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L’arribada del Nadal suposa una
reedició de certs costums i tra-
dicions ancorades en el més
profund del nostre subcons-
cient. És una època d’alegria
que cal passar amb la família, a
la que cal recompensar de ma-
nera altruista sense esperar res
a canvi. En aquest sentit, el Na-
dal és l’etapa de l’any més espe-
rada per part del sector comer-
cial, que veu com durant aquest
mes de disbauxa consumista el
seu balanç total de vendes de
l’any millora considerablement. 

Després dels mals resultats
de la passada campanya nada-
lenca, els comerciants preveuen
una certa millora de cara a l’ac-

tual. “No serà per tirar coets, per-
què el consumidor encara està
tocat per la crisi, però preveiem
que la gent comprarà una mica
més”, explica a Línia l’Hospita-
letMiquel Àngel Fraile, president
de la Confederació de Comerç de
Catalunya. Fraile detalla que
normalment, i depenent del sec-
tor, les vendes de Nadal suposen
un 20% del total de tot l’any,
malgrat que no s’atreveix a fer
previsions de cara a la campan-
ya d’enguany.

La pujada de l’IVA, motiu pel
qual “la passada temporada de
Nadal va ser desastrosa”, se-
gons lamenta Fraile, i la realitat
econòmica del país, amb una alta
taxa de desocupació i la con-
fiança dels consumidors per te-
rra, van ser els causants dels
mals resultats de la campanya
nadalenca de l’any passat. En-

guany, però, la pujada de l’im-
post ha estat absorbida pel con-
sum i els indicadors econòmics
semblen que milloren lleugera-
ment, uns aspectes que donen
esperança als botiguers cata-
lans. En aquest sentit, segons
l’Estudi de consum nadalenc
2013 elaborat per la consultora
Deloitte, es preveu que les fa-
mílies tinguin una despesa du-
rant aquestes festes de Nadal un
1,8% superior a les passades. 

CREANT LLOCS DE FEINA
Els beneficis que poden arribar
a tenir les festes de Nadal en l’e-
conomia i el comerç no són gens
menyspreables. Segons avança-
va El Periódico el passat 1 de des-
embre, l’ETT Randstad calcula
que a Catalunya es poden arribar
a crear 95.000 llocs de treball
temporals durant les festes. 

Un oasi enmig de la crisi
» Els botiguers preveuen que la campanya comercial de Nadal d’enguany serà millor que la passada
» Vicente Ibáñez, president de la Unió de Botiguers: “les vendes, fins al moment, estan sent bones”

REDACCIÓ4“A l’Hospitalet te-
nim una oferta comercial molt
bona, preus competitius i un
gran servei”. D’aquesta mane-
ra s’expressa en declaracions a
Línia l’HospitaletVicente Ibá-
ñez, president de la Unió de Bo-
tiguers.

Ibáñez, en la mateixa línia
que la resta de comerciants
del país, creu que aquesta cam-
panya nadalenca serà millor
que la de l’any passat. “Les ex-
pectatives són bones en com-
paració al 2012, ja que l’am-
bient dels últims mesos sembla
haver millorat una mica”, afir-
ma Ibáñez en referència a la

millora dels indicadors econò-
mics durant els darrers mesos.

“Una bona campanya co-
mercial no val res si al darrere
no hi ha una bona oferta i qua-
litat”, explica el president de la
Unió de Botiguers, “i nosal-
tres tenim les dues coses a la
ciutat”, afegeix.

De moment, les vendes de
la campanya de Nadal semblen
confirmar la tendència previs-
ta. “Segons els comentaris que
ens arriben de botiguers i co-
merciants de la ciutat, els re-
sultats fins al moment estan
sent molt positius”, destaca
Ibañez a aquesta publicació. 

“La ciutat té una bona 
oferta i preus competitius”

El petit comerç espera l’arribada del Nadal per millorar el volum de vendes de l’any. Foto: Arxiu

P. Martínez / F. J. Rodríguez
L’HOSPITALET
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Amb el Nadal ben a prop, l’A-
juntament ha volgut presentar
una campanya d’activitats i
d’impuls comercial per aques-
tes dates. A la presentació, feta
els primers dies de desembre, es
va deixar clar que des del con-
sistori es vol apostar pel comerç
de proximitat, és a dir, les bo-
tigues de barri i el comerç mu-
nicipal. El títol de la campanya,
En aquest Nadal, trenca el gel
i compra a la nostra ciutat, ex-
pressa clarament aquesta in-
tenció de l’Ajuntament. S’in-
sisteix en la qualitat del co-
merç local i la seva varietat, a
més de fer referència a la quan-
titat de llocs de treball que ge-
nera.

Aquesta campanya, a més
de ser un impuls i un incentiu
a la compra local, ve acompan-
yada d’activitats de tot tipus.

Per exemple, entre el 6 i el 8 de
desembre va tenir lloc la Fira de
Nadal a la plaça de l’Ajunta-
ment, organitzada pels boti-
guers de Sant Josep i que va
comptar amb activitats infantils
i un trenet. Entre l’1 i el 23 de
desembre l’Hospitalet també
compta amb la seva Fira de
Santa Llúcia, on es poden com-
prar pessebres i altres detalls
per a aquest Nadal.

MéS ENLLUMENAT
Per incentivar com cal les com-
pres del Nadal, un clàssic és
l’enllumenat nadalenc als prin-
cipals carrers i comerços de la
ciutat. Aquest Nadal totes les
zones comercials s’il·lumina-
ran amb un enllumenat de baix
cost.

Com cada any, els patges
reials, els tions de Nadal i els
pares Noel seran presents als ei-
xos comercials i als mercats
municipals. També hi haurà
un trenet de Nadal als entorns
de les zones comercials de la

Florida, Santa Eulàlia i Pubilla
Cases i Can Serra. Els mercats
municipals organitzen sorte-
jos de lots de productes nada-
lencs, regals i rifes entre els
clients.

Una de les novetats d’a-
quest any és la realització d’u-
na ruta de tapes a Pubilla Cases
motivada per la bona acollida
que va tenir entre el veïnat la
que es va fer durant la Festa
Major del barri, el juny passat.

Un any més, el 31 de des-
embre, tornarà l’home dels nas-
sos, organitzat per TRO (enti-
tats de foc de l’Hospitalet) i es
passejarà pels mercats i les zo-
nes comercials de la ciutat. Als
districtes IV i V seran els Ge-
gants i Capgrossos de la Flori-
da els que facin passejar l’home
dels nassos.  

Tampoc faltarà la Fira de
Santa Llúcia de la rambla de
Just Oliveras, que obrirà de l’1
al 23 de desembre amb figure-
tes de pessebre i guarniments
nadalencs. 

L’enllumenat nadalenc és de baix cost i bombetes LED. Foto: Arxiu

L’Ajuntament aposta pel comerç
de proximitat aquest Nadal

» La campanya comercial vol impulsar les compres a l’Hospitalet
» L’enllumenat nadalenc als carrers durarà fins el 6 de gener

Els botiguers del Centre 
i Sant Josep surten al carrer

FIRA4Com ja és tradició cada
any, els comerciants dels barris
de Sant Josep i de Centre sur-
ten al carrer amb vista a les da-
tes nadalenques a la recerca de
clients que confiïn en el co-
merç de proximitat per efectuar
les seves compres.

Dins de la campanya muni-
cipal de comerç a la ciutat,
s’emmarquen diferents activi-
tats preparades pels botiguers
de Sant Josep i el barri de Cen-
tre.  Del 31 de desembre fins al
4 de gener, per exemple, a les
botigues d’aquests dos barris,

els clients rebran amb la seva
compra tiquets-foto, una ori-
ginal iniciativa per incentivar
les compres. D’altra banda, per
a les mateixes dates, els co-
merciants han organitzat sor-
teigs d’ampolles de vi i lots de
pernil i altres productes, que de
ben segur acabaran d’animar
les festes als premiats.

Tot i això, la cita més im-
portant i que va acollir més
públic va ser la fira d’artesania
i les botigues al carrer, que es va
celebrar entre el 6 i el 8 de des-
embre al Centre.

El Mercat de Can Serra obre
després de la remodelació

MERCATS4La reobertura del
Mercat de Can Serra ja té data.
És el 28 de desembre, segons
ha informat el Consell del Dis-
tricte V de l’Hospitalet. Molta és
l’expectació per veure com ha
quedat el nou Mercat després
de sotmetre’s a una gran re-
modelació, amb la inclusió d’u-
na àmplia zona comercial.

Segons informa el Digitalh,
el nou mercat serà mixt, amb
aquesta zona comercial dedi-
cada als productes envasats i
comptarà amb unes 8 o 10 pa-
rades que oferiran productes

frescos, com s’ha caracteritzat el
Mercat sempre. El gener es re-
alitzarà una jornada de portes
obertes perquè tothom observi
els detalls de la remodelació.

RENOVACIÓ DE L’ENTORN
A banda de l’espai comercial, el
Mercat de Can Serra presenta
moltes novetats en aquesta
pròxma reobertura del 28 de
desembre. S’han renovat els
accessos i l’entorn del Mercat,
així com la zona de càrrega i
descàrrega. Tot per donar di-
namisme comercial a la zona.

Internet | Els comerciants de Santa Eulàlia, a les xarxes 
El Grup de Comerciants del barri de Santa Eulàlia ha posat en marxa una campanya

comercial on un dels aspectes més interessants és l’estrena d’una nova pàgina web,
amb un disseny modern i la immersió del grup de comerciants a les xarxes socials.

Es poden trobar els seus perfils a Facebook, Twitter, Youtube i Google+.

Redacció
L’HOSPITALET
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@joseprull: 12 de desembre. Matí, Palau
de la Generalitat: democràcia, esperança,
futur. Tarda, Palau de la Moncloa: imposi-
ció, por, passat. #votem.

@junqueras: Per primera vegada a la
història votarem sobre la independència
de Catalunya. És una oportunitat única.
Aprofitem-la! #noupaís #votaréslavia.

@pere_navarro: La #consulta sobre el fu-
tur de Catalunya ha de ser acordada entre
Governs i legal. La plantejada la setmana
passada no és viable.

Els darrers esdeveniments en la
política de Catalunya estan po-
sant en valor els dirigents polí-
tics dels partits que estan a favor
del procés pel dret a decidir. En
una mostra de generositat i sen-
tit del deure han fet pinya per la
convocatòria del referèndum i
ara toca a la societat civil dir-hi
la seva també per donar suport
als polítics i desmuntar d’una
vegada les acusacions maldes-
tres i interessades de que tot el
procés és cosa del president Mas
i del Junqueras, que han perdut
el senderi i porten el poble català
cap a l’abisme. Ja n’hi ha prou!

A TV3 li varen preguntar al
president si tenia por de les
amenaces que fan des de les for-
ces contràries al procés: deten-
ció dels “sediciosos”, anulació de
l’autonomia, enviament de tro-
pes, que el Tribunal Constitu-
cional invalidarà totes les reso-
lucions del nostre Parlament,
etc., etc. Artur Mas va respondre
més o menys: “Si tinc els partits
majoritaris i la societat catalana
al meu costat, no tinc cap mena
de por”. No sé si ens volen em-
presonar a tots els independen-
tistes, el que és segur és que el
senyor Jorge Fernández Díaz no
tindrà prou presons a tot Espa-
nya per enquibir-nos-hi. No sé si
portarà vaixells al port de Bar-
celona per empresonar-nos,
com l’Uruguai de tan ingrata
memòria on engarjolaren el pre-
sident Companys. Ni amb tots
els vaixells que recalen al port
per fer creuers en tindrien prou.
No ens arronsarem, serem va-
lents enfront de les intimida-
cions i farem pinya, folre i ma-
nilles si ve al cas i ens convé.
Amunt! Amunt!

4Home d'estat 
Per Jordi Lleal Per Rolando d’Alessandro

4Contaminació: actuem?

Des de fa gairebé dues setma-
nes l’àrea metropolitana de
Barcelona i rodalies està expe-
rimentant nivells de contami-
nació que superen de manera
reiterada i molt important els
màxims recomanats per l’Or-
ganització Mundial de la Salut
i per la mateixa UE. Concreta-
ment a l’atmosfera s’hi detec-
ten concentracions elevadís-
simes de tres compostos molt
perillosos per a la salut: diòxid
de nitrogen, ozó troposfèric i
partícules fines.

De fet, fonts institucionals
calculen en unes 4.000 les
morts prematures que per
aquesta causa es registren, per
exemple, cada any a Barcelona.

Davant d’aquesta situació,
que hauria de fer disparar to-

tes les alarmes i activar plans de
regulació del tràfic i de totes les
activitats contaminants, les
institucions ciutadanes opten
per aconsellar-nos no fumar
(sic!) i no sortir gaire al carrer
(si no és per admirar les llu-
minàries nadalenques i les pis-
tes de gel que s’han instal·lat ar-
reu, suposo).

Aquesta passivitat dels go-
verns a l’hora d’afrontar una si-
tuació que arreu es considera-
ria de màxim risc per a la salut
pública és un indicador pre-
ocupant d’indiferència pel ben-
estar (l’autèntic, no la fal·làcia
d’un consum compulsiu) i la se-
guretat de la ciutadania per
part dels malanomenats “res-
ponsables” de gestionar la cosa
pública d’aquest país.  

#PerFi!#HoAconseguirem #NoNo

L’acord més significatiu possi-
ble no seria el pacte amb l’Es-
tat per fer una consulta acor-
dada, sinó que ho ha estat l’he-
roïcitat d’haver aconseguit con-
sensuar una pregunta, la que si-
gui, entre les quatre forces par-
lamentàries del catalanisme
polític. No ens enganyem, hem
viscut molts ridículs propis i
som coneixedors de les nostres
tendències caïnites. I l’acord
d’ahir ha estat una gran victò-
ria, una victòria nostra contra
nosaltres mateixos, contra les
nostres febleses atàviques.

Les imatges d’unitat són
d’una gran importància, al mar-
ge de quants hi hagi a cada cos-
tat, sempre que aportin clarifi-
cació al debat. És veritat que la
realitat és plural i complexa,
però en moments crucials no-
més la polarització permet acu-
mular forces per generar el
canvi. En el cas d’ahir, als es-
panyols no els quedaven altres
arguments per verbalitzar que
els de la negació dels mínims
democràtics. També l’avinen-
tesa d’una conferència de
premsa conjunta de Rajoy amb

el president del Consell Euro-
peu, Hermann Van Rompuy,
ha facilitat la difusió d’aquesta
dicotomia a nivell internacio-
nal. Fins i tot en Van Rompuy
s’ha vist obligat a reconèixer
que no tots els europeus tenen
els mateixos drets (això és es-
pecialment útil per quan ens to-
pem amb la incredulitat dels
nostres veïns del nord sempre
que denunciem el caràcter an-
tidemocràtic de  l’estat Espa-
nyol).

Així doncs, cal que gaudim
del triomf! Sí, ara cal posar-nos
a treballar per afrontar els rep-
tes de l’any que tenim per da-
vant, però ja partim d’un èxit
important: l’acord d’ahir. No
cal que donem més voltes a la
idoneïtat de les preguntes ni a
la seva interpretació, perquè
per a Espanya la batalla no està
en el contingut del text sinó en
què haguem tingut la gosadia
de fer aquest pas. Ja hi ha
compte enrere i el conflicte
per fi avança, i amb ell avan-
cem nosaltres vers l’allibera-
ment. No pot ser de cap altra
manera.

Per Manel Fantassin

4Consens i endavant
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“Ens hem hagut de
passar els primers
dos anys de legislatura
redimensionant
els ajuntaments”

és el president d’una institució
que engloba aproximadament
el 25% del territori català i que
presta serveis a un 75% de la
població catalana. Malgrat això,
aquesta sembla ser l’adminis-
tració més desconeguda a peu
de carrer. Molts ciutadans es
pregunten: per què serveix la
Diputació?
El millor que es pot fer per res-
pondre aquesta qüestió és pre-
guntar-ho als alcaldes de la
demarcació. És veritat que la Di-
putació no té una finestra a la
ciutadania, però estic convençut
que avui dia, sense l’ajuda de la
Diputació, als ajuntaments els
seria impossible tirar endavant.
Nosaltres servim els ciutadans
sempre a través dels seus ajun-

taments i estem pendents d’allò
que cada consistori decideixi en-
carregar-nos. Discrepant de la
reforma local impulsada pel go-
vern espanyol, que diu que si un
ajuntament no fa bé una cosa la
Diputació l’hi prendrà, nosaltres
creiem que el camí correcte és
justament el contrari. Cada con-
sistori, lliurement i en funció de
les seves prioritats, ens diu que
necessita ajuda per a una cosa o
per a una altra i nosaltres, des
d’aquí i amb els equips profes-
sionals esplèndids que tenim,
intentem ajudar-los. Estic con-
vençut que si ho pregunten als
alcaldes, tots els diran que tenen
sort de la Diputació, sobretot en
aquests moments tan compli-
cats.

Vostè va assumir la presidència
de la Diputació, com bé diu, en
un dels pitjors moments econò-
mics que es recorden...
Aquesta legislatura ha estat una

de les més difícils que ens hem
trobat en l’administració local. I
els ho dic de primera mà, perquè
jo hi estic des del primer dia, des
de l’any 1979. Ens hem hagut de
passar aquests dos anys i escaig
de legislatura redimensionant
els ajuntaments. Els consistoris
havien passat una sèrie d’anys
molt bé econòmicament. Tenien
uns ingressos extraordinaris que
venien del totxo i els van conver-
tir, a demanda de la gent, en ser-
veis. El que ha passat és que, de
sobte, amb la crisi, han deixat
d’haver-hi uns ingressos extraor-
dinaris però la despesa hi conti-
nua sent. Tots hem hagut de fer
una tasca de redimensió dels
ajuntaments, la qual hem mirat
de fer-la amb els menors costos
laborals i socials i de tota mena,
però hem hagut de fer-ho. 

Parlant de la reforma local espa-
nyola a la qual vostè feia refe-
rència, hi ha un front comú del

món municipal català i dels ex-
perts que s’hi oposa. Des de la
Diputació de Barcelona també
han mostrat el seu rebuig a
aquesta reforma. Creu que el
municipalisme està en perill?
Crec que no està en perill perquè
la reforma és tan complicada de
dur a terme que intueixo que no
s’aplicarà. De fet, les primeres es-
menes que ha introduït el mateix
Partit Popular ja són moratò-
ries –diuen que no es farà fins a
l’any 2015–. Per tant, ja ho van ti-
rant enllà perquè veuen que és
força irrealitzable.

En lloc d’aquesta llei, la reforma
de l’administració local pròpia
de Catalunya que vol impulsar
la Generalitat i el fet de passar
de les diputacions actuals a les
vegueries és el camí a seguir?
Nosaltres, com a nacionalistes,
sempre hem cregut en l’organit-
zació territorial pròpia. I així ho
diu l’Estatut amb les vegueries,

però aquí hi ha un problema de
legalitats. Les vegueries no es
poden implantar si no es modi-
fica la Constitució espanyola,
que parla de la província com
una cosa “sagrada”. Si no hi ha
canvis en la Constitució, és im-
possible substituir les quatre di-
putacions per set vegueries –o
vuit o les que siguin–. Sí que po-
dria haver-hi un canvi de nom,
que seria un primer pas, i que
en lloc de diputacions es digues-
sin vegueries. Però és poc pro-
bable que ara mateix es canviï la
Constitució en aquest sentit.

Alguns mitjans diuen que això
és una estratègia de la Generali-
tat per intentar esquivar la re-
forma que s’està debatent ara al
Congrés. Aquesta qüestió es
convertirà en un nou front de
xoc amb Madrid? 
Això també és complicat perquè
sembla que la llei de Madrid és
una llei de bases i no exclou les

Salvador Esteve
President de la Diputació de Barcelona

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: Neus Màrmol



9 | 
Entrevista línial’hospitalet23 desembre 2013

comunitats autònomes. En aquest
sentit, encara que tinguem com-
petències pròpies sempre estaran
dins de les bases que assenyali
aquesta llei. Per tant, i repeteixo,
és complicat. 

Canviant de tema, fa setmanes es
va presentar el Pla d’Urgència So-
cial de la Diputació per atendre
les persones que estan patint
més greument els efectes de la
crisi. Ja s’ha començat a desple-
gar? En quin moment ens tro-
bem?
El pla ja s’ha aprovat en una
Junta de Govern extraordinària i
tot ja està pràcticament enllestit.
Cada ajuntament ja sap més o

menys què li tocarà. Tot el que
fem, i sobretot en el cas dels plans
extraordinaris, és fruit de parlar
amb els interessats, amb els
ajuntaments, per saber què els
interessa més i en què els podem
ajudar. L’any passat vam fer una
aportació per assegurar la liqui-
ditat dels nostres municipis.
Érem conscients que molts ajun-
taments no podrien tancar els
seus exercicis ni començar amb
garanties els següents. I aquest
any sembla que les peticions van
arribar més del cantó social, per-
què és evident que en un mo-
ment en el qual els ajuntaments
reben més demanda social és
quan les administracions hem de

donar més respostes en aquest
sentit. Creiem que amb això fem
una bona aportació al món mu-
nicipal, n’estic convençut.

Durant la presentació de Pla es
va dir que el pròxim pas seria
impulsar l’ocupació. En quin
sentit aniran les accions?
A principis d’any farem tres pro-
grames concrets. Un es basa en
plans d’ocupació directes dels
ajuntaments i un altre en fo-
mentar l’ocupació indirecta-
ment, perquè el que farem és
posar diners a disposició dels
ajuntaments perquè es facin
obres, cosa que afavoreix també
la contractació. Això es farà amb

dos tipus de vies: un pla d’ade-
quació de camins rurals i un
altre destinat a edificis singulars
de cada població, que poden ser
des d’un ateneu fins a una esglé-
sia. Això ho posarem en marxa a
principis d’any.

En temps de crisi com l’actual, els
recursos de les administracions
escassegen. Com poden fer front
a aquest tipus de plans de tanta
envergadura econòmica? D’on
surten tots aquests diners?
Nosaltres, com totes les admi-
nistracions, hem patit una re-
ducció de pressupostos. El que
passa és que hem prioritzat el su-
port als ajuntaments. De fet,
aquesta és la base de la Diputa-
ció, és la seva missió fonamental.
El que hem hagut de fer és es-
porgar una mica l’arbre perquè
quedés la soca. I en el que por-
tem de legislatura hem aportat
als ajuntaments gairebé el doble
de diners dels que es van aportar
en la legislatura anterior. Ho
hem fet racionalitzant i descar-
tant qüestions que ens han sem-
blat que avui no eren prioritàries.
Ara creiem que ajudar els ajun-
taments en l’aspecte social és el
que hem de fer.

Això vol dir que aquests plans
van en detriment d’altres actua-
cions...
A la Diputació de Barcelona
tenim institucions pròpies, com
l’Institut del Teatre o el Museu
Marítim, i participem en el
Liceu i en 150 institucions més.
El que hem fet és anar reduint
una mica aquestes aportacions,
tot i que són molt necessàries,
però que no eren la nostra prio-
ritat, com sí que ho són ara els

ajuntaments. Hem estalviat en
aquest sentit i també en relació
amb la pròpia estructura, ja que,
per exemple, ara les jubilacions
no es cobreixen. Tot això ha
comportat un estalvi que hem
pogut dedicar als ajuntaments.

Enguany se celebra el centenari
de la Mancomunitat, que va sig-
nificar la federació de les quatre
diputacions catalanes. Alesho-
res, el president Enric Prat de la
Riba ja parlava d’un cos d’Estat
i de formes d’Estat per  a Catalu-
nya. Cent anys després, quin
paper juga la Diputació de Bar-
celona en el procés sobiranista?
En primer lloc, estem molt or-
gullosos de celebrar aquest cen-
tenari. Enric Prat de la Riba va
començar la seva gran feina i jo,
com a president de la Diputació
de Barcelona, em sento perso-
nalment molt honorat d’ocupar
un lloc que va liderar un perso-
natge de la seva vàlua. Ja en el
meu discurs de presa de posses-
sió vaig fer referència a Prat de
la Riba com un dels lords de la
nostra actuació. Crec que la seva
figura va ser importantíssima.
Pel que fa al paper de la Diputa-
ció en el procés sobiranista, en
aquests moments les quatre di-
putacions catalanes estem en
una comunió total amb el Go-
vern de Catalunya. Crec que
estem en una situació històrica
crucial i que és molt important
que hi siguem totes les adminis-
tracions: la Generalitat, les dipu-
tacions i els ajuntaments. Crec
que, en bona part, tots anirem
pel mateix camí per continuar
fent aquestes estructures d’Estat
que va començar a gestar fa cent
anys Enric Prat de la Riba.

“En el que portem

de legislatura 

hem aportat als

consistoris gairebé

el doble de diners

que en l’anterior”

“Totes les 

administracions

sumarem per 

continuar fent

estructures d’Estat

per a Catalunya”

“La reforma local
del govern espanyol 
és tan complicada de
dur a terme que intueixo 
que no s’aplicarà”
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La pregunta i la data per la con-
sulta ja són una realitat. Ho van
anunciar i escenificar dijous pas-
sat el president de la Generalitat
Artur Mas i representants dels
partits que han assolit l’acord:
CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP.
Els condicionants per a l’acord
eren que la pregunta fos clara i
inclusiva. La manera d’articular
les exigències de totes les parts
ha estat en una doble pregunta.
“Vol que Catalunya esdevingui
un estat”, aquesta serà la primera
de les qüestions. Aquells que
responguin afirmativament hau-
ran de contestar també si “vol
que sigui independent?”. La data
fixada, el diumenge 9 de no-
vembre de 2014.

En l’àmbit local, les reaccions
a l’acord per la consulta no es van
fer esperar. La portaveu del grup
municipal de CiU a l’Ajunta-
ment, Meritxell Borràs, va des-
tacar “el moment transcendental
que està vivint Catalunya” i va afe-
gir que aquest acord és la resposta
“al que la gent va demanar l’11 de
setembre a través d’una cadena
humana formada per persones
amb diferents maneres de pensar
però que unien les seves mans per
demanar la llibertat de Catalun-
ya”. En aquest sentit, Borràs va la-
mentar “l’absència del PSC” al
pacte sobre la consulta. 

Precisament Manuel Brin-
quis, secretari d’organització del
PSC a l’Hospitalet, explicava
que el seu partit vol “treballar

perquè els catalans puguin votar
una pregunta pactada i legal”.
Brinquis lamentava que la pre-
gunta que ha sortit de l’acord del
passat 12 de desembre “no està
pactada amb l’Estat”, aspecte
que considera primordial. “Si
no permeten la consulta, segui-
rem treballant, continuarem ne-
gociant, no ens podem tancar
dient que com que l’estat ha dit

que no, nosaltres anem a la nos-
tra”, reflexionava.   

Pel que fa als populars de
l’Hospitalet, Juan Carlos del
Río, portaveu del grup munici-
pal, titllava de “xantatge” aquest
acord per a la consulta, i posava

com a exemple una comunitat de
veïns que tingués un problema
amb un dels seus inquilins que
volgués marxar unilateralment.
“El senyor Mas està actuant de
forma imprudent, avui dia hi ha
famílies i amics enfrontats per
aquest tema”, deia del Río, que
instava l’Ajuntament “a posar-se
al costat del govern de l’estat”. 

Molt diferent és la postura del
grup d’ICV-EUiA al consistori ri-
berenc. El seu portaveu, Alfonso
Salmerón, va valorar via Twitter
la data i pregunta per la consul-
ta. “Ja hi ha pregunta. Ara, a tre-
ballar per garantir la consulta”,
afirmava a les xarxes Salmerón.
El portaveu ecosocialista també
va enviar un missatge als dos par-
tits majoritaris al Congrés es-
panyol, PSOE i PP, perquè facin
efectiva una reforma de la Cons-
titució com la que van fer a l’agost
a petició de la Troika. “Ara tenen
11 mesos per a una reforma que
permeti la consulta”, destacava
Salmerón, que també va voler re-
memorar la història, tot recor-
dant que “si existeix cap possi-
bilitat de recuperar l’Espanya
que ens van robar al 36, passa
perquè Catalunya pugui votar el
9 de novembre”.

El cap de llista d’Esquerra a
la ciutat, Antoni Garcia, reco-
neixia que “aquesta no és la pre-
gunta que volia ERC, però acull
un consens molt ampli i permet
a la ciutadania expressar-se amb
plena llibertat”. Garcia valorava
molt positivament l’acord per al
referèndum i remarcava la im-
portància que té el fet que “la ciu-
tadania de Catalunya pugui vo-
tar sobre el futur del país”.

"Vol que Catalunya esdevingui un Estat?"
"En cas afirmatiu, vol que aquest Estat
sigui independent?"

9 N
F. J. Rodríguez / J. G. Ribas
L’HOSPITALET

DIUM
ENGE

@antonigarcia: Abans que independentistes som
demòcrates. Per això ningú podrà aturar que els ciu-
tadans de #LHosptialet, com la resta de calalans, VOTEM.
#9N2014.

@ANCLHospitalet: Està clar que hem de votar Sí a
totes dues.

@sumate_asoc: 9 de noviembre: CONSULTA. Un #SÍ-
doble es la garantía para cambiar las cosas y construir un
nuevo país.

@alfonsosalmeron: Avui comença el desafiament
del règim. La pregunta permet aglutinar tothom que vol
canviar les coses.

@jordiportabella: Sí i Sí. Amb la data i pregunta que
hem pactat, els partidaris del dret a decidir ens en sor-
tirem. El 9/11/2014 farem història!

@raulromeva: Com que les preguntes són clares, les
meves respostes també ho seran: #SíSí #2xSí #timetovote.

@carmechacon: Mentre al món s'obren portes i es
construeixen ponts, el sobiranisme català aixeca mu-
ralles i prepara fronteres.

@eduardvoltas: Avui és quan el PSC s’adona del ter-
rible, dramàtic i definitiu error que ha comès.

@assamblea: Forcadell: "Seguirem treballant per am-
pliar la majoria social i pel sí a la independència.  Ho
farem doblement per una victòria del #SiSi".
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Com i quan va començar
Súmate? Com es van do-
nar a conèixer entre la

ciutadania?
Va néixer a través de les xarxes so-
cials. Ens vam conèixer uns quants
i vam decidir que podíem fer al-
guna cosa amb la situació que es-
tava passant al país. Ho vam fer a
Sant Boi, on vam començar a co-
nèixer gent, a unir-nos pel dret a
decidir, que és el que ens va do-
nar l'empenta per tirar endavant.
Això va succeir a finals de maig.
Després, el juny, vam fer una pe-
tita presentació a Sant Boi, i a
partir d'aquí un nombre reduït de
persones vam començar a treba-
llar. Vam crear un vídeo, i arran del
mateix molta gent ens va conèi-
xer i està molt interessada en no-
saltres. Nosaltres som persones
que parlem planament, no som
polítics. 

Com es pot explicar que una as-
sociació de castellanoparlants
defensi la independència de
Catalunya? Els costa transmetre
aquesta idea?
És molt simple. Jo vaig néixer a
Còrdova, però la meva filla va
néixer a Barcelona. Els meus pares
estan enterrats aquí, la qual cosa
vol dir que tinc més fonaments
aquí dels quals pugui tenir ja a la
meva terra. Amb tot, jo no deixo
d’estimar-la i sentir-me orgullós d'-
haver nascut allà, a Còrdova. Jo no
vull trencar amb ningú, jo no-
més vull que Catalunya pugui
gaudir del que produeix dia a

dia. Que no siguem els últims en
gaudir d'allò que disposem.

Quina feina desenvolupa Sú-
mate?
La nostra entitat pretén informar
als ciutadans dels beneficis que
pot tenir una Catalunya inde-
pendent. No existeix cap altra
sortida. Catalunya porta reprimi-
da des de fa 300 anys, quan va ser
conquerida per les armes. Però en
la seva condició de país, entès com
a llengua, cultura i pensament,
mai se l’ha arribat a conquerir. No-
saltres volem ressaltar quins be-
neficis podríem tenir si Catalunya
fos independent. En contra no
trobem cap motiu.

és difícil dur a terme aquesta
tasca? Se senten incompresos?
Hem trucat a les portes de partits
polítics i associacions que tenen
el mateix objectiu que nosaltres,
que és la independència de Ca-
talunya, per demanar-los suport
per arribar directament a la gent.
Suport moral en rebem molt,
però no tenim cap tipus d’ajuda
econòmica. Tenim vida pròpia,
som independents.

El seu objectiu és expandir-se
per tot el país?
El nostre objectiu és arribar a tot
Catalunya. Moure el nostre mis-
satge arreu del país. Encara que
portem poc temps, ara tenim 10
delegacions de Súmate, i això no-
més en pocs mesos. Ara s'aniran
multiplicant moltíssim més, i arri-
barem a ser un col·lectiu tan im-
portant com pot ser l’ANC o Òm-
nium. Volem ser importants no en
qualitat sinó en quantitat. La nos-
tra qualitat és la del poble pla, vo-

lem arribar a la gent planament,
sense discursos polítics incom-
prensibles.

A l’Hospitalet, Súmate té molta
feina per fer encara...
Aquí estem treballant moltíssim.
Un exemple és la presentació que
vam fer el dia 3 d'octubre a Bell-
vitge, on segons els encarregats
de la biblioteca del barri havíem
batut el rècord d'assistència de la
instal·lació. Fora al carrer van que-
dar més de 100 persones. Tenim
molta feina a fer a l’Hospitalet,
però sabem que traurem un gran
producte d'aquí. Molta atenció
de la gent, perquè ells són com
nosaltres. Aquí, i en més llocs, hi
ha gent d'una certa edat que no
tenen accés a segons quina in-
formació o no l'entenen. Nosaltres
els hi explicarem. 

Heu tingut contacte amb algun
partit polític?
A escala de partits, volem parlar
amb tots. Volem exposar-los la
nostra idea, que és portar  Cata-
lunya cap a la independència.
Però volem dur un camí diferent,
encara que el final sigui el mateix.
Busquem estar ben avinguts amb
ells, i tota ajuda que ens vulguin
donar serà molt ben rebuda. Però
nosaltres no representem a cap
partit, no demanem el vot per a
ningú. Només demanem dir ‘sí’ a

la consulta, que és d’altra banda
l’acte més democràtic que es pot
fer. I que després cadascú deci-
deixi lliurement què vota.

Què li sembla les preguntes i la
data que han plantejat els par-
tits polítics favorables al dret a
decidir? 
Creiem que la pregunta està for-
mulada per donar cabuda al mà-
xim de participació ciutadana,
perquè una resposta afirmativa en
la primera pregunta engloba tots
els ciutadans descontents amb el
model polític actual que advo-
quen per un canvi, que implica te-
nir un estat propi. Hem de votar ‘sí’
més ‘sí’, si volem avançar cap a una
societat justa i cap a un verdader
estat del benestar.

és difícil trencar el discurs de la
por que està fent el PP i alguns
sectors del PSC?
Ells mateixos moltes vegades ho
trenquen amb les seves accions.
Aquest discurs queda anul·lat
amb les mentides que el PP va dir
abans de les eleccions generals i
en tot el seu programa electoral.
Una farsa. Nosaltres també podem
demostrar que aquest discurs no
és vàlid. Els que posen una pega
per celebrar la consulta, estan
posant una trava a la pura demo-
cràcia. No hi ha res més demo-
cràtic que una consulta. Posar di-

ficultats a la consulta és demostrar
que tenen por a la sobirania del
poble. De fet, tenen por a la de-
mocracia en si mateixa.

Si el procés es desinflés, quina
seria llavors la postura de Sú-
mate?
Seguir lluitant pel que creiem.
Creiem que Catalunya pot sortir
de la crisi abandonant Espanya.
Catalunya té els mitjans i la capa-
citat per arribar a l'estat propi. Si
no es pot realitzar la consulta,
seguirem lluitant per ella. Que es
realitza i surt que no, que no ho
crec, doncs ho acceptarem de-
mocràticament i seguirem amb la
nostra tasca d’informar. Perquè no
podem permetre que hi hagi gent
que voti sense coneixement del
què vota.

En aquest sentit, és Súmate un
producte oportunista o és fruit
de l’avinentesa política?
No és oportunista. Estem en un at-
zucac, i l'únic camí que existeix per
sortir-nos-en és tirar cap endavant,
passant per sobre del que calgui.
Si els governs impedeixen que Ca-
talunya pugui ser una nació pròs-
pera i sortir de la crisi, llavors ella
mateixa haurà de fer-ho per si sola.

Són optimistes de cara al futur?
Totalment. Catalunya serà un país
envejat a tot el món.

F. Javier Rodríguez
L’HOSPITALET

Eduardo Reyes és el president de l’associació Súmate

Al bell mig del monument amb el qual la ciutat recorda Lluís Companys,
Eduardo Reyes rememora els orígens de l’associació que presideix i

descriu un futur molt optimista tant per a Súmate com per a Catalunya.

Súmate | L’arribada a l’Hospitalet
L’associació Súmate va néixer a mitjans d’any al Baix Llobregat, i en poc més de 6
mesos ha aconseguit fer-se un espai en el debat polític sobiranista. A l’Hospitalet,

afirmen en aquesta entrevista, de moment hi ha més de 50 persones adherides,
però confien que en uns mesos aquesta xifra hagi augmentat considerablement.
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L’alcaldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín, va presentar el
passat 3 desembre els pressu-
postos municipals per al 2014.
Destaca un increment sensi-
ble, de gairebé un 8%, respec-
te a l’any anterior. Encara és
més destacat tenint en compte
que els ingressos provinents
de l’Estat i de la Generalitat han
caigut de forma accentuada.
Segons Marín, el Govern deu al
municipi 14 milions d’euros.

Tal com recull El Periódico,
l’alcaldessa va explicar que amb
aquests pressupostos intenten
enviar un missatge a la Gene-
ralitat perquè sigui conscient
que el municipi no serà la “co-
rretja de transmissió” de les
retallades del govern autonòmic
de Convergència i Unió, que al

municipi es troba a l’oposició
dins el Ple.

L’increment en els pressu-
postos, que seran el 2014 de 218
milions, es basen en dos punts:
l’Impost de Béns Immobles  i
l’Impost d’Activitats Econòmi-
ques.

L’IBI patirà a l’Hospitalet
una pujada propera al 6% i, te-
nint en compte que aquest és
una de les fonts d’ingressos

principals per a un Ajunta-
ment, suposa aire fresc pel con-
sistori que governa Núria Ma-
rín. Afegit a aquest increment,
l’Ajuntament espera rebre més
ingressos de l’IAE. Segons El
Periódico, la transformació que
l’Hospitalet va fer de la zona de
la Gran Via abans de la crisi pot
ser un “salvavides” per als pres-
supostos de la ciutat durant
els pròxims anys.

Marín presenta uns pressupostos que creixen un 7,7%. Foto: Ajuntament

El pressupost municipal 
del 2014 augmenta un 7,7%
» Els ingressos provinents de l’Estat i la Generalitat han caigut

» L’Impost de Béns Immobles (IBI) s’incrementarà un 6% a l’Hospitalet

L’Ajuntament obre 500
expedients a establiments

SANCIONS4El consistori mu-
nicipal ha decidit posar fre als
incompliments que alguns co-
merços de la ciutat fan d’algu-
nes normatives. Tant és així que
en el darrer any i mig, l’Oficina
Municipal de Sancions ha obert
prop de 500 expedients san-
cionadors a diferents comerços
de la ciutat. Aquest període de
18 mesos és el total que l’Ofici-
na porta oberta.

En concret han estat 479 ex-
pedients contra comerços que
vulneraven normatives com la
Llei de sorolls o la normativa

d’horaris comercials, entre mol-
tes altres. Gairebé 400 d’a-
quests expedients van encami-
nats a què els comerços san-
cionats posin mesures per co-
rregir els incompliments. L’ex-
cés de soroll, esmentat ante-
riorment, és l’incompliment
amb més expedients oberts,
284 dels gairebé 500 tramitats.
Més de 100 expedients oberts
tenen a veure amb el fum i les
olors dels locals, i uns altres 50
són sancions per incompliment
de l’horari comercial establert
a la normativa municipal.

El Ple retreu a la Generalitat
els seus incompliments

MOCIONS4El Ple de l’Ajunta-
ment va aprovar dues mocions
a la sessió de novembre rebut-
jant els pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2014. El prin-
cipal motiu és l’incompliment
de certs compromisos entre el
govern autonòmic i el de la
ciutat. Segons argumenta una
d’aquestes mocions, el Ple creu
que els pressupostos de la Ge-
neralitat “obliden els compro-
misos i les inversions en equi-
paments i infraestructures rei-
vindicades per l’Hospitalet i
vitals per al conjunt del país”. 

La primera moció, presen-
tada pel PSC i ICV, posa de ma-
nifest que la Generalitat oblida
molts dels compromisos que té
amb la ciutat, sobretot en ma-
tèria de salut, on es reclama la
construcció dels CAP de Sant
Josep i Santa Eulàlia, a més de
la posada en marxa del CAP de
La Florida. També es reclama
la connexió de Barcelona amb
l’aeroport del Prat amb la L9
del metro. Pel que fa a l’educa-
ció, tant la primera moció com
una segona presentada pel PP
demanen més inversió.

89 persones troben feina amb
un programa de formació

OCUPACIÓ4L’Àrea de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament
de l’Hospitalet ha creat 89 pla-
ces de feina a nivell local i de di-
ferents perfils professionals.
L’oferta de feina, amb una du-
ració de sis mesos, està dirigi-
da a especialistes en jardineria,
construcció, electricitat, neteja
de solars i administració, se-
gons informa el consistori.

Les persones escollides són
aturades amb més de sis mesos

d’antiguitat que no reben cap
ajut econòmic de l’Oficina de
Treball.

A més, les places es dividei-
xen segons el gènere, sent la
meitat per a homes i la meitat
per a dones. D’altra banda, un
90% de les places han estat
adjudicades a persones més
grans de 30 anys, amb especial
atenció als aturats majors de 45
anys. La iniciativa està sub-
vencionada per la Generalitat.

Línia l’Hospitalet | Pròxima entrevista, el gener
Seguint amb la ronda d’entrevistes dels portaveus de les seccions 

locals dels partits a l’Ajuntament que està realitzant Línia l’Hospitalet,
el pròxim mes de gener continuarà amb la trobada amb el portaveu

del grup municipal d’ICV-EUiA, Alfonso Salmerón. 

Adrián Caballero
L’HOSPITALET



13 | 

Centre
línial’hospitalet 23 desembre 2013

L’hort de la masia de Ca n’Arús
serà el lloc on es construiran 63
pisos destinats al lloguer per als
joves de la ciutat. L’obra, fi-
nançada per la Generalitat, co-
mençarà al primer trimestre
de 2014. Els veïns celebren l’i-
nici d’unes actuacions que ja
porten tres anys de retard, quan
van ser projectades.

En aquesta masia del barri
del Centre s’edificaran 63 pisos
per a gent jove, que és ara per
ara un dels sectors de la pobla-
ció més afectada per la crisi,
tant en les dades de l’atur com
en les possibilitats d’indepen-
ditzar-se.

Aquests pisos estan projec-
tats des de fa anys. Fins fa set
anys, estaven projectats per a
ser construïts en el solar que hi

ha enfront de la masia de Ca
n’Arús, l’actual parc de Lluís
Companys. Aquest canvi es va
produir per la pressió veïnal,
que va aconseguir que el solar
inicialment previst es convertís
en un parc i els pisos passessin
a estar planificats a la masia es-
mentada. Tot i això, l’obra es-
tava primerament projectada
per al 2011, tot i que finalment
serà el 2014 quan es construei-

xi. Per aquesta finalitat, la Ge-
neralitat destinarà 2,3 milions
d’euros dels pressupostos.

CASAL PER A GENT GRAN
La construcció d’aquest edifici
de pisos no només ajudarà la
gent jove, sinó també els més
grans. Als baixos de l’edifici es
construirà un casal per a la
gent gran. Aquest casal entra
dins del projecte inicial.

Finca de Ca n’Arús Foto: Arxiu

La Generalitat construirà 
63 pisos per a joves a Ca n’Arús

» Els veïns celebren l’inici d’unes obres molt esperades
» La construcció, que arriba amb retard, començarà a principis d’any

‘Creativa’ organitza prop 
de 700 tallers a la Farga

FIRA4La vuitena edició del
saló Creativa Barcelona va ser
un dels esdeveniments més im-
portants dels que han tingut
lloc a la Farga en aquests da-
rrers mesos de l’any. Durant
quatre dies, del dijous 28 de no-
vembre al diumenge 1 de des-
embre, més de 20.000 perso-
nes van trepitjar els 8.500 me-
tres quadrats destinats al saló.

El Creativa Barcelona és un
saló dedicat a les diferents tèc-
niques de creació manual, com
l’anomenat patchwork, la bi-
juteria o la rebosteria, entre

d’altres. Segons recull El Pe-
riódico, Creativa Barcelona va
comptar amb 120 expositors en
els quals es van oferir prop de
700 tallers de tot tipus, tots re-
lacionats, això sí, amb el treball
manual, l’artesania i la creació.

A banda de poder escollir
entre l’ampli ventall d’oferta
d’activitats als tallers, els visi-
tants també van tenir l’oportu-
nitat de conèixer les últimes
tendències i darreres novetats
en  material de creació, així com
noves tècniques i modes en
aquest art.

El convergent Josep Rull parla
de l’Estat propi a l’Hospitalet

POLÍTICA4El secretari d’or-
ganització de Convergència De-
mocràtica de Catalunya, Jo-
sep Rull, va estar el passat dia
3 de desembre a la seu de CDC
a l’Hospitalet. Va oferir un
col·loqui sobre l’Estat propi i els
avantatges que aquest tindria
per a Catalunya.

Davant els assistents, que
van omplir el local del partit,
Rull va afirmar que ara és el
moment en el qual “Catalunya
necessita gestionar els seus
propis recursos” ja que, segons
ell, Catalunya és la setena eco-

nomia d’Europa en capacitat de
generar riquesa i “el que expli-
ca que aquesta economia tingui
un 24% d’atur i un 20% de po-
bresa és la dependència eco-
nòmica de l’estat espanyol”.

VOTAR éS LA SOLUCIÓ
A la conferència, Josep Rull va
comentar que Catalunya és ca-
paç de generar els seus propis
recursos, afirmant que no
s’haurien d’estar patint les an-
goixes actuals. A més, va de-
fensar la consulta perquè, se-
gons ell, “és la solució”.

ICV se suma a la demanda
contra el franquisme

JUSTÍCIA4Iniciativa per Ca-
talunya de l’Hospitalet ha de-
cidit adherir-se a la demanda
contra els crims franquistes
que hi ha interposada per part
de les víctimes i ERC a l’Ar-
gentina. Així ho va comunicar
Joan Camós en una roda de
premsa el passat 29 de novem-
bre. ICV s’afegeix a les víctimes
que han presentat una deman-
da al jutjat número 1 de Buenos
Aires, la capital argentina, per

crims contra la humanitat. El
dret internacional dóna legiti-
mitat al jutjat argentí per in-
vestigar sobre aquests crims.

A la roda de premsa dels
ecosocialistes d’Hospitalet tam-
bé hi van ser presents els coor-
dinadors d’ICV a la ciutat, Llu-
ís Esteve i Júlia Carballeira, a
banda de Constantí Tormo,
que s’adhereix a la demanda de
manera individual per l’afuse-
llament del seu pare.

Museu de l’Hospitalet | Mostra pessebrista
Fins al 5 de gener es pot gaudir a l’edifici Harmonia, del museu de l’Hospitalet,

de la clàssica mostra pessebrista de la ciutat. Aquesta és l’edició 21 d’una 
mostra que permet als artesans i pessebristes locals demostrar el talent 

preparant el pessebre. Entre aquests artistes, destaca el mestre Josep Orquín.

Adrián Caballero
CENTRE
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L’Assemblea Nacional de Ca-
talunya celebra un any de vida
a la ciutat. Per commemorar
aquest aniversari, el passat diu-
menge 1 de desembre va con-
vocar una jornada festiva ober-
ta a tothom. Es va iniciar amb
una marxa a peu des de la pla-
ça Espanya fins al parc de l’Al-
hambra, seguida per un cente-
nar de persones. En aquest da-
rrer lloc va ser on van tenir ca-
buda totes les activitats prepa-
rades per a la jornada, que va
portar el títol de L’Hospitalet en
marxa.

Les actuacions de Núria Fe-
liu i el grup gracienc Rumba al
Bar van donar el toc musical a

la jornada dominical. A més,
una vintena d’associacions de la
ciutat van participar a la jor-
nada amb tot tipus d’activitats.
Durant el matí, per exemple, es
va realitzar una botifarrada so-
lidària, on el centenar de mar-
xadors i els veïns que es van
apropar al parc de l’Alhambra
van poder menjar força bé. El
millor d’aquesta botifarrada no
va ser el menjar sinó que els di-
ners recaptats de l’àpat van
anar directament destinats a La
Marató, que aquest any va de-
dicar l’edició a les malalties
neurodegenratives i amb la
qual es vam recaptar prop de 9
milions i mig d’euros.

En l’acte hi va estar pre-
sent la presidenta de l’ANC,
Carme Forcadell, que va apro-
fitar l’ocasió per parlar del pre-
sent i futur de l’Assemblea i del

procés sobiranista català. Se-
gons recull Digitalh, Carme
Forcadell es va mostrar opti-
mista de veure aplegada força
gent a la plaça de l’Alhambra i
va comentar que “hi ha moltís-
sima gent a l’Hospitalet i vol-
tants que, quan els puguem
explicar el nostre projecte, tam-
bé s’hi sumaran”. Conscient de
la realitat d’orígens diversos
de la ciutadania de l’Hospitalet,
Forcadell va comentar que “el
nostre és inclusiu per a tots
els que vivim a Catalunya”.

Per la seva banda, l’actual
coordinadora de l’ANC a la ciu-
tat, Rosa Batallà, té clar que
“primer volem votar i, després,
decidir el nostre futur. Volem
guanyar la independència de
Catalunya”, afirma en decla-
racions recollides també pel
Digitalh.

Carme Forcadell es va mostrar optimista gràcies a l’afluència de públic. Foto: ANC

Festa al Parc de l’Alhambra 
per l’aniversari de l’ANC a L’H

» Primer any de vida de l’Assamblea local de la plataforma a la ciutat
» Forcadell té clar que molta gent de l’Hospitalet “es sumarà” al projecte

Tres ferits lleus en l’incendi
d’un pis del carrer Unió

SUCCESSOS4El passat dia 6 de
desembre pels volts d’un quart
d’onze del matí es va declarar
un incendi en un pis del carrer
Unió.  Els habitatges són uns
baixos situats al número 17
d’aquest carrer del barri de
Santa Eulàlia.

Segons informen els Bom-
bers de la Generalitat, a les
10:11h van rebre l’avís d’aquest
incendi declarat al pis i que va
afectar la totalitat de la cuina,
el que fa pensar que allà es va
originar. L’incendi es va anar
estenent a la resta d’habita-

cions i sales del pis, tot i que
aquestes van quedar menys
afectades. En concret, han re-
sultat afectades la caixa de l’es-
cala i el pati interior del qual
disposa la finca.

Els Bombers van donar per
finalitzat l’operatiu al voltant de
les onze i el resultat de l’incen-
di van ser tres persones afec-
tades per inhalació de fums. To-
tes elles va resultar ferides lleus
però dues de les tres persones
van haver de ser traslladades a
l’Hospital de Bellvitge per ser
assistides.

Renoven els noms d’alguns
carrers i places del barri

NOMENCLÀTOR4La darrera
reunió del consell de Districte III
va donar com a resultat el can-
vi en el nom d’alguns indrets del
barri. El grup de treball del no-
menclàtor, format per 4 conse-
llers, va proposar nom per a 3
espais, alguns d’ells que encara
no tenien cap nomenclatura.

D’aquesta manera, la zona
verda situada entre els carrers
Castelao i Prat de la Manta s’a-
nomenarà a partir d’ara Plaça
Lola Anglada, ja que fins ara no
tenia cap nom específic. Per al-
tra banda, la zona qualificada

com a verda que trobem a l’oest
de l’avinguda Joan Carles I, so-
bre l’aparcament de la Fira, es
dirà Jardins de la Mediterrània.

Encara per validar hi ha la
proposta de batejar l’encreua-
ment dels carrers Santa Eulàlia
i Jacint Verdaguer com a Plaça
de l’Hortet.

El projecte per a l’elaboració
del nou nomenclàtor de la ciu-
tat va començar a finals del se-
gle passat, amb la recopilació
d’informació sobre tots els noms
dels carrers de l’Hospitalet, i es
preveu la seva publicació aviat.

Castells | Fi de temporada per a la Colla Jove
Amb l’actuació del passat 1 de desembre a Sant Vicenç dels Horts, els nois i noies de la

Colla Jove de castellers posen punt i final a la temporada 2013. Asseguren estar molt
contents de la temporada realitzada. Van començar l’any amb poca gent però de mica

en mica s’hi han afegit persones i esperen seguir creixent en socis de cara al 2014.

Adrián Caballero
SANTA EULÀLIA
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Jornada per la igualtat de
drets de les dones de la llar

XERRADA4El Centre Tecla Sala
va acollir el passat dijous 28 de
novembre la primera jornada
per a la igualtat de drets de les
dones treballadores de la llar.
L’organitzava la Federació de
Dones per a la Igualtat del Baix
Llobregat i va tenir un caràcter
reivindicatiu en favor de la in-
tegració d’aquestes treballado-
res al règim general de treba-
lladors, com estipula l’Organit-

zació Internacional del Treball.
La jornada la va inaugurar Ma-
rina Muñoz, representant de la
Federación de Mujeres Progre-
sistas, i va comptar amb taules
de debat i reflexió, així com un
espai per les experiències per-
sonals.

En aquest espai s’hi van
aplegar associacions com Mu-
jeres Pa’lante, Sindihogar o l’as-
sociació Salai, entre d’altres.

Les entitats organitzen 
les jornades ‘Sol’hidàries’

SOLIDARITAT4Entitats del ba-
rri de Sant Josep van participar
a la Rambla Just Oliveres el
passat cap de setmana del 14 i
15 de desembre a les Jornades
Sol’hidaries. Aquesta iniciativa
va comptar també amb la par-
ticipació d’altres entitats del
Districte I, format per Sant Jo-
sep, el Centre i Sanfeliu. L’ob-
jectiu era recaptar fons i ali-
ments per repartir entre les
persones necessitades i cana-

litzar tota aquesta ajuda per
mitjà de la Creu Roja i les pa-
rròquies del Centre i Sant Jo-
sep, que seran les encarregades
de repartir tots els aliments
que es van aconseguir recaptar.

Durant tot el cap de setma-
na, la Rambla, entre els ca-
rrers Barcelona i Tarragona, es
va omplir de veïns i també
d’activitats com ara animació
infantil i esport, amb bàsquet,
futbol i tennis de taula.

L’Ajuntament de l’Hospitalet i
l’Obra Social La Caixa han fet
públic un acord per tirar enda-
vant el projecte Clau, centrat al
barri de Sant Josep. Aquest
projecte, que ja es porta a ter-
me a la zona nord de la ciutat,
desenvolupa activitats socioe-
ducatives i de reforç escolar
per als nens i nenes des de 3
fins a 12 anys de famílies amb
dificultats socioeconòmiques.
Es vol lluitar així contra els fo-
cus de risc d’exclusió social
dels més joves i vulnerable.

L’Obra Social La Caixa par-
ticipa en el projecte aportant
uns 25.000 euros, que contri-
buiran al fet que aquest projecte
arribi al barri de Sant Josep. Els
encarregats d’oferir les activi-
tats per als nens seran els pro-
fessionals del Centre d’esplai
Xixell, que realitzaran aquestes
activitats en un dels espais ce-

dits per a aquesta finalitat per
part de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet.

CAP NEN SENSE ATENCIÓ
El projecte Clau va néixer amb
l’ambició principal d’aconse-
guir que tots aquells nens que
a la tarda estan sols, sigui per
falta de referent adult o perquè

els pares han de treballar, pu-
guin rebre una atenció espe-
cialitzada en el reforç educatiu. 
Aquest projecte ja fa anys que
es realitza als barris de la To-
rrassa i Collblanc i ara, gràcies
al conveni signat per l’entitat
bancaria i el consistori, també
arriba al barri de Sant Josep, on
serà ben rebut.

El projecte Clau se centra en el reforç escolar. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament atendrà nens 
en risc d’exclusió social

Cultura | La Tecla Sala homenatja Salvador Espriu
El Consorci de la normalització lingüística de l’Hospitalet va organitzar els darrers dos dies

de novembre les jornades de Salvador Espriu, un seguit de lectures i representacions de
l’obra de l’escriptor. Les jornades van finalitzar amb un dictat popular i es va convidar a

participar-hi totes les Ariadna, Laia i Esther, els noms més presents a la seva obra.

Adrián Caballero
SANT JOSEP
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Bellvitge

Des de finals de novembre està
prohibit fumar cigarretes elec-
tròniques a l’Hospital de Bell-
vitge, tant a l’interior com a
l’exterior del centre. D’aquesta
manera, la direcció de l’hospital
equipara la cigarreta electròni-
ca a la clàssica de nicotina.

La decisió va ser presa per la
direcció de l’hospital en conso-
nància amb les directrius de
l’Agència de Salut Pública. Fa
pocs dies, a més, es coneixia la
intenció del govern espanyol
de regular aquestes cigarretes
electròniques per restringir-ne
l’ús a centres públics, educatius
i sanitaris.

La direcció del centre re-
corda que no hi ha cap tipus
d’estudi fiable sobre la segure-
tat de les cigarretes electròni-

ques. Per tant, ara per ara no es
pot garantir el benestar per a la
salut de qui en consumeix ni
dels que es troben a l’entorn i in-
halen els vapors generats per
aquest tipus de tabac. A més,
des de l’Hospital de Bellvitge
opinen que la utilització d’a-
questes cigarretes a espais on

està prohibit fumar pot ocasio-
nar confusió, ja que existeix un
buit legal en aquest sentit.

La decisió de l’Hospital de
Bellvitge va en la línia de l’Ins-
titut Català d’Oncologia, que
també ha prohibit l’ús d’aques-
tes cigarretes perquè no es pot
garantir que no sigui nociu.

No es coneixen tots els efectes que pot tenir la cigarreta. Foto: Arxiu

L’Hospital de Bellvitge veta
la cigarreta electrònica

» La decisió es pren d’acord amb l’Agència de Salut i el Govern
» No existeixen estudis clars sobre els efectes d’aquest producte

Networking en l’àmbit de 
la salut gràcies a ‘L’H Innova’

SALUT4El passat 2 de desem-
bre, l’Hotel Hesperia Tower va
ser l’escenari d’una jornada de
networking en matèria de cièn-
cies de la salut. Aquesta a ser
una jornada d’intercanvi d’ide-
es i de contacte entre profes-
sionals de diferents àmbits.

La jornada, inaugurada per
l’alcaldessa de l’Hospitalet, Nú-
ria Marín, pretén donar opor-
tunitats perquè es desenvolupin
nous projectes i negocis en l’àm-

bit de la salut, tal com va expli-
car Marín durant la presentació.
L’acte forma part de la iniciati-
va L’H Innova, un projecte li-
derat pel consistori amb el su-
port del Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Eu-
ropeu. Té com a objectius esti-
mular el creixement econòmic i
l’ocupació, sense oblidar la cul-
tura emprenedora. La finalitat
és incentivar la creació en sec-
tors emergents de l’economia.

CULTURA4El poliesportiu mu-
nicipal de Bellvitge Sergio Man-
zano es va engalanar diumen-
ge 1 de desembre per acollir la
25a edició del Festival de Fan-
dangos de Huelva, un esdeve-
niment organitzat per la Casa
de Huelva amb la intenció de
difondre el flamenco i, en par-
ticular, els fandangos, un dels
estils més vinculats a aquesta
província andalusa.

En aquest festival van par-
ticipar-hi els quadres de ball i

el Cor Alhambra de la Casa de
Huelva, però també hi van par-
ticipar com a convidats Beatriz
Romero i Francisco José Ar-
càngel. Ambdós artistes van
estar acompanyats a l’escena-
ri pels guitarristes Miguel An-
gel Cortés, Antonio Carrión i
Juan Manuel Vargas.

Beatriz Romero és una jove
artista, promesa del fandango
segons afirmen els experts,
nascuda a Palos de la Frontera.
Va començar la seva carrera fa

poc més de 10 anys, el 2002, i
ja ha guanyat diferents con-
cursos a Huelva, Sevilla, Ma-
drid i Cartagena.

Per la seva banda, el convi-
dat especial, Francisco José
Arcàngel, artísticament conegut
com a Arcàngel, és un artista
consolidat en aquest món que
va començar el 1998 a la Bien-
al de Flamenco de Sevilla. L’any
2001 va gravar el seu primer
disc en solitari, que va tenir
molt d’èxit.

Infraestructures | Finalització de les obres al Gornal Activa
El centre de formació Gornal Activa està a prop de veure finalitzades les obres, segons
es va informar a la darrera reunió del consell del Districte VI, on també es va anunciar

que les obres del poliesportiu del barri finalitzaran el pròxim setembre de 2014. 
Ambdues notícies van ser ben rebudes pels veïns i veïnes del barri. 

Redacció
BELLVITGE

L’Hesperia Tower va acollir la jornada de networking. Foto: Arxiu

Fandangos al poliesportiu
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Els veïns del barri de Pubilla
Cases esperen amb expectació
la decisió de la junta directiva
del Barça, que el gener haurà de
decidir entre traslladar el Camp
Nou a la zona de la Diagonal i
Can Rigalt o remodelar l’ac-
tual estadi al barri de les Corts. 

La zona de Can Rigalt la
formen uns terrenys compresos
entre l’Hospitalet i Barcelona en
desús i amb un alt grau de de-
gradació denunciat pels veïns
de Pubilla Cases en diverses
ocasions. A l’abril, Dani Gimé-
nez, president de l’Associació de
Veïns de Pubilla Cases, ja va de-
nunciar a Línia l’Hospitalet
l’estat de degradació de Can
Rigalt, i les promeses incom-
plertes per part de l’Ajunta-
ment, que des de l’any 2006 té

previst implementar un pla in-
tegral municipal per tal de mi-
llorar la zona. Entre aquestes
mesures destaca l’edificació de
l’Hospital General, la cons-
trucció de pisos de protecció ofi-
cial i el soterrament de l’estació
elèctrica que ocupa una part
dels terrenys de Can Rigalt.
Des de l’Ajuntament es fa ser-
vir la crisi com a detonant de la
paralització d’aquest pla. 

“De moment no tenim notí-
cies ni de part de l’Ajuntament
ni de part del Barça”, explica Gi-
ménez a aquesta publicació.
En aquest sentit, el president de
l’Associació de Veïns demana,
en el cas que es confirmés l’a-
rribada del Camp Nou a Can Ri-
galt, “la celebració d’una con-
sulta entre la ciutadania ribe-
renca per decidir si ens inte-
ressa o no el projecte”.

Els terrenys de Can Rigalt pateixen una alta degradació. Foto: Arxiu

Pubilla Cases, a l’espera de la
decisió sobre el nou Camp Nou
» El barri recorda les promeses incomplertes del consistori a Can Rigalt
» Si l’estadi es construís al barri, els veïns demanarien una consulta

La PAH ocupa un local de
l’avinguda Josep Molins

HABITATGE4La Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) va ocupar el passat 15 de
desembre un local de l’avingu-
da Josep Molins, al número
22, que portava dos anys sense
cap ús des que va finalitzar
l’activitat de l’escola bressol
Gua Gua.

Els membres de la plata-
forma, recolzada per Iaioflautes
i 15M Hospitalet, han ocupat el
local de titularitat pública, per,
segons informen en un comu-
nicat, destinar-lo a un centre
social on oferir suport a les fa-

mílies afectades pels problemes
d’impagament de la hipoteca i
els desnonaments.

La PAH afirma que el local
no rebia cap ús i que porta set
mesos esperant una reunió amb
l’alcaldessa de la ciutat, la so-
cialista Núria Marín. Per la
seva banda, el regidor del dis-
tricte, Pepe Castro, es va trobar
amb els ocupants el mateix dia
de l’acció i continua mante-
nint el diàleg, ja que aquest es-
pai té planificat un altre ús
com a punt de distribució d’a-
liments.

El Síndic de Greuges atén les
queixes dels veïns de Pubilla

TRANSPARÈNCIA4El passat 10
de desembre els ciutadans de
Pubilla Cases van tenir l’opor-
tunitat de transmetre les seves
preocupacions i queixes sobre el
funcionament de l’Administra-
ció al Síndic de Greuges. 

Un equip del Síndic, l’òrgan
autonòmic encarregat de de-
fensar la ciutadania de males
actuacions de l’Administració,
va ser present al centre cultural
La Bòbila per atendre les con-
sultes i queixes contra l’Admi-
nistració, però també contra
actuacions de proveïdors de

serveis d’interès general, com
les empreses de gas, aigua o te-
lefonia.

UN ÒRGAN RESPECTAT
El Síndic de Greuges, repre-
sentat per Rafael Ribó, és es-
collit per tres cinquenes parts
del Parlament de Catalunya i el
càrrec té una durada de nou
anys, per tal d’evitar inferències
polítiques derivades d’un re-
sultat electoral. Segons afir-
men des del Síndic, la seva
principal missió és garantir el
dret a una bona Administració.

L’Ajuntament presenta les
activitats del Mobile Congress
TECNOLOGIA4El Mobile World
Congress s’apropa i l’Ajunta-
ment i l’organitzadora de la fira,
GSMA, han presentat les ac-
cions vinculades a aquest esde-
veniment que es realitzaran a la
ciutat. La presentació ha tingut
lloc al centre de creació Torre
Barrina i s’han comentat totes
les activitats que tindran lloc en-
tre el 24 i el 27 de febrer, quan
se celebrarà el MWC, una de les
referències en tecnologia de la

telefonia i la telecomunicació a
nivell mundial.

Se celebra a la Fira Gran Via
de l’Hospitalet i, sens dubte, su-
posa un benefici per als comer-
ços, hotels i restaurants de la
ciutat, ja que aquest esdeveni-
ment rep milers de visitants
d’alt poder adquisitiu, a més de
periodistes i especialistes del
sector. El consistori senyala
aquesta fira com exemple de
l’Hospitalet com a ciutat smart. 

Cultura | Exposició d’art a la Bòbila
L’artista catalana Berta Chueca va exposar fins al 20 de desembre la seva obra d’escultura

Kadabert. L’artista criada a Navarra va mostrar la Bòbila part de la seva creació, que 
porta fent des de ben jove, quan va passar de l’afició a la il·lustració a embrutar-se 

les mans amb l’argila. Segons diuen, el seu estil recorda a Tim Burton.

F. Javier Rodríguez
PUBILLA CASES

El local ocupat per la PAH. Foto: Google Maps
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Collblanc-Torrassa

El Teatre Joventut va ser l’es-
cenari d’un debat polític de pri-
mer nivell, amb dos polítics
d’esquerres. Joan Coscubiela,
diputat al Congrés espanyol per
Iniciativa, i Ramón Jáuregui, di-
putat del PSOE i ponent en
ocasió de l’Estatut de Catalun-
ya de 2006, van debatre sobre
federalisme a l’escenari del te-
atre.

L’acte, celebrat el dissabte 23
de novembre, va demostrar que
les posicions en aquest tema en-
tre PSC i ICV estan bastant
allunyades, sobretot pel que fa
al dret a decidir, clau per en-
tendre la via federalista a aques-
tes alçades a Catalunya.

El Teatre Joventut va regis-
trar una bona entrada per veu-
re aquest intercanvi d’idees en-

tre Coscubiela i Jáuregui, que
estaven convocats per l’asso-
ciació Federació d’Esquerres,
organitzadora també de l’acte.

Sobre el debat pur i dur, el
diputat d’ICV afirmava que ara
“no es pot fer una reunió de te-
rritoris a 17 com va passar el
1978”. Jáuregui esbufegava i li

responia que “s’ha de ser molt
prudent. No es pot refundar
Espanya. Tot no és possible”.

Va ser un debat intens on els
assistents van poder sentir dues
versions d’una tercera via que
ara per ara sembla descartada
en el debat de la sobirnia, com
és el federalisme.

Joan Coscubiela va defensar la postura del seu partit. Foto: ICV

Coscubiela i Jáuregui parlen 
del dret a decidir al Joventut

» El debat es va centrar en el procés sobiranista i l’opció federalista
» Federalistes d’Esquerres va organitzar aquesta trobada

El cinema Romero serà 
un espai jove l’any vinent

EQUIPAMENTS4Les obres de
l’antic cinema Romero finalit-
zaran aviat. Des de l’Ajunta-
ment s’assegura que  durant el
primer trimestre de 2014 el
nou espai ja estarà en marxa. El
nou projecte estarà destinat
als nens i joves del barri. Serà
un centre d’oci on els més joves
podran gaudir d’espai lliure
per jugar, així com d’aparells
per a fer exercici.

L’edifici, situat a la cruïlla
dels carrers Doctor Martí i Ro-

selló, tindrà tres plantes amb
més de 1.100 metres quadrats
destinats a espais polivalents,
aules, sales d’exposicions, de
reunions, tallers, un punt de
trobada jove i, fins i tot, un au-
ditori amb capacitat per a 100
persones.

El principal objectiu que
persegueix el consistori muni-
cipal és aconseguir que aquest
centre es converteixi en una re-
ferència d’espai d’oci a la ciutat
per als més joves.

CULTURA4Pere Pinyol, l’ar-
tista mort el passat 5 de no-
vembre, va rebre un merescut
homenatge al Teatre Joventut
el passat dissabte 14 de des-
embre. Per l’escenari van pas-
sar tot un seguit d’artistes que
van retre-li homenatge per mit-
jà de petites actuacions. Entre
els participants, destaquen el
grup teatral Vol-Ras, Paulows-
ki, Alba Serraute, Pepa Calvo,
Sol Picó o Alfons Villalonga, en-
tre molts altres que no volien

perdre’s aquest emotiu últim
homenatge a Pinyol.

Aquest personatge va néixer
a la Torrassa i sempre va estar
molt vinculat a la cultura de la
ciutat de l’Hospitalet. El 1978 es
va incorporar al GAT, el grup
d’acció teatral, encapçalat pels
germans Flores, com a actor i
gerent. Quan la companyia es
va dissoldre, Pinyol es va in-
corporar al Patronat de Cultu-
ra de l’Ajuntament. Va ser el
primer director de l’Aula de

Cultura Sant Josep i més tard
es va encarregar de l’organit-
zació de les festes i promo-
cions culturals i va impulsar els
principals esdeveniments cul-
turals de la ciutat: les Festes de
Primavera.

També va ser el director
artístic de la programació dels
espectacles del Fòrum Univer-
sal de les Cultures de Barcelo-
na el 2004. Els últims quatre
anys va ser el director del Tea-
tro Circo Price de Madrid.

Cursos | Millorar l’expressió oral
L’Oficina Jove d’Emancipació va organitzar el passat mes de novembre la 

primera Jornada Jove Expressa’t, una original iniciativa amb la qual s’ofereixen
cursos als diferents instituts de la ciutat perquè els alumnes de batxillerat i de

graus superiors millorin les seves habilitats comunicatives.

Redacció
COLLBLANC

Façana de l’antic cinema Romero Foto: Punt Omnia

Emotiu adéu a Pere Pinyol
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L’Hospitalet és una ciutat ple-
na de solidaritat. És la primera
conclusió que s’extreu de les da-
des de recaptació de la cam-
panya que van engegar a prin-
cipis de mes l’Ajuntament i la
Creu Roja. La intenció era apro-
fitar les dates nadalenques per
recaptar aliments per als més
necessitats. Quan a mitjans de
mes l’alcaldessa de la ciutat,
Núria Marín, va visitar la seu
central de Creu Roja a Barce-
lona, va ser informada que la re-
captació ascendia als 2.320 qui-
lograms d’aliments, una xifra
força bona.

L’alcaldessa va estar acom-
panyada durant aquesta visita
pels tinents d’alcalde de Be-
nestar i Família, Dolors Fer-
nàndez, i  de Seguretat, Convi-

vència i Civisme, Alfons Bo-
nals, que van conèixer de ben a
prop com funciona la Creu Roja
i les activitats que es duen a ter-
me per ajudar els que més ho
necessiten. 

ENCARA HI HA TEMPS
La campanya de recollida d’a-
liments va començar amb l’es-
trena de l’enllumenat nadalenc
a la ciutat el passat 29 de no-

vembre, i porta com a nom
L’Hospitalet solidari. Gràcies
per trencar el gel, sortir de
casa i portar-nos aliments. En
aquest sentit els ciutadans ri-
berencs encara són a temps de
fer més aportacions. Fins al 6 de
gener, els hospitalencs poden
deixar conserves, oli, llegums i
altres aliments de primera ne-
cessitat a la seu de la Creu
Roja.

El període per recaptar aliments arribarà fins al 6 de gener. Foto: Arxiu

La Creu Roja recapta més 
de 2.000 quilos d’aliments
» La campanya va ser organitzada per l’entitat i l’Ajuntament

» Fins al pròxim 6 de gener encara hi ha temps de donar menjar

L’Hospitalet demana la seva
pròpia parada d’Aerobús

MOBILITAT4L’Ajuntament ha
comunicat que demanarà a l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
que l’Aerobús, el bus que con-
necta Barcelona amb l’aeroport
del Prat, tingui parada a l’Hos-
pitalet, en concret a la plaça Eu-
ropa. Aquesta iniciativa va néi-
xer de la mà del PP local i es va
aprovar al ple de novembre.

Les raons per demanar la
parada de la plaça Europa és fa-
cilitar les connexions de les
empreses i els hotels que té la
ciutat en aquesta zona, que ac-

tualment representa un nucli
econòmic important de l’àrea
metropolitana, juntament amb
el recinte de la Fira Gran Via.

El regidor del PP, Javier
Díez, recorda que “l’Aerobús
passa per la Gran Via al costat
de la plaça Europa, per la qual
cosa no suposa cap pertorbació
ni del trajecte ni de temps”.
Actualment l’Aerobús inicia el
camí a la plaça Catalunya, para
al carrer Sepúlveda i a plaça Es-
panya i, finalment, a l’aeroport
del Prat.

Polèmica per la crema de
sofàs i contenidors a la Florida
VANDALISME4Alguns veïns
del barri de La Florida estan
molt preocupats pel que con-
sideren un augment de la vio-
lència a la zona.

Fa unes setmanes, per
exemple, algunes persones del
barri van alertar la policia local
perquè a la sortida del centre
cultural Ana Díaz Rico s’hi van
trobar un sofà en flames. Amb
tot, ja s’han denunciat en di-
verses ocasions la crema de
contenidors al barri durant al-
gunes nits. La darrera ocasió
van ser  els contenidors dels co-

neguts com a Blocs Florida els
que van acabar cremats.

EL PP DEMANA EXPLICACIONS
El PP de l’Hospitalet ja ha de-
manat explicacions per aquests
incidents. Segons els populars,
aquests actes “no son aïllats” i
“darrere hi ha immigrants en
situació irregular”. El seu por-
taveu municipal, Juan Carlos
del Río, ja ha demanat res-
ponsabilitats pels fets, i a més
demana en aquest sentit “tants
expedients d’expulsió com cal-
guin”.

Isabel Preysler inaugura la
nova botiga de Porcelanosa

FAMOSOS4Isabel Preysler,
imatge des de fa uns quants
anys de Porcelanosa, va estar el
passat dijous 19 de desembre a
la seu de la marca de ceràmica
a l’Hospitalet. Més de 1.200
persones van voler ser-hi per
veure la primera dona de Júlio
Iglesias i la seva filla, la també
mediàtica Tamara Falcó. La
raó de la seva aparició era in-
augurar la botiga de Porcela-
nosa al centre comercial de

Gran Via 2, que ja és la més
gran de la marca valenciana a la
ciutat.

Tal com recullen diversos
mitjans, Preysler es va presen-
tar a l’acte amb un vestit gris
amb brodats de plata i màni-
gues transparents. A totes les
fotografies s’acompanya de la
seva filla Tamara, que lluïa un
estret vestit negre. A la cita
van aprofitar per parlar dels
seus plans per a aquest Nadal.

Inversió | Un milió d’euros per la xarxa de col·lectors
L’Ajuntament ha anunciat la inversió d’un milió d’euros per millorar la xarxa de 
col·lectors de la ciutat. La inversió es realitzarà el 2015 i les obres començaran a

principis de l’any vinent. Aquesta inversió forma part dels gairebé 3 milions 
d’euros que el consistori invertirà en matèria de mobilitat i infraestructures.

Redacció
L’HOSPITALET
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Serveis

Per a una persona gran o amb de-
pendència, poder continuar vi-
vint amb una certa normalitat a
casa seva és un punt favorable en
la millora de la seva qualitat de
vida. En aquest sentit, la Dipu-
tació de Barcelona, a través del
Servei Local de Teleassistència,
ajuda a aquestes persones a con-
tinuar vivint a casa amb més
seguretat personal i més tran-
quil·litat per a les famílies i les
persones cuidadores. 

Aquest és un servei que es
presta a tots els municipis de la
demarcació de Barcelona, a ex-
cepció de la capital catalana, que
ja té el seu propi, i se’n beneficien
més de 61.000 persones. El per-
fil d’usuari que més es repeteix en
aquests casos és el d’una dona
major de 80 anys que viu sola i
es troba en una situació de fra-
gilitat o de dependència. 

La teleassistència és un servei
de proximitat que permet pre-
venir i detectar situacions de
vulnerabilitat de la gent gran o

amb dependència. Aquest servei
permet, quan es prem el botó del
penjoll que es facilita a les per-
sones usuàries, una resposta i
una atenció ràpida davant de
situacions de risc, caigudes o
emergències. A més, també es fa
un seguiment d’aquestes perso-
nes, o bé es recorda una cita
mèdica o fins i tot un aniversari.

Una part d’aquesta atenció s’e-
fectua mitjançant unitats mòbils,
vehicles que permeten una ac-
tuació ràpida davant de les pos-
sibles emergències i que no re-
quereixen un recurs sanitari d’ur-
gència. Aquests vehicles també
fan visites de seguiment, espe-
cialment en aquelles persones
més fràgils o que viuen en habi-
tatges aïllats. 

La teleassistència també ac-
tua davant de temperatures ex-

tremes, activant protocols d’in-
tervenció. S’informa, a través de
visites i de trucades, del risc dels
efectes del fred o de la calor en
persones que es troben en situa-
ció d’envelliment.

TECNOLOGIA AVANÇADA
La teleassistència es basa en un
ampli i qualificat equip humà,
preparat per acompanyar les
persones quan viuen una situa-
ció de necessitat. Per una banda
el servei compta amb dispositius
de seguretat per a les persones
més fràgils, els quals permeten
detectar, per exemple, quan una
persona no obre la nevera o hi ha
una fuita de gas a l’habitatge. Ac-
tualment hi ha 3.270 dispositius
instal·lats, entre detectors de
diòxid de carboni o de foc, de cai-
gudes o d’apertura de porta.

La tecnologia també ha per-
mès adaptar el servei a col·lectius
amb necessitats especials, com
ara les persones amb discapaci-
tat auditiva, o l’atenció a l’aïlla-
ment rural, en aquest últim cas
mitjançant sensors de caigudes.
Tot el necessari per donar una
atenció més propera i ràpida a les
persones que ho necessiten.

Un amic a l’altra banda de la línia
» El Servei Local de Teleassistència ajuda les persones grans o amb discapacitat a continuar vivint a casa
» La Diputació hi ha destinat aquest any 4,5 milions d’euros, un 47% del pressupost total del servei

Redacció
L’HOSPITALET

La teleassistència

s’adreça a persones

grans o dependents

REDACCIÓ4 La teleassistència
va néixer l’any 2005 impulsada
conjuntament per la FEMP-IM-
SERSO, la Diputació de Barce-
lona i els ajuntaments de la de-
marcació. Aquest servei, a més,
forma part de la Cartera de Ser-
veis Socials de Catalunya, des del
vessant de la promoció de l’au-
tonomia personal. 

Al llarg de tots aquells anys,
el servei ha crescut de manera rà-
pida i ha pogut arribar a 310 mu-
nicipis.

Aquest any l’IMSERSO ha re-
tirat el finançament, cosa que ha
portat la Diputació i els ajunta-
ments a fer un esforç econòmic
més gran per tal de mantenir el
servei en les mateixes condi-
cions. 

La teleassistència té un pres-
supost de 18 milions d’euros per
al període 2013-2014, del qual la
Diputació n’aporta un 47% (4,5
milions d’euros, 1 milió d’euros
més respecte a l’any passat) i els
municipis un 53%. 

Un servei amb vocació local

Teleassistència | Activitat del servei durant el 2012
Durant l’any 2012 es van gestionar des del Centre d’Atenció més de 2 

milions i mig de trucades. D’aquestes, la majoria van ser per sol·licitar 
assessorament o informació, rebre seguiment personalitzat per motius de 

solitud, per una emergència o per problemes sanitaris o socials.

El Centre d’Atenció de Teleassistència (esquerra) i una unitat mòbil d’aquest servei (dreta). Foto: Diputació de Barcelona
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La 35a edició del Torneig in-
ternacional de bàsquet Ciutat
de l’Hospitalet ja està en mar-
xa. El passat dijous a partir de
les 6 de la tarda va tenir lloc la
presentació formal del cam-
pionat al Pavelló del Centre, un
acte fonamentalment dirigit a la
massa social del club on es va
presentar l’equip júnior que
competirà al campionat. L’acte
va comptar amb la presència de
l’alcaldessa, Núria Marín, i d’u-
na representació de la Federa-
ció Catalana de Basquetbol. 

Els rivals que disputaran
l’edició d’enguany del torneig
són el CB Hospitalet, el Barça,
el Joventut de Badalona, el
Reial Madrid i l’Unicaja. La re-
presentació estrangera vindrà
de la mà de l’eslovè Olimpija de
Ljubljana, l’Ulker de Fenerba-

çhe de Turquia i el Brose Bas-
ket alemany.

Destaca, en aquest sentit, la
presència del Brose Basket, un
equip de la zona de Baviera
que, amb 58 anys d’història, és
el clar dominador de la lliga ale-
manya de bàsquet. 

HOSPITALET I EL BÀSQUET
Aquest torneig forma part del
circuit patrocinat per l’Eurolli-
ga, del qual formen part les
ciutats de Roma (Itàlia), Kau-
nas (Lituània) i Belgrad (Sèr-
bia). Els campions d’aquests
quatre torneigs obtenen una
plaça per disputar la fase final
del circuit que coordina l’Eu-
rolliga, i que tindrà lloc el prò-
xim maig a Milà (Itàlia). 

D’aquesta manera, l’Hospi-
talet aconsegueix un nom en el
món del bàsquet europeu, tot i
ser “l’organitzador més humil”,
en paraules de Francisco Ca-
ballero, responsable de comu-
nicació, a Línia l’Hospitalet.

El CB Hospitalet, tot i que
no és el favorit, intentarà reva-
lidar, o millorar, els resultats
aconseguits durant la dècada
dels 90, quan va arribar a ser fi-
nalista del Ciutat de l’Hospita-
let en dues ocasions. Enguany,
però, la Penya, actual campio-
na en derrotar a la passada
edició el Madrid a la final, el
Barça i el mateix Reial Madrid
són els favorits per aconseguir
la victòria final. 

Una de les novetats d’a-
questa nova edició és que s’a-
vançarà un dia. S’iniciarà el
pròxim 3 de gener i finalitzarà
el dia 5, a diferència d’altres
anys on la final es disputava el
dia de Reis. 

Ja es coneixen els calenda-
ris i els grups del torneig, i pel
que fa al CB Hospitalet, com-
partirà grup amb el Reial Ma-
drid, el Fenerbahçe i l’Olimpia
Ljubljana. Els partits es dispu-
taran durant els tres dies al
Complex de l’Hospitalet Nord.

El Joventut de Badalona va endur-se la victòria l’any passat. Foto: Ajuntament

El Torneig de bàsquet Ciutat 
de l’Hospitalet escalfa motors
» Dijous es va dur a terme la presentació oficial del campionat
» Barça, Madrid i Penya, els gran favorits per endur-se la victòria

El Pioners de l’Hospitalet,
campions d’Espanya

FUTBOL AMERICÀ4L’equip de
futbol americà de la ciutat, els
Pioners de l’Hospitalet, es va
proclamar campió de la Copa
d’Espanya de Futbol Americà
en derrotar a la final els Bada-
lona Dracs per 27 a 31 a Mon-
tigalà. Amb aquesta victòria, el
número de títols dels riberencs
en aquesta competició ascen-
deix als 9, 5 dels quals han es-
tat aconseguits de manera con-
secutiva. 

L’equip de Teo Polanco va
haver de remuntar un resultat

advers durant l’últim quart, i
gràcies al bon joc d’equip i l’ac-
tuació del receptor dels Pioners,
Víctor Martín, declarat MVP del
partit i autor de tres touch-
downs, van dur els de l’Hospi-
talet a revalidar el títol estatal. 

Willy Grande, el capità de
l’equip, va recollir el trofeu que
acreditava el seu equip com a
campió de la dinovena edició de
la Copa d’Espanya de mans del
president de la Federació Es-
panyola de Futbol Americà,
Enrique García.

Promoció dels poliesportius
per captar nous abonats

EQUIPAMENTS4L’Hospitalet
vol captar nous abonats i abo-
nades per als poliesportius mu-
nicipals de la ciutat. Sota el títol
2014: Aquest any regala pro-
pòsits, l’Ajuntament proposa re-
galar abonaments durant aques-
tes festes de Nadal.

La campanya enumera un
total de quatre propòsits per a
l’any nou. Cuidar-se, moure’s, di-
vertir-se i superar-se conformen
aquesta llista de propòsits que el
consistori vol encomanar als ri-
berencs mitjançant aquesta ini-
ciativa, que també busca pro-

mocionar els estils de vida salu-
dables. Els nous abonats i abo-
nades gaudiran d’una promoció
exclusiva, que consisteix en ma-
trícula gratuïta i la quota del
mes de febrer de franc. 

Per gaudir d’aquesta promo-
ció, les persones interessades es
poden adreçar als poliesportius
municipals fins al 31 de gener de
2014, o al Granvia 2, on la Regi-
doria d’Esports i Joventut ha
instal·lat un estand informatiu
amb tota l’oferta d’activitats es-
portives que es poden trobar als
poliesportius de la ciutat.

Bàsquet | El Reial Madrid torna a guanyar el torneig de l’AESE
Per segon any consecutiu, el Reial Madrid es va endur la victòria al torneig infantil de

l’AESE, celebrat a la ciutat durant el passat pont de la Puríssima. Els blancs van derrotar a
la final un combatiu CB Hospitalet per només 3 punts (66-63). Els catalans van arribar,
fins i tot, a avançar-se al marcador a un dels equips amb millor cantera de tota Europa.

F. Javier Rodríguez
L’HOSPITALET

Els flamants campions d’Espanya. Foto: Pioners
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AGENDA MENSUAL

FINS AL 8 DE GENER 
Matí-Tarda Cinema Familiar a les biblioteques

de la ciutat. L’època de Nadal és una bona opor-
tunitat per gaudir del cinema en família. A
les biblioteques riberenques l’oferta és extensa.

DIMARTS 21 DE GENER
19:00 Taller de des-escriptura. El tercer dimarts

de cada mes, els aficionats a l’escriptura te-
nen una oportunitat per deixar-se anar i es-
criure amb llibertat / Biblioteca Sta. Eulàlia

FINS AL 12 DE GENER
Matí-TardaManeres de veure. Aquesta exposició

de Diego Latorre i l’equip  BOC mostra dife-
rents visions d’entendre l’art, en tots els
seus estils. Se centra, això sí, en l’escultura.
/ Auditori Barradas

FINS AL 10 DE GENER
Matí-TardaAction Art Europe. Exposició col·lec-

tiva de l’acadèmia Action Art Europe, que des
de 1999 ha creat un estil únic d’ensenyament
al seu estil d’aerografia professional i dibuix.
/ Centre Cultural Sanfeliu

DIMECRES 8 DE GENER
18:00 Arrepleguem contes! és la darrera activi-

tat de l’Hora del conte d’aquest Nadal.
Aquest recull d’històries el llegirà en Santi Ro-
vira. / Biblioteca Santa Eulàlia

DIUMENGE 5 DE GENER
18:00 La cavalcada de Reis és potser un  dels mo-

ments més màgics de l’any per als nens i ne-
nes de l’Hospitalet, que esperen recollir for-
ça caramels.

DISSABTE 4 DE GENER
16:00  Partit de waterpolo femení entre el Club

Natació Hospitalet i el C.N. Sabadell. Serà l’o-
portunitat de veure a la ciutat a les actuals
campiones d’Europa. / Pavelló Municipal

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Aprofitar els dies de Nadal per inter-
canviar llibres és una activitat per  a tota
la família. Fins al dia 8 es poden por-
tar llibres que no s’utilitzen a casa per
canviar-los per uns altres. / Bibliote-
ca Josep Janés

Intercanvi de llibres infantils
Fins al 8 de gener

Activitat teatral dirigida als més petits
de la casa. A càrrec de Plàuditre Teatre,
es podrà gaudir a diferents biblioteques
de la ciutat d’una representació que ce-
lebra l’Any Espriu.

Partit de l’Hospi

L’Hospitalet vol posar distància amb
les places de descens a Tercera i per això
ha de guanyar al València Mestalla /
Estadi Municipal

Per saber anglès o millorar la pro-
nunciació i el vocabulari, la cita serà
cada dijous de gener al centre cultu-
ral La Bòbila, amb una iniciativa en la
que els alumnes conversaran en anglès.

Hello Bòbila!
Dj. del 9 de gener al 30 de gener

de 19:00 a 20:30

Diumenge 5 de gener 12:00

La Caixa màgica d’Espriu
Fins al 3 de gener a les 18:00

E F E M È R I D E
28 de desembre de 1895: naixement del cinema
Els germans Lumière presenten al Salon Indien, situat al soterrani del Gran Café de
París, la primera projecció pública de pagament amb un aparell de la seva invenció: 
el cinematògraf. El públic surt atònit i sorprès. Les projeccions són un gran èxit des 
de la primera sessió i a partir d'aquí s'escampen arreu del món amb gran rapidesa.
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