina, un centre
de formació i creació referent a
la ciutat.

Carrer del Molí | Menors intoxicats
Dos menors van quedar intoxicats el passat dia 19 de novembre quan es va declarar
un incendi en un habitatge del número 67 del carrer del Molí. Segons  els Bombers

de la Generalitat, l’incendi es va produir en el celobert de l’edifici on es 
trobaven els menors, d’un i tres anys, que van ser traslladats a l’hospital.

Redacció
PUBILLA CASES
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Has d’anar pròximament a l'aero-
port? Doncs prova l’Aerobús per
arribar des del centre de Barcelo-
na fins a les Terminals T1 i T2 de
l'Aeroport del Prat. Segur que és el
principi d'un gran viatge... I és clar
que també pots utilitzar-lo a la tor-
nada!

L’Aerobús és el servei d'autobús
que connecta el centre de Bar-
celona i l'Aeroport del Prat. És
molt còmode i ràpid perquè en
només 35 minuts pots arribar-hi,
amb poques parades i sense haver
de fer transbordaments. I és eco-
nòmic perquè el trajecte només
costa 5,90€ (10,20€ si compres
bitllet d’anada i tornada). Recorda
que és un bitllet especial d’un sol
ús, no és un títol de viatge integrat.

És molt important destacar
que tots els autobusos estan adap-
tats per a persones amb mobili-
tat reduïda, tenen un espai am-
pli reservat als equipatges i totes
les comoditats d’un bon servei de
transport públic. A més, als vehi-
cles disposen d'un sistema de
televisió, amb informació sobre les
parades de l’Aerobús i sobre la
ciutat de Barcelona, des de l’a-

genda cultural fins al temps o les
notícies.

2 LÍNIES AMB DESTÍ AEROPORT
Si tens previst agafar l’Aerobús,
només has de tenir en compte que
hi ha dues línies: la A1 i la A2.
L’única diferència entre elles és
que amb la línia A1 podràs arribar
fins a la Terminal 1 i amb la línia A2,
fins a la Terminal A2. 

Les parades són les mateixes
a les dues línies. Es tracta de
punts estratègics de la ciutat, molt
ben connectats amb altres trans-
ports públics de Barcelona, ja sigui
amb Metro, FGC, Taxi o Bus. 

MOLTS AEROBUSOS A LA CIUTAT
L’Aerobús circula cada dia de l’any
per la ciutat de Barcelona. Tant se
val que sigui dia feiner o festiu,
cada 5-10 minuts surt un Aerobús
de la T1 o de la parada principal de
Plaça Catalunya. En el cas de la T2
les sortides són cada 10-20 minuts.

Fixa-t’hi bé, perquè la fre-
qüència de sortides pot variar
en funció de la franja horària. El
servei funciona sempre que hi
hagi vols comercials, és a dir, des

de les 5’30 h del matí fins a la 1h
de la nit.

ON ES COMPREN ELS BITLLETS?
Hi ha diferents maneres de com-
prar el bitllet de l’Aerobús: mit-
jançant el personal de les parades
de Plaça Catalunya i les terminals,
a les màquines de venda auto-
màtiques o directament al con-
ductor de l’Aerobús (en aquest
cas, només es pot pagar en efectiu).

A les parades de Plaça Cata-
lunya i a les terminals de l'aeroport
hi ha màquines de venda auto-
màticaper agilitzar la venda amb
targetes de crèdit. També trobaràs
pantalles d’informació interac-
tives amb detalls sobre el servei
d’Aerobús, i també sobre altres lí-
nies i serveis d’interès turístic.

A GAUDIR EL VIATGE!
Tant si vas com si tornes, recorda

que l’Aerobús és el complement
ideal per gaudir d’un viatge per-
fecte. Una vegada a la ciutat de
Barcelona, deixem la teva mobi-
litat en mans de la resta de
transport públic: Autobusos, Me-
tro, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i RENFE. I si utilitzes
l’Aerobús per anar-te’n, aleshores
només ens queda dir dues coses:
Bon viatge i... T’esperem a la
tornada!

L'Aerobús, una manera ràpida,  còmoda 
i econòmica de començar el viatge

Un dels aerobusos a Plaça Catalunya. Per a més informació: www.aerobusbcn.cat

Després d’un temps de nego-
ciació, finalment hi ha males
notícies per als veïns de Sant
Josep. El govern de la Genera-
litat ha decidit que no es cons-
truirà el Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) del barri de Sant
Josep. És més, tampoc es cons-
truirà el CAP previst per al ba-
rri de La Florida. Així ho ha in-
format el CatSalut a l’Ajunta-
ment i als representants veïnals.

Segons ha declarat la tinen-
ta d’alcalde de Benestar, Dolors
Fernández, als mitjans locals, la
Generalitat justifica la no cons-
trucció d’aquests dos CAP en
què “amb la recepta electrònica
argumenten que s’han reduït els
usuaris”. Tot i això, Fernández
pensa que “darrere hi ha una
qüestió econòmica”, ja que eren
uns projectes ja planificats. En-
cara més el centre de Sant Jo-
sep, on ja es planificava a quins

usuaris afectava i on podia gau-
dir d’un millor emplaçament.

MALA NOTICIA PER ALS VEÏNS
Els principals afectats per la no-
tícia, els veïns d’ambdós barris,
consideren una “mala noticia”
aquesta intenció de la Genera-
litat de Catalunya, tal com recull
el Digital’h. La Federació de

Veïns de l’Hospitalet critica
que no es posi en marxa un CAP
construït com el de la Florida i
també la reducció de personal
als centres d’atenció. 

Els veïns de Sant Josep hau-
ran de seguir anant als centres
de salut més propers com fins
ara, sense esperances de tenir
un nou.

Entrada a una CAP del CatSalut. Foto: AAVV Manso

La Generalitat decideix que
Sant Josep es queda sense CAP

CULTURA4L’exposició Mun-
tanya de sal ha estat tot un èxit.
Així ho reflecteixen les estadís-
tiques. L’exposició, que es va
clausurar el passat 3 de no-
vembre, ha rebut la visita de
més de 6.000 persones.

La mostra, exposada a la
Biblioteca Tecla Sala, és un re-
cull de les obres més repre-
sentatives del fons d’art de la
ciutat.  A més, els que la visita-
ven podien gaudir al final d’un
DVD per repassar els diferents
àmbits artístics dels quals for-
men part les obres de l’exposi-
ció.

Al centre d’art s’han pogut
gaudir d’obres d’artistes com
Rafael Barredes, Salvador Dalí,
Joan Miró, Ramon Rogent, Mo-
dest Cuixart o Ramon Solanic,
entre altres. 

Sobre la temàtica i el nom
tan original que tenia aquesta
mostra cal preguntar als artis-
tes participants. En paraules
d’Antoni Lluna, “tot artista és
un granet de sal, i junts formen
una muntanya”.

‘La Muntanya de
Sal’ aplega més 
de 6.000 persones

El públic respon
en l’exposició
d’Arranz-Bravo

EXPOSICIÓ4L’exposició de les
obres d’escultura de l’artista
Arranz-Bravo està trobant bona
acollida per part del públic.
Molta gent s’hi ha apropat per
conèixer més bé l’obra de l’ar-
tista. En aquesta exposició, a la
Fundació Arranz-Bravo, s’ex-
posen un centenar de les obres
que l’artista va crear mentre es-
perava un trasllat definitiu de
domicili. El fet de no poder
pintar finalment ha donat a
conèixer una faceta d’Arranz-
Bravo molt valorada entre el
públic i els amants de l’art. La
seva obra més actual convida a
descobrir la seva ansietat.

Cultura | Einstein i la Setmana de la Ciència
El passat dia 15 de novembre va tenir lloc l’inici de la 18a Setmana de la Ciència, unes

jornades convocades al Centre cultural Sant Josep per impulsar la divulgació científica
i apropar-la a tots els ciutadans. Els temes van ser l’estadística i l’aigua, tot i que

va haver-hi temps per parlar de Copèrnic o Einstein, entre altres científics.

Adrián Caballero
SANT JOSEP
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Collblanc-Torrassa

A principis de 2008 van comen-
çar les obres de la que hauria de
ser la parada d’Ernest Lluch a la
línia el metro L5. A punt d’entrar
al 2014 aquestes obres no estan
acabades, estàn paralitzades i, a
més, ara semblen no tenir data
per a la represa. Així ho ha con-
firmat el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya, segons recullen
diferents mitjans.

Fins i tot s’ha redactat el pro-
jecte de com hauria de ser l’esta-
ció per dins, però la situació eco-
nòmica que viu la Generalitat fa,
de moment, inviable aquest pro-
jecte que connectaria l’Hospitalet
amb la L5 més enllà de la parada
de Collblanc. Cal recordar que la
ciutat té una bona connexió de
metro amb Barcelona mitjan-

çant la L1. Fins al moment ja s’han
gastat 50 milions d’euros, que no-
més s’han traduït en un nou en-
llumenat i unes voreres més am-
ples. El projecte de l’interior de
l’estació estava projectat amb un
cost de 12 milions d’euros. L’al-

caldessa de la ciutat, Núria Marín,
ja ha comentat que l’Ajuntament
farà tot el possible perquè aques-
tes obres s’incloguin dins els pres-
supostos de l’any 2014. Els veïns
critiquen que les molèsties de les
obres no serveixin per res.

Imatge nocturna de la parada de Tram d’Ernest Lluch. Foto: Arxiu

Sense data d’obertura per a la
parada de metro d’Ernest Lluch
» Territori diu que no hi ha data prevista per a la represa de les obres
» Ja fa més de cinc anys que van començar les actuacions a la zona

Dani Flaco i Paco Ibáñez,
protagonistes a l’Acróbatas

ESPECTACLES4El conegut can-
tautor Paco Ibáñez va ser l’enca-
rregat d’obrir el passat 6 de no-
vembre el Festival Acróbatas,
que durant 11 dies va oferir una
sèrie de concerts i espectacles que
van atraure el públic de l’Hospi-
talet.

Un dels espectacles que va
crear més expectació va ser, pre-
cisament, el d’Ibáñez, que va
oferir un recital tot recordant la
seva etapa a Llatinoamèrica, can-
tant els poemes d’alguns dels

artistes més famosos del sud
d’Amèrica. També va haver-hi es-
pai a l’Acróbatas per als artistes
emergents i les noves veus.

El dia 9 de novembre va tenir
lloc al Teatre Joventut l’actuació
de Rozalén, una artista que s’ha
donat molt a conèixer en aquest
darrer any i que combina el pop
amb el flamenc.

El diumenge, el cantant hos-
pitalenc Dani Flaco i el cineasta
Juan Cruz van presentar un es-
pectacle molt original.

CULTURA4Èxit esperat del
cantant flamenc José Mercé
en la seva actuació al Teatre Jo-
ventut, on va oferir el seu es-
pectacle davant un públic en-
tregat i en el marc de la 18a edi-
ció del Certamen de Guitarra
Flamenca Ciutat de L’Hospi-
talet.

La seva actuació va posar el
punt i final, el passat dia 26
d’octubre, a l’edició d’enguany
d’aquest certamen internacio-
nal. Per arrodonir la nit, Mer-

cé es va fer acompanyar en el
concert pel conegut Antonio
Higuero, que el va assistir a la
guitarra durant l’actuació.

En aquest certamen, a tall
de concurs, es van presentar
guitarristes de tot el món. En
aquest sentit, a les semifinals
del concurs hi van participar
gent de Sevilla, Madrid, Cadis,
Còrdova, Barcelona i Brasil,
per exemple.

En aquest concurs s’ex-
pressa tot el tipus d’art dins la

guitarra espanyola. A la final,
per posar un altre exemple, els
guitarristes van tocar dues pe-
ces a escollir però a la tercera
ronda havien d’acompanyar
una cantant per bulerías.

José Mercé no estava inscrit
en el concurs pròpiament dit,
però de ben segur que hagués
aconseguit bona nota. L’artis-
ta gadità ha editat darrera-
ment el disc Mi única llave, un
treball que segons va afirmar el
cantaor és “sobri i profund”.

Cultura | Blues & Boggie a Collblanc
Els ritmes més clàssics del blues, el jazz i el boggie s’han apoderat del

centre cultural Collblanc-Torrassa aquest darrer novembre. Va ser amb
motiu del cicle Blues & Boogie, on es van poder gaudir d’exposicions,

tallers i actuacions musicals, com les Ben Powerll o Big Mama.

Redacció
COLLBLANC-TORRASSA

Rozalén va oferir el seu talent el dia 9 al Teatre Joventut. Foto: rozalen.org

Mercé aixeca el Teatre Joventut

José Mercé va actuar al certamen de guitarra Flamenca. Foto: José Mercé
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L’Hospitalet invertirà quasi 60
milions d’euros fins al 2015

» La injecció de diners més gran seran els nous equipaments
» La ciutat portarà a terme gairebé 40 actuacions urbanístiques

Polèmica entre CiU i
l’Associació d’Estudiants

EDUCACIÓ4Fa unes setmanes
vam conèixer que dos joves de
l’Hospitalet han estat guardo-
nades amb el Premi Extraordi-
nari de Batxillerat. Es tracta de
Laura Pérez, amb la cinquena
millor nota de tot Catalunya, i
Júlia Solias, guanyadora en la
categoría de Batxillerat huma-
nístic-social.

Davant aquesta bona noti-
cia, l’Associació d’Estudiants
de L’Hospitalet (AELH) va pen-
jar una nota de felicitació a la
seva pàgina web. Aprofitant
aquesta entrada, l’AELH va fer
una dura crítica a “la manca de
transparència i recolzament de
la Generalitat” a les organitza-
cions que intenten donar su-
poert als joves talents de la
ciutat. Segons explica l’AELH,
els és molt difícil trobar la in-
formació necessària sobre les
qualificacions i els premiats.
Van denunciar, també, que la
informació dels premis “va arri-
bar abans a la página de CiU de
L’Hospitalet que a la de qual-
sevol altra institució”, acusant

el partit en el govern de la Ge-
neralitat d’utilització partidis-
ta d’informació privilegiada.

CIU DEMANA RECTIFICACIÓ
Anabel Clar, regidora de CiU a
l’Ajuntament, va respondre
pocs dies després totes les afir-
macions de l’associació estu-
diantil. A banda de felicitar les
dues joves guanyadores dels
premis, Clar va assegurar que
“les afirmacions fetes per
l’AELH al seu web són total-
ment falses” i, en conseqüència,
ha demanat una rectificació
formal per part dels responsa-
bles de l’Associació d’Estu-
diants. 

Analitzant una mica més la
denúncia exposada al web de
l’AELH, Anabel Clar va asse-
gurar que tota la informació so-
bre els Premis de Batxillerat “és
totalment pública, ja que està al
web de la Generalitat des del 15
d’octubre” i que el seu comu-
nicat responia a la manca de fe-
licitació per part de les institu-
cions.

La pujada de l’IBI provoca 
el rebuig de l’oposició

POLÍTICA4Les ordenances
municipals aprovades a finals
d’octubre pel Ple de l’Ajunta-
ment anuncien que per a l’any
2014 l’Impost sobre Bens In-
mobles (conegut com IBI) aug-
mentarà en més d’un 6%, el que
es tradueix en un increment
mitjà de 16 euros sobre el preu
actual.

La proposta va ser aprova-
da amb els vots favorables del
PSC i ICV, l’abstenció de PP i
PxC i el vot negatiu de CiU. A
més, tant els populars com
Convergència i Unió van fer

manifestacions en contra de
l’increment de preus en aquest
impost. Anabel Clar, regidora
de CiU, va manifestar que creu
que amb aquest impost l’A-
juntament “carrega a les es-
quenes dels ciutadans la seva
mala gestió”.

EL PP VOL ABAIXAR L’IBI
Tot i abstenir-se i no votar en
contra de l’increment, Sonia
Esplugas, regidora del PP a
L’Hospitalet, ha manifestat que
el seu partit demana una re-
ducció del 8% en l’IBI.

Festa per la independència 
al parc de l’Alhambra

POLÍTICA4L’ANC de L’Hos-
pitalet ha organitzat una festa
popular per al pròxim 1 de des-
embre. Aquesta festa vol cele-
brar el primer aniversari de
l’ANC a la ciutat i reivindicar la
lluita de diferents associacions
per la independència de Cata-
lunya.

La festa començarà amb
una marxa popular iniciada a la
plaça Espanyola i que recorre-
rà, segons els organitzadors,

“els carrers de la ciutat amb
complicitat”. Aquesta marxa
finalitzarà al parc de l’Alham-
bra, on hi haurà la festa i les ac-
tivitats preparades tant per a
petits com per a grans. A més,
tindrà lloc una botifarrada po-
pular, els beneficis de la qual
aniran destinats a la Marató
d’enguany de TV3. Serà una jor-
nada de reivindicació però tam-
bé de celebració amb activi-
tats culturals de tota mena.

L’Ajuntament de l’Hospitalet
invertirà quasi 60 milions d’eu-
ros per fer tot tipus d’actuacions
al municipi. L’alcaldessa Núria
Marín va presentar el pla d’in-
versions fins al 2015. Segons
l’ha definit Marín, aquest pla
està pensat per “seguir equipant
la ciutat, fent-la més conforta-
ble i amable”.

Entre 2012 i 2015 l’Ajunta-
ment haurà invertit 118 mi-
lions d’euros. A dia d’avui ja
s’ha fet la meitat de la inversió
i ara es presenten les idees del
govern municipal per als 59
milions d’euros que queden
previstos per inversió.

El pla d’inversions presenta
una vintena de projectes rela-
cionats amb els equipaments
públics que, a la fi, seran el prin-

cipal esforç econòmic per a l’A-
juntament en relació a aquest
pla d’inversions.

INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS
Prop de 35 milions dels 59 que
l’Ajuntament encara ha d’in-
vertir d’aquí al 2015 van desti-
nats als equipaments munici-
pals. Entre d’altres destaquen la
construcció del complex muni-
cipal El Gornal, l’equipament

d’oci infantil de la Torrassa, el
nou Mercat de la Florida, l’es-
tadi de futbol del Gornal i la re-
modelació del Teatre Joven-
tut, entre altres projectes.

El pla també presenta 40 ac-
tuacions urbanístiques que su-
posaran quasi 10 milions d’in-
versió. Es tracta de millores de
la urbanització, del paviment,
instal·lació de mobiliari o la
creació d’horts socials.

Creu de Santa Eulàlia. Foto: Arxiu

Debat | Tertúlia contra el feixisme
ICV de l’Hospitalet va organitzar el 29 d’octubre una tertúlia sobre el feixsme.

Diferents personalitats van acudir a l’acte, entre les quals el periodista 
Bertran Cazorla, expert en aquest tipus de moviments. Segons ICV, 

és un debat necessari davant “l’increment de l’activitat de grups feixistes”.

Adrián Caballero
L’HOSPITALET
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La Diputació de Barcelona ha
posat en marxa un Pla d’Ur-
gència Social per atendre aque-
lles persones que estan patint
més greument les conseqüències
de la crisi. Concretament, hi ha
destinat una partida de 30 mi-
lions d’euros que serviran per fer
front a situacions d’urgència i de
risc d’exclusió social.

Aquests diners els rebran els
governs locals, aquelles admi-
nistracions més properes als
ciutadans i que són els princi-
pals distribuïdors de recursos
en matèria social. La compli-
cada situació econòmica obliga
la Diputació a revisar la seva
tasca d’assistència i cooperació
local, per assegurar-se que els
ajuntaments puguin oferir co-
bertura a les situacions de ne-
cessitat greu que afecten la
qualitat de vida de les persones.

La Diputació de Barcelona ha
fet un esforç de planificació, re-
estructuració i estalvi per ob-
tenir els fons necessaris que co-
breixin aquesta despesa social
assumida pel món local.

La presentació del Pla d’Ur-
gència Social va estar conduïda
pel president de la Diputació de

Barcelona, Salvador Esteve,
que va explicar que aquest  “és
un exemple que posa de mani-
fest que la nostra preferència
són els ajuntaments, hem es-
coltat les seves peticions i a
partir d’aquí hem decidit des-

tinar aquesta important parti-
da en matèria social”.

L’acte també va comptar
amb la presència de la vicepre-
sidenta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Perso-
nes, Mercè Conesa, que va ex-
plicar que aquest Pla presenta
novetats respecte a accions an-
teriors en aquest àmbit i va re-
calcar que aquesta vegada “amb
l’objectiu final de millorar la
qualitat de vida de les persones
hem incorporat en aquest fons
nous conceptes per cobrir ne-
cessitats com la pobresa ener-
gètica, el subministrament de
medicaments o garantir les pla-
ces creades i ocupades d’edu-
cació infantil (0-3 anys)”.

L’ajut es destinarà a tots els
municipis de les comarques de
Barcelona i es farà una distri-
bució objectiva dels recursos. Es
tindran en compte criteris com
la població, la renda familiar o
el risc social de cada família, així
com l’avaluació que en facin
els serveis socials municipals.

30 milions per combatre la crisi
» La Diputació de Barcelona presenta un Pla d’Urgència Social per a situacions d’emergència

» L’objectiu és cobrir la despesa que han d’assumir les administracions locals 

Redacció
L’HOSPITALET

Pla extraordinari | Una dotació superior a la d’altres anys
Mercè Conesa, vicepresidenta segona i responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, va

destacar durant l’acte de presentació del Pla d’Urgència Social que “aquest és un programa extraordinari  i que la 
dotació també és extraordinària”, atenent a la dificultat del moment. La Diputació ja havia fet altres programes destinats

a ajudes socials, però amb dotacions molt inferiors. El 2011 havia estat de 2,8 milions i de 6 milions el 2009 i el 2010.

REDACCIÓ4 Els 30 milions
d’euros del Pla d’Urgència So-
cial es distribuiran entre tres
grans àmbits.

El primer, que rebrà 10 mi-
lions d’euros, cobrirà situa-
cions d’emergència social i el
sosteniment d’equips profes-
sionals de serveis socials. Dins
d’aquest àmbit es donaran ajuts
per a subministraments bà-
sics, per al pagament del lloguer
o la hipoteca de l’habitatge,
ajuts per a la pèrdua d’habitat-
ge per desnonament, per a l’a-
limentació i necessitats bàsi-
ques de subsistència, per a l’a-
limentació infantil, la higiene i
la lactància, i per a la roba i el
calçat.

El segon àmbit, amb una
dotació de 8 milions d’euros,
és per garantir la prestació de
serveis d’atenció domiciliària i
del transport adaptat. Es do-

naran ajuts a aquelles persones
que tenen autonomia limitada
per realitzar les tasques de la
vida diària per l’edat, alguna
discapacitat o la dependència
d’altres persones. També s’a-
judaran aquelles que reque-
reixen atenció permanent i a
distància. 

Els ajuts de transport adap-
tat no només cobriran tots els
municipis de les comarques
de Barcelona, sinó que s’hi in-
clouen també els consells co-
marcals.

El tercer i últim àmbit és el
que té una major dotació, de 12
milions d’euros. És la línia de
suport d’atenció als infants, en
la qual es donaran ajuts per al
sosteniment dels serveis com-
plementaris educatius relacio-
nats amb l’educació infantil
(0-3 anys) i per a l’adquisició de
material escolar i llibres.

Ajuts en tres grans àmbits

La Diputació vol 

assegurar que els

ajuntaments poden

cobrir les situacions

de necessitat greu

A l’esquerra, l’acte de presentació amb el president de la Diputació, Salvador Esteve, i la vicepresidenta segona, Mercè Conesa. A la dreta, un cartell del Pla d’Urgència Social. Fotos: DIBA
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El canvi d’entrenador ha bene-
ficiat força el CE l’Hospitalet.
Kiko Ramírez arribava a la ban-
queta de l’equip riberenc el pas-
sat octubre amb la difícil tasca de
treure’l de les últimes places de
la classificació i millorar el joc
d’un equip que va guanyar la lli-
ga del seu grup i va estar a punt
d’ascendir a Segona divisió la
temporada passada.

Ramírez ha donat consis-
tència a un grup que ha paït molt
bé el canvi d’entrenador. Amb la
primera victòria de la tempora-
da, aconseguida a la desena jor-
nada de la competició regular i
contra l’aleshores líder del grup,
el Vila-real B, va esperonar els
hospitalencs, que des de llavors
s’han mostrat més segurs a casa
i més contundents en defensa. 

PRESENTACIÓ DEL PLANTER
Pel que fa a les categories infe-
riors del club, el passat dijous 14
de novembre va tenir lloc la pre-
sentació dels 25 equips del fut-
bol base de l’entitat al Municipal.
En total uns 400 nens i joves des
de prebenjamins fins a categoria
juvenil. 

A l’acte, on van ser presents
l’alcaldessa, Núria Marín, i el re-
gidor d’Esports i Joventut, Cris-
tian Alcázar, es va realitzar tam-
bé un recapte solidari d’aliments,
que van anar destinats a la Creu
Roja en el marc d’una campan-
ya solidària que ja ha iniciat el
conjunt de futbol local.

Ramírez durant una sessió d’entrenament. Foto: Blog CE Hospitalet

L’Hospi remunta el vol amb
l’arribada de Kiko Ramírez

» El canvi a la banqueta esperona un equip que mira cap amunt
» El club presenta les seves categories inferiors al camp Municipal

Ja es coneixen els equips
participants al  ‘Ciutat de L’H’
BÀSQUET4L’Agrupació Es-
portiva Santa Eulàlia (AESE) ja
ha comunicat els equips que
participaran en el torneig in-
fantil Ciutat de l’Hospitalet,
que l’entitat esportiva organit-
za des de fa 24 anys i que ha es-
devingut el millor torneig de la
categoria de tot l’estat. 

Els pròxims dies 6, 7 i 8 de
desembre, Santa Eulàlia tor-
narà a ser la seu del bo i millor
del bàsquet infantil. Al torneig
hi seran presents el Barça Re-
gal, el Madrid, el CB Hospita-
let, el Joventut de Badalona, el

CAI Saragossa, el Sant Josep de
Badalona, el Manresa i l’AESE. 

El torneig es divideix en
dos grups de quatre equips ca-
dascun, on passaran a semifi-
nals els primers dos classificats
de cada grup. La resta jugaran
finals de consolació per confi-
gurar el tauler final del cam-
pionat. A banda del torneig de
bàsquet en essència, se cele-
brarà un torneig de triples en-
tre els millors tiradors de cada
equip, que tindrà lloc el diu-
menge 8 de desembre a partir
de dos quarts de dotze del matí.

ATLETISME4El Cros Escolar de
l’Hospitalet, previst pel passat
dissabte 16 al matí, va haver de
ser suspès a causa de la insistent
pluja que va caure. 

Tot i que l’organització ho te-
nia tot enllestit perquè la prova
comencés a partir de les 10 del
matí, la pluja, l’aparell elèctric i
el fort vent que bufava a aquella
hora van deixar els petits amb les
ganes de participar en un esde-
veniment esportiu que havien
preparat força i que tenien ganes

de completar. És la primera ve-
gada en 37 anys que aquesta
prova se suspèn.

Segons la informació ator-
gada pel Consell Esportiu de
l’Hospitalet, més de 6.000 nens
i nenes s’havien inscrit per par-
ticipar, cosa que hauria estat una
xifra rècord mai abans assolida.
La canalla haurà d’esperar ara
un any a què torni a celebrar-se
aquesta prova atlètica riberenca. 

Malgrat la mala notícia de la
suspensió del Cros Escolar, els

aliments que havien de servir
d’avituallament pels joves es-
portistes es van donar a la Creu
Roja de l’Hospitalet. 

En declaracions als mitjans
locals públics, Cris Plaza, el se-
cretari tècnic del Consell Es-
portiu de l’Hospitalet, va afirmar
que “ens va afectar molt veure la
cara de desil·lusió de centenars
de nens i nenes que ja havien
vingut per participar-hi”. Aques-
ta mateixa canalla haurà d’es-
perar ara a l’any vinent.

Poliesportiu Sergio Manzano | Jornada de portes obertes
A partir del pròxim dia 29 de novembre, i fins al 20 de desembre, el Poliesportiu 

Municipal de Bellvitge Sergio Manzano celebra jornades de portes obertes a tot aquells
que vulguin contemplar l’evolució dels esportistes de l’entitat o que vulguin 

conèixer les noves pistes de pàdel d’aquest complex esportiu de la ciutat.

Redacció
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La Penya i el Barça són dos dels favorits pel triomf. Foto: Bàsquet AESE

La pluja no va deixar córrer

Edició de 2011 del Cros Escolar de l’Hospitalet. Foto: Juan J. Vico
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DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
19:00 Recurso de Amparo. Amparo Moreno

ofereix aquest espectacle en castellà de l’au-
tor Guillermo Benito, sota la direcció d’Enric
Boixadera. / Teatre Joventut

DIMARTS 26 DE NOVEMBRE
11:00 La conferència Envelliment saludable, or-

ganitzada per la Fundació Agrupació, presenta
un llibre sobre la salut visual i consells sobre
com envellir dignament. / Museu de l’Hos-
pitalet

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda El treball infantil a Bangladesh.

Treball fotogràfic de José Alfonso, que va viat-
jar a Bangladesh i va immortalitzar els ros-
tres del treball infantil al país asiàtic.  / Bi-
blioteca Can Sumarro.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE
Matí-TardaVidre, volum, vitrall. Yolanda Pibernat

presenta els seus treballs artístics a la Bi-
blioteca Central Tecla Sala, una exposició gra-
tuïta. / Biblioteca Tecla Sala

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
12:00 Hotel Transilvania. En el cicle de cinema

infantil de la Can Sumarro, arriba el torn d’a-
questa esbojarrada pel·lícula ambientada en
la Transilvània de Dràcula. / Biblioteca Can Su-
marro

DIMECRES 4 I 11 DE DESEMBRE
18:00-20:00 Technokids. Curs d’informàtica

bàsica adreçat a petits creadors entre 10 i 14
anys, en el qual es faran còmics virtuals. / Bi-
blioteca de Bellvitge

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
10:00 La tercera edició de la cursa popular 5 km

de l’Hospitalet transcorrerà per un circuit urbà
per acabar dins l’estadi d’atletisme de
l’Hospitalet Nord / Complex Municipal
l’Hospitalet Nord.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

La Biblioteca Can Sumarro ofereix un
taller de creació de figures de pesse-
bre a partir de materials reciclats. És
una activitat destinada a nens i nenes
a partir de quatre anys, i cal inscripció
prèvia per poder participar-hi.

Taller de pessebres
Dc. 27 i Dv. 29 de nov. a les 18:00

Conferència de temàtica històrica al
voltant del conflicte i de l’evolució de les
relacions entre Catalunya i Espanya al llarg
dels darrers tres-cents anys.

Partit de l’Hospi

El CE l’Hospitalet rep al Municipal al
Constància a la jornada 16 de lliga, en
un partit de necessitats entre dos
clubs que no han realitzat un gran ini-
ci de temporada. / Estadi Municipal

Torna el saló de les manualitats, labors
artesanals i belles arts a La Farga. Cre-
ativa és un saló internacional conso-
lidat més atractiu de l’estat i d’Euro-
pa, i està qualificat com un lloc de tro-
bada important de l’oci creatiu.

Creativa
Del 28 de nov. a l’1 de desembre

Dj, dv i ds de 10:00 a 22:00

Diumenge 1 de desembre

Conferència
Catalunya i Espanya al segle XIX

Dj. 28 de novembre a les 19:00

E F E M È R I D E  10 DE DESEMBRE DE 1948
Les Nacions Unides va aprovar i va proclamar la Declaració Universal de 
Drets Humans. L'Assemblea va demanar a tots els països membres que 
publiquessin el text de la Declaració i disposessin que fos "distribuït, 
exposat, llegit i comentat a les escoles i altres establiments d'ensenyament, 
sense distinció fundada en la condició política dels països o dels territoris”.
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