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L’1 de febrer Madrid serà l’esce-
nari d’una gran mobilització con-
tra l’avantprojecte de la nova llei
de l’avortament aprovat pel Go-
vern de Mariano Rajoy el passat
desembre. Associacions a favor
dels drets de les dones, moltes
d’elles de Catalunya i també de la
comarca, estan posant en marxa
una gran concentració a la capi-
tal espanyola amb l’objectiu de
reunir gent d’arreu de l’estat.

La iniciativa ha rebut el nom
d’El tren de la llibertat i ha estat
ideada per dues associacions fe-
ministes d’Astúries. Des que van
fer pública la intenció de fer la
macro convocatòria, dia a dia
van sumant suports d’associa-

cions de la resta de l’estat i, fins i
tot, de fora.

L’objectiu és lliurar un mani-
fest al registre del Congrés dels Di-
putats amb el lema Perquè jo
decideixo. El text exigeix   al Govern
de Mariano Rajoy que no derogui
l’actual llei de Salut Sexual i Re-
productiva i d’Interrupció Vo-
luntària de l’Embaràs, la qual
permet l’avortament dins de les
primeres 14 setmanes de gestació.

El manifest diu que “com a és-
ser humà autònom em nego a ser
sotmesa a tractes degradants, in-
gerències arbitràries i tuteles co-
actives en la meva decisió de ser
o no ser mare”. Aquesta cita fa re-
ferència a l’avantprojecte de llei de
Protecció a la Vida del Concebut
i Drets de la Dona Embarassada
proposat pel ministre de Justícia,
Alberto Ruiz Gallardón, que no-
més permet l’avortament en cas

de violació o de malaltia física o
psíquica de la mare si així ho cer-
tifiquen dos metges.Les signants
també subratllen que “cap majo-
ria política nascuda de les urnes,
per molt absoluta que sigui, està
legitimada per convertir els drets
en delictes i obligar-nos a seguir
principis religiosos mitjançant
sanció penal. Com a ciutadana,
exigeixo als que ens governen
que no transformin el poder de-
mocràtic, salvaguarda de la plu-
ralitat, en despotisme”. 

TAMBÉ A EUROPA
La Llei Gallardón es va quedar
sense suports a l'Eurocambra
durant el debat sobre l’avorta-
ment. Fins i tot una eurodiputa-
da d’UPM, partit representant de
la dreta francesa, va lamentar el
retrocés que suposa l'aprovació
d’aquesta llei a Espanya. 

Tot(e)s contra la Llei Gallardón
» L’1 de febrer està convocada una gran mobilització a Madrid de rebuig a la nova llei espanyola

» Diversos col·lectius contraris a la reforma sortiran des de la ciutat aquest divendres per participar-hi

Neus Màrmol
L’HOSPITALET

REDACCIÓ4El Tren de la Lli-
bertat, la iniciativa que han
posat en marxa diverses asso-
ciacions i entitats feministes
d’arreu de l’estat, també sorti-
rà de l’Hospitalet. Ho farà demà
passat, a dos quarts de 12 de la
nit des de la Rambla Marina,
cantonada amb l’Avinguda del
Carrilet. 

Des d’aquí, aquesta comiti-
va de col·lectius contraris a la re-
forma de la llei de l’avortament
impulsada pel ministre Gallar-
dón té com a objectiu anar a
Madrid i sumar-se a la gran ma-
nifestació projectada per al prò-
xim dissabte 1 de febrer. 

El Tren de la Llibertat de
l’Hospitalet està coordinat per
l’Associació d’Estudiants de
l’Hospitalet (AELH). 

Aquesta iniciativa és una
de les moltes que es posaran en
marxa de cara a la manifestació
de dissabte, on es llegirà un ma-
nifest que, sota el nom Perquè
jo decideixo, donarà tot un se-
guit de motius a favor de la lli-
bertat de la dona a l’hora de de-
cidir sobre el seu propi cos.
Aquest text, redactat per Alicia
Millares, està dirigit al presi-
dent del govern, Mariano Ra-
joy, i als ministres Alberto Ruiz
Gallardón i Ana Mato. 

El ‘Tren de la Llibertat’ 
sortirà de la Rambla Marina

La nova reforma de la llei de l’avortament ha generat una forta controvèrsia. Foto: Arxiu
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Per als hospitalencs, la insegu-
retat, la immigració i l’atur són els
tres principals problemes de la
ciutat, segons recull el Baròme-
tre d’Opinió Municipal publicat
la setmana passada. D’altra ban-
da, més del 75% dels ciutadans es
manifesten molt o bastant con-
tents de viure a l’Hospitalet,
mentre que un 74% pensa que la
ciutat té identitat pròpia. 

Tanmateix, pel que fa a la si-
tuació actual de la ciutat, gaire-
bé un 40% pensa que l’Hospita-
let ha anat a pitjor, dos punts més
dels que pensen que ha millorat.

Tot i que les estadístiques
indiquen que ni de bon tros
l’Hospitalet és de les zones més
insegures de l’àrea metropolita-
na, per a un 26% dels riberencs
aquest és el principal problema.
En l’àmbit de barri, la insegure-
tat torna a ser el principal pro-
blema dels ciutadans. En aquest
sentit, el portaveu del grup mu-

nicipal d’CV-EUiA i regidor del
Districte I, Alfonso Salmerón,
en l’entrevista a Línia l’Hospita-
let que apareix en aquest núme-
ro, explica que aquesta sensació
d’inseguretat “és una realitat que
estem intentant corregir”. 

La segona problemàtica que
més preocupa la ciutadania ri-
berenca és la immigració (18,7%),
tot i que amb una xifra un pèl
allunyada de la de la inseguretat.
L’atur cau a la tercera posició, i
pateix un lleuger descens en
comparació amb el Baròmetre de
l’any anterior, i queda com el
principal problema per a un
14,7% dels ciutadans.

BAIXA L’ESPANYOLISME
Un 47% dels hospitalencs se sen-
ten tan catalans com espanyols.
Aquesta opció ha crescut un 1,5%
respecte l’any anterior. En can-
vi, els ciutadans que es conside-
ren més espanyols que catalans
o només espanyols arriben al
20%, mentre que els que se sen-
ten més catalans que espanyols
o només catalans estan al voltant
del 24%. El sentiment espanyo-
lista a la ciutat, en aquest sentit,
ha descendit 1,8 punts respecte
2012, mentre que l’augment del

sentiment catalanista ha experi-
mentat un lleu però representa-
tiu increment de 3 dècimes, un
aspecte que creix any rere any.

Sobre la coneixença per part
dels ciutadans dels regidors i di-
rigents municipals, un 83% no
han sabut citar-ne cap, a banda
de l’alcaldessa, Núria Marín. La
batlle, segons les dades del Ba-
ròmetre, rep una nota mitjana de
la ciutadania de 6,2. Pel que fa a
la gestió de l’equip de govern, les
enquestes deixen un 5,9, la ma-
teixa nota que l’any passat.

REACCIONS LOCALS
La portaveu de CiU al consisto-
ri, Meritxell Borràs, creu que “la
ciutat té els mateixos problemes
de sempre” i que “no pot ser que
la inseguretat o la neteja conti-
nuïn sent els principals proble-
mes de la ciutat”. 

Pel que fa a Antoni Garcia, lí-
der d’ERC a la ciutat, destaca a
Línia l’Hospitalet que “existeix
un estancament i falta de lide-
ratge” per part del govern local.
Sobre els temes identitaris, Gar-
cia remarca que per sobre dels
sentiments de pertinença, els
ciutadans de l’Hospitalet “apos-
ten pel dret a decidir”.

El sentiment català ha crescut 3 dècimes respecte al 2012. Foto: Arxiu

La inseguretat i la neteja,
principals problemes ciutadans
» Un 83% dels entrevistats al Baròmetre no han sabut citar cap regidor
» El sentiment espanyolista retrocedeix gairebé dos punts a la ciutat

L’Hospitalet es queda fora 
del Fons de Cooperació Local

POLÍTICA4La Generalitat ha
decidit no fer cap aportació del
Fons de Cooperació Local a la
ciutat de l’Hospitalet. Aquest
Fons suposa una aportació per
als ajuntaments per a les des-
peses públiques que es van as-
sumint durant l’any.

La tendència d’aportació
des del Departament de Go-
vernació, el responsable del
Fons, ja anava a la baixa. Men-
tre l’any 2011 l’Hospitalet rebia
poc més d’un milió d’euros, el

2012 li van ser designats menys
de 800.000 euros. Fins i tot, se-
gons afirma el propi ajunta-
ment, part d’aquesta transfe-
rència encara no ha arribat a les
arques municipals. 

MARÍN CRITICA
L’alcaldessa de la ciutat, Núria
Marín, es va mostrar força crí-
tica amb la decisió, afirmant
que “la Generalitat menysprea
als ajuntaments i el municipa-
lisme”.

El PP demana a Marín una
manifestació “per la unitat”

AGENDA NACIONAL4Juan
Carlos del Río, portaveu del
grup municipal del Partit Po-
pular, ha demanat a l’alcaldes-
sa, Núria Marín, que faci una
crida a la ciutadania de l’Hos-
pitalet per manifestar-se davant
de l’Ajuntament contra el que
considera un “referèndum il·le-
gal d’independència”, en rela-
ció amb la data i pregunta de la
consulta del pròxim 9 de no-
vembre.

Sota el lema Hay motivos,
Del Río espera que Marín en-
capçali aquesta manifestació,

mentre que ha assegurat que el
PP hi respondria amb una cam-
panya de suport.

Marín, del PSC, i Del Río,
del PP, pertanyen a partits que
s’han manifestat oficialment
en contra de la consulta del dia
9 de novembre. Cal recordar
que fa mig any PSC, PP i PxC
van votar al Ple municipal de
l’Hospitalet una moció on s’es-
pecificava que la ciutat no do-
naria recursos per a la cele-
bració d’una consulta sobre el
futur de Catalunya que no ha-
gués estat pactada amb l’estat.

Creu Roja | Recullen més d’11.000 quilograms d’aliments
La campanya de recollida d’aliments que va organitzar la Creu Roja de l’Hospitalet

des de finals de novembre ha estat tot un èxit. Al fer el recompte aquest gener, la Creu
Roja ha anunciat que s’han recollit més d’11.000 quilos d’aliments per a les famílies
més necessitades de la ciutat. Una tona va ser recollida durant la cavalcada de Reis.

F. Javier Rodríguez
L’HOSPITALET

L’ajuntament s’indigna per quedar-se fora del Fons. Foto: Arxiu
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@montserrat_tura: Rellegeixo el Codi Ètic
del PSC i no l’he contradit, però em sento
suspesa “cautelarment” com @marinageli,
@NuriaVentura i @joanignasielena.

@Marc_Amat: Recompto: Marc Mur, 12a
baixa a l'executiva de Navarro: 3 dis-
crepants, 4 suspesos cautelars, 1 temporal
per primàries i 3 imputats. 12/44

@RaholaOficial: Rajoy promete que bajo
su mandato no se independizará Cataluña.
Todos tranquilos. Rajoy nunca cumple sus
promesas.

Yo soy hija de inmigrantes en
Cataluña, madre de Almería y
padre de Zaragoza, algo de lo
que me siento muy orgullosa.

Nací en Barcelona y los que
vivimos lejanos a nuestras raíces
nos hemos hecho a las nuevas
autonomías que nos acogieron.
Hoy en día muchos nuevos in-
migrantes han venido a trabajar
aquí en España con una Seguri-
dad Social universal que les
acoge. Según el diario 20 Minu-
tos del día 11 de enero de este
año, el pasado 26 de diciembre
fue aprobada una enmienda en
la que se establece que aquellos
españoles sin contrato, o sin de-
recho de prestación o sin subsi-
dio de desempleo, perderán au-
tomáticamente su derecho a la
sanidad pública española si emi-
gran tres meses en busca de tra-
bajo al extranjero. 

Este hecho, más otras leyes
como la del aborto, me provocan
un fuerte rechazo hacia esta Es-
paña injusta y llena de enmien-
das abusivas. Todo ello hace que
mis dudas por una Catalunya in-
dependiente hayan desapare-
cido. Cada vez me siento menos
identi ficada y representada por
este  Gobierno Español.

4Española, no
Per Maribel Silva

Resulta que s’està movent un
corrent a la nostra societat que
reclama que, a tots els nivells
educatius, s’incloguin les dis-
ciplines humanístiques. Des
de fa molt temps, quan algú fa
unes reflexions en profunditat
sobre cap a on va la nostra so-
cietat o altres consideracions se
li acostuma a respondre per
part dels seus interlocutors:
“Ja estàs filosofant!”, amb un to
de mofa i com dient “No m’a-
tabalis i deixa’t de bajanades,
home”. 

Normalment, quedem en
citar un parell de frases d’algun
filòsof per quedar bé i que es
vegi que som gent “llegida”,
però el que cal, en aquests mo-
ments històrics en els quals
sembla que hi haurà canvis
importants, és reflexionar i in-
tentar entendre quin pa s’hi
dóna per entreveure com po-
dem arribar a certes conclu-
sions procurant que el xoc, per
a la nostra societat, no sigui ca-
tastròfic. Podem donar sentit a
la nostra existència? Què coi hi
fem nosaltres en aquest món a
més de consumir, fornicar, tre-

ballar, tenir una bona taula o
intentar ser els millors de la
classe, de l’empresa o de la fa-
mília? 

Una vegada la religió ha
deixat de ser –per a molts– el
model a seguir en la nostra
existència per entendre què és
el mal i què és el bé i quins po-
den ser els nostres interessos
per fer una o altra cosa, com-
portar-nos respecte als nos-
tres congèneres, perquè he de
ser honest si no crec en l’infern?
Serà per ser just amb el proïs-
me, no? I si no crec en el cel, qui
em premiarà per haver estat
una bona persona? Serà per
sentir-me satisfet i en pau amb
la meva pròpia consciència. 

Pensar i repensar la forma
d’entendre la vida i les rela-
cions entre les persones. Pen-
sar! Quants ens diuen que no
tenen temps per pensar i si par-
lem de principis, quins princi-
pis? Serà com a regles morals
i com a normes de conducta.
No fem mai com digué l’inefa-
ble Grouxo Marx: Aquests són
els meus principis, i si no li
agraden, en tinc uns altres.

#MurDeMadrid#NoEsRendeixen

L’únic que vull fer és manifes-
tar la meva opinió, i sempre
penso que puc estar equivocat,
perquè no m’he encomanat ni
a cap Déu ni a cap diable per
exterioritzar el meu pensa-
ment, el qual m’ha acompa-
nyat part de la meva vida, ja
que l’altra part d’aquesta ha
estat regida per la dictadura
fèrria d’un colpista. Sempre he
cregut que agrupar-se per tenir
un objectiu comú és una deci-
sió molt correcta i adequada.
Allò de la mata de jonc. Les
persones ben nascudes d’a-
questa terra, igual que les de
qualsevol poble del món, tenen
l’objectiu comú de conservar la
seva identitat, la seva llengua,
la seva cultura… I és molt ne-
cessari agrupar-se, sempre que
sigui per defensar la pau i la
convivència, objectiu que no
tenen els mal nats, que cerquen
la destrucció de tot quant els
envolta que no els agrada. 

Tant el sistema electoral de
llistes tancades com la disci-
plina de partit limiten bastant
la democràcia. S’ha de tenir en
compte que si tot un poble re-
sulta governat per un sol partit
que ha obtingut majoria parla-
mentària absoluta, o serà go-
vernat per un sol líder, cosa
que el converteix en una dicta-
dura, o per un grupuscle a la
cúpula del partit, cosa que el
converteix en una aristocràcia.

En cap cas el poble resulta go-
vernat democràticament. Si
s’aconseguís un sistema electo-
ral de llistes obertes, resultaria
possible la no existència de la
disciplina de partit. Per co-
mençar, els elegits serien per-
sones més preparades, més
formades i amb més persona-
litat. Ara, amb el sistema ac-
tual, qualsevol persona pot ser
diputada. Només ha d’enten-
dre un senzill senyal convingut
per votar en el sentit que li in-
diqui el responsable del partit.
La vida d’un diputat d’aquest
estil és molt pobre, no neces-
sita pensar, ni reflexionar, ni
tenir idees pròpies. Si vol fer al-
guna cosa ha de cercar defectes
als partits de l’oposició, ha d’a-
prendre a insultar subliminal-
ment i ha de saber deixar en
ridícul els adversaris. Si acon-
segueix fer aquestes banalitats
i beneiteries rebrà un aplaudi-
ment de tots aquells que actuen,
simplement, com a ovelles del
seu partit. 

Se n’ha parlat bastant d’a-
questa qüestió, però no se n’ha
parlat prou, i és que hi ha massa
persones que, a més de desitjar
tenir un poble amb poca forma-
ció, perquè formació significa
capacitat de crítica, també de-
sitgen tenir una tropa de gent al
seu voltant que obeeixi sense dir
ni piu, o repetint com lloros les
seves consignes.

Per Joan Lladonet

4Disciplina de partit 4Filosofant
Per Jordi Lleal

#SenseCriteri
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@miquelcalcada: Tinc un amic a Kabul
que, tot i la desgràcia, em demana que el
continuï informant sobre la consulta men-
tre li dic que no perdi mai l'esperança.

@iuforn: El senyor José Bono té raó. Conc-
retament l'espanyol està en perill allà on
es trobi ell, pròpiament dit. I no només
l'espanyol...

@clarajordanvila: Jordi Cañas demana per
a ell un respecte que moltes vegades ell no
ha tingut per a altres en situacions similars.
Aquí està el problema.

Opinió en 140 caràcters

Darrerament, i des que el Govern
d’Artur Mas, amb el suport d’ERC,
ICV-EUiA i la CUP, ha posat la direc-
ta per seguir el full de ruta que ha de
portar els catalans i les catalanes a les
eleccions del 9 de novembre, el presi-
dent Rajoy, setmana rere setmana, en-
via els ministres espanyols a Catalunya
per intimidar, pressionar, comprar
voluntats i palesar a les autoritats el
pes i la força de l’Estat. 

Un d’ell, José Manuel García-Mar-
gallo, ministre d’Afers Exteriors, ha es-
tat l’encarregat de moure els fils de les
clavegueres de l’estat per pressionar
ací, allà i més enllà. L’objectiu no és al-
tre que evitar a tota costa la interna-
cionalització del cas dels catalans i el
de passejar-se per terres catalanes
amb l’objectiu de fer por. Així ho va fer
la setmana passada a Barcelona en un
col·loqui. A la pregunta de la presi-
denta d’Òmnium Cultural, Muriel
Casals, que el més lògic en una de-
mocràcia és escoltar la veu del poble
català, com a la millor sortida per
afrontar la situació actual, el ministre
espanyol va tindre la fatxenderia de
contestar que “demanar allò possible
és sensat, demanar allò probable és te-
merari, demanar allò impossible és al-
tament perillós”. 

Sensat, temerari i perillós. Heus ací
els tres adjectius que defineixen molt
clarament el procés que ha seguit Ca-
talunya des que s’instaurà aquesta
suposada “democràcia”. En fer servir
aquests adjectius el ministre sabia
molt bé a què es referia. Els governs de
CiU, amb el president Jordi Pujol al
capdavant, allò que se’n digué “el peix
al cove”, van donar majories al PSOE
i al PP. De segur que per al ministre
Margallo aquella fou una etapa sen-
sata, és clar. 

Comptat i debatut, a hores d’ara i
després de tot el que hem après al llarg
d’aquests 35 anys de “democràcia”
dirigida, als catalans i catalanes ja no
els fa por les paraules del ministre
Margallo. Durant uns anys van creu-
re en la sensatesa, pensant que tot era
probable. Però la realitat els ha de-
mostrat que aquesta “democràcia” és
una farsa. Que ni el principi més ele-
mental i bàsic, el dret a votar, està ga-
rantit. Ara mateix, el poema de Mar-
tí i Pol, és més actual que mai. Ara ma-
teix, en una Espanya que diu que és de-
mocràtica, el més subversiu, incòmo-
de… i altament perillós és votar. I el dia
9 de desembre els catalans i les cata-
lanes votaran, perquè votar és alta-
ment democràtic.

4Votar és altament perillós
Per Vicent Luna 

De vegades es fan preguntes dures, sen-
se resposta clara. Potser no sóc el més
adient per parlar-ne, però em qüestio-
no què faria si fos una víctima d’un grup
terrorista. Si jo hagués patit ferides o
algú conegut per mi hagués mort, po-
dria arribar a perdonar-ho? 

Com a humà, com a ésser humà
amb totes les seves febleses i nervis se-
gurament no, segurament dins meu hi
hauria primer un odi irracional i des-
prés un odi seré. Segurament no en vol-
dria saber res, del perdó dels botxins,
i el simple fet d’haver patit tant em tor-
naria sord als arguments d’aquella
persona. Però, si tot i així el meu cor em
diu que no puc perdonar, sí que puc es-
coltar, o vulgui o no sabré que ells par-
len. El simple fet que el grup terroris-
ta d’ETA abandoni les armes, que es
vulgui asseure en una taula de nego-
ciacions, que vulgui en certa manera de-
manar perdó pel que ha fet, això és una
victòria per la pau. 

No és la victòria d’uns contra els al-
tres, sinó la victòria dels qui volen
parlar i arribar als acords que millor
convinguin a un poble. Una victòria pels
arguments de l’alliberament d’un país
sense que calgui que persones alienes
morin. Una victòria de la paraula con-
tra l’arma. Un argument més a favor
pels que volen la independència d’Eus-
kal Herria. 

Fins no fa gaires anys, el naciona-
lisme i independentisme català se sen-
tia emmirallat amb Euskadi i la seva
força amb el respecte que infonia no-
més de paraula amb els governs espa-
nyols, però ara passa a l’inrevés, perquè
l’independentisme català s’ha fet mul-
titudinari gràcies al fet que és un mo-
viment de masses pacífic i assenyat, i els
governs espanyols tracten el problema
català amb un altre prisma. 

El poble basc mereix seguir en la
seva lluita, però pacíficament. Només
amb la força de la paraula s’assoleixen
de debò els objectius, siguin quins si-
guin. La lluita és la lluita, i es pot llui-
tar de diverses maneres. Un món més
just, amb un repartiment de la rique-
sa més igual, en contra d’un imperia-
lisme i globalisme extrem o una socie-
tat més humana. Lluitar ho fem cada
dia, per exemple des d’arreglar el món
fent un cafè fins anant a manifestacions
i passant per plantar-li cara a l’amo per
una resolució injusta. El simple fet
que algú, amb delictes terroristes, de-
mani perdó profundament és una vic-
tòria per tots dos, per la víctima i pel ma-
teix botxí, perquè és un viatge a les es-
sències més humanes que tenim. Par-
lant la gent s’entén, i és que la màxima
victòria és que no hi hagi més morts.
Gandhi va aconseguir la independència
de l’Índia sense entrar en guerra.

4La força de la paraula
Per Marc Domènech

4La política com a clau de volta
Per Josep M. Loste 

El problema de Catalunya i dels cata-
lans no és la pregunta de la consulta,
com alguns pretenen insinuar a les
xarxes socials. El problema de debò de
casa nostra és la manca de cultura po-
lítica dels catalans. En aquest sentit,
quan parlo de política no vull vincular-
la al partidisme, ni als interessos par-
tidistes; vull referir-me a la política
com a eina (convenció) que tenen els
éssers humans civilitzats per regular,
democràticament, la societat. 

La política, en els països normals,
és la clau de volta que permet viure en
una societat, mínimament, cívica i
justa; és l’instrument per lluitar efi-
caçment contra la xacra de la corrup-

ció, la qual cosa és la conseqüència dels
interessos econòmics descontrolats,
d’una minoria molt minoritària. De fet,
la política és la que ha de fer possible
una justícia social eficaç i independent,
que escapci de debò el càncer de la cor-
rupció i de les desigualtats. 

Malauradament, a Catalunya, du-
rant molt temps gairebé tothom s'ha
dedicat a fer negocis i ha deixat de ban-
da la política; ara en paguem les con-
seqüències. Ara, si el procés no es con-
solida (espero equivocar-me) ens po-
dríem quedar sense res de res. Sense
política i sense negocis, és a dir, sen-
se llengua, sense identitat i amb mol-
tíssima corrupció i misèria moral.

Un diari obert
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“Si visquéssim en una democràcia
plena, es permetria fer la consulta”

Cal sancionar els bancs que
tenen pisos buits?
Ho hem d’intentar. Estem en
una situació d’alarma, d’emer-
gència social. Cada dia hi ha més
gent que perd el seu habitatge o
que no hi té accés. Els ajunta-
ments tenim una petita possibi-
litat de poder incidir en això.
Ens devem a la nostra gent, que
actualment està patint i que està
venint a l’Ajuntament diària-
ment a demanar ajuda. Estem
mobilitzant totes les nostres
possibilitats d’habitatge social,
però són molt limitades.

Com perjudiquen als ciutadans
de L’H les retallades dels go-
verns autonòmic i estatal?
Fonamentalment amb el que té
a veure amb els serveis públics.
Des del plànol municipal, ho
patim molt en els programes

que la Generalitat té compartits
amb l’Ajuntament, i respecte
als quals el Govern ha deixat
d’aportar el que li corresponia. 

Posi’m un exemple...
El cas més evident és el tema de
les escoles bressol. Va arribar
un moment en el qual la Gene-
ralitat va deixar de posar-hi di-
ners. Tot això respon a una
estratègia clara de la Generali-
tat d’aprofitar-se de l’actual si-
tuació de crisi per obligar els
ajuntaments a privatitzar els
serveis. Les retallades no les
pateix l’Ajuntament, les pateix
la ciutadania. Aquest és un Go-
vern de la Generalitat que no
s’estima el seu poble.

Darrerament s’ha sabut que L’H
no rebrà diners del Fons de Co-
operació Local. Com valoren
aquesta notícia?
Plou sobre mullat. No ha fun-
cionat ni el més mínim respecte
institucional, perquè ho vam
saber d’un dia per l’altre. És la

ciutadania la que es veurà afec-
tada d’una manera claríssima,
just en el moment en el qual
més es necessiten segons quins
serveis. És cert que és un mo-
ment difícil per a totes les ad-
ministracions, però és molt

sospitós que només s’estigui re-
tallant a la banda dels serveis
públics. Les retallades estan to-
cant la columna del sistema. 

Vostès han explicat que els
pressupostos de l’Ajuntament

per al 2014 prioritzen les políti-
ques socials, amb un 68% de la
despesa destinada a educació i
a aquestes polítiques. Com s’im-
plementen uns pressupostos
així en una època de crisi?
És possible perquè no ens
queda cap altre remei. Seria
fàcil retallar, però l’orientació
política del govern d’aquest mu-
nicipi no ho permetrà. Això no
és gratis, però. No m’agrada ser
triomfalista en aquest sentit.
Hem pogut fer aquests pressu-
postos perquè estem incremen-
tant els impostos. 

Com el cas de l’IBI...
A mi m’hauria agradat no tocar
l’IBI, però vam pensar que po-
díem demanar un esforç extra
als ciutadans per poder satisfer
alguns serveis. Estem dema-
nant una mitjana de 16 a 20
euros més a l’any per mantenir
les escoles bressol obertes,
pagar les beques menjador o
que els poliesportius puguin se-
guir funcionant. 

Darrerament s’ha arxivat la de-
núncia d’un particular arran de
la implantació de 37 noves cà-
meres de seguretat a la ciutat.
Creu que aquests aparells aju-
daran a mantenir la seguretat
o, pel contrari, violen la nostra
intimitat?
D’entrada no sóc gens partidari
de posar càmeres alegrement.
Abans de col·locar-ne més,
hauríem de valorar l’eficàcia de
les mateixes. Si se n’ha de posar
alguna, ha de ser amb una raó
molt justificada. A banda, no
està demostrat que pel fet que
hi hagi una càmera algú deixi
de cometre un delicte.

Fa poc es va anunciar que Sant
Josep es quedaria sense CAP. 
A més, s’han paralitzat alguns
dels projectes planificats en
aquest barri en el Pla de Millora
de 2006. 
En aquests moments, Sant
Josep és el barri amb més ne-
cessitat de serveis de tota la
ciutat. És el centre geogràfic de

Text: F. Javier Rodríguez
Fotografia: Carina Sáiz

“No m’agrada ser

triomfalista. Hem

pogut fer aquests

pressupostos 

perquè hem apujat

els impostos”

Alfonso Salmerón
Portaveu municipal d’ICV-EUiA i regidor del Districte I



l’Hospitalet, té molta població,
però s’ha quedat en terra de
ningú. És un barri on gairebé
tots els projectes han caigut o
s’han ralentitzat molt. 

Està quedant al marge del crei-
xement de la ciutat?
Això col·loca Sant Josep en una
situació complicada en relació
amb altres barris. També hi ha
projectes privats de desenvolu-
pament urbanístic que degut a
la crisi no s’estan realitzant, i
això genera espais sense urba-
nitzar que es degraden. 

Quines són les prioritats del
Districte I per als seus barris?
Estem intentant millorar en-
cara més la proximitat amb la
ciutadania. A Sant Josep estem
treballant en el replantejament
de dues zones verdes del barri,
el parc de la Tortuga i el parc de
la Serp. A més, volem donar uti-
litat als espais de la fàbrica de
Cosme Toda. 

Tenen algun projecte pensat
de cara als pròxims mesos?
En el cas del Centre, hem inten-
tat donar vida al parc de la Re-
munta amb les entitats del
barri. També volem incidir en

aspectes de mobilitat i espai pú-
blic. I en el cas de Sanfeliu,
estem preparant un projecte in-
novador com són els horts ur-
bans. Els col·locarem al parc de
Can Buxeres, i tindran un ves-
sant social. En aquest sentit,

volem que els usuaris siguin per-
sones amb necessitats específi-
ques i que els aliments que
n’obtinguin els puguin consumir
a casa o que hi puguin treballar
persones amb discapacitat. Seran
unes 40 parcel·les i a la primavera
estaran en marxa amb la col·la-
boració d’una quinzena d’entitats
de la ciutat. 

En el darrer Baròmetre d’Opi-
nió municipal, els ciutadans

creuen que els principals pro-
blemes de la ciutat són la inse-
guretat i la neteja. Què es fa
des de l’Ajuntament per millo-
rar aquests aspectes?
El servei d’escombraries de la
tarda, per exemple, va haver de
ser suprimit en el pitjor any de la
crisi, a inicis de legislatura, per
tal de poder assolir-ne d’altres.
Això s’ha notat molt als carrers.
I si ho sumem al fet que molts
comerços han tancat, alguns
carrers acaben per donar una
sensació d’inseguretat. Aquesta
és una realitat que estem inten-
tant corregir. 

De quina manera?
Amb aquesta proximitat que
parlàvem. Hem aconseguit lo-
calitzar aquestes zones delica-
des de la ciutat. Enguany també
hi haurà un increment del pres-
supost en alguns aspectes de la
contracta de neteja per actuar
en aquestes zones. No podem
arribar al nivell de neteja de fa
tres anys, quan hi havia més re-
cursos, però sí que podem solu-
cionar la situació actual.

Com és la relació amb alcaldia?
Correcta. ICV-EUiA i PSC som
dos grups que compartim un

programa de govern, i tenim una
relació dins de la normalitat. Si
no estem d’acord amb alguna
cosa, la discutim. L’avantatge és
que ara no hi ha majoria abso-
luta, i això provoca que hem de
discutir més perquè, si no ho
fem, no poden tirar endavant els
temes. Aquest aspecte ha millo-
rat la relació, perquè hem de
parlar més i ens influïm més. 

ICV-EUiA de l’Hospitalet s’ha
personat en la causa contra el
franquisme oberta a l’Argen-
tina. Alguns riberencs que han
presentat la denúncia van patir
el franquisme a la seva pell…
Que sigui la justícia argentina
la que estigui jutjant el fran-
quisme és una anormalitat his-
tòrica. Moltes coses que estem
patint ara, com tenir un rei que
no se sap ben bé què fa o una
infanta imputada, és perquè no
hi va haver un trencament amb
40 anys de dictadura. Es va
pactar amb el tardofranquisme,

que està encara molt incrustat
en les institucions de l’Estat es-
panyol. Això cal que porti a les
generacions que no vam votar
la Constitució a fer un acte de
rebel·lia per construir un país
nou, una democràcia nova. 

En aquest sentit, el Parlament
va aprovar demanar a Madrid
la cessió de competències per
poder celebrar la consulta so-
biranista. Vostè mateix va asse-
gurar via Twitter que aquesta
consulta “és l’oportunitat de re-
cuperar l’Espanya de 1936”...
No sóc independentista per
principis, tot i que ho respecto,
però hem estat vivint una men-

tida durant aquests anys. El
més interessant del que passa
ara a Catalunya és que co-
mença un procés de ruptura
amb el franquisme i de retro-
bament amb aquesta Espanya
que vam perdre el 1936. Ara

mateix l’important és que hi ha
una majoria de catalans que
volem decidir, i si visquéssim
en una democràcia plena, es
permetria la consulta. A més,
volem obrir un procés constitu-
ent, decidir quina relació volem
amb Espanya i amb Europa.

Creu que la via federal ha que-
dat esgotada? 
No ho crec. El que està esgotat
és el model que vol implemen-
tar el PSOE. No hi ha reforma
de la Constitució si no hi ha
pacte de dos terços del Congrés
dels Diputats, i això ara per ara
no és possible. Si ho hagués
estat, ja s’hauria fet amb altres
majories. Aquesta via ara està
morta. La via federal que està
viva, en la que crec, és la d’un fe-
deralisme que creix des de sota,
des de la societat civil.

Expliqui’s...
Crec que si hi ha alguna possi-
bilitat que Espanya sigui fede-
ral, aquesta passa perquè els
catalans puguin federar-se amb
la resta de pobles de l’Estat.
Una relació d’igual a igual, on
una sèrie de pobles, sobirana-
ment, decideixin estar junts des
del respecte a la pluralitat na-
cional de cada un d’ells. No
sabem quin serà, de moment,
el recorregut legal de la con-
sulta, però té una forta poten-
cialitat democràtica.
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“Ara comença un
procés de ruptura
amb el franquisme 
i de retrobament
amb l’Espanya 
que vam perdre 
l’any 1936”

“Les retallades no

afecten el consistori,

afecten les persones.

El Govern català

no s’estima el

seu poble”

“Enguany hi haurà

un increment del

pressupost de la

partida de neteja

per actuar a les 

zones delicades”

“Com que no hi ha 

majoria absoluta al

Ple, ara PSC i 

ICV-EUiA hem de 

discutir més i això

afavoreix la relació”
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El grup municipal de CiU a
l’Hospitalet demana més re-
gulació en la instal·lació dels co-
neguts com a pipicans, que són
les zones habilitades perquè
els gossos de la ciutat facin les
seves necessitats, sense em-
brutar cap element urbà ni pri-
vat, així com no embrutar les fa-
çanes del municipi.

Anabel Clar, regidora de
CiU a l’ajuntament, ha denun-
ciat que “l’equip de govern tira
pel dret i no parla amb els
veïns” a l’hora de decidir on
s’han d’instal·lar aquestes zones
per als animals.

Aquestes declaracions te-
nen com a origen el conflicte
nascut entre els veïns de la pla-
ça Lluís Companys, on s’ha ins-
tal·lat un pipican. Segons co-

menta Clar, “per les caracterís-
tiques de la plaça, els sorolls i
lladrucs dels gossos ressonen
molt”. 

CiU ha anunciat que pre-
sentarà una moció al pròxim ple
per debatre sobre la instal·lació
d’aquests espais. Segons expli-
quen des de la federació, la
moció defensarà l’existència
d’aquestes zones però dema-
narà que, per la seva instal·la-

ció, es tingui en compte el con-
sell dels veïns. 

BOSSETES ÚTILS
D’altra banda, i segons informa
El Periódico, des de l’1 de gener,
els operaris municipals de ne-
teja i manteniment portaran
bossetes per als excrements de
gossos que repartiran entre els
amos per tal d’incentivar la
cura dels parcs i jardins.

Imatge d’un pipican. Foto: Arxiu

Polítics i operaris fomenten 
el civisme dels amos de gossos
» CiU demana regular els ‘pipicans’ per evitar conflictes amb veïns
»Treballadors municipals oferiran bossetes per als excrements

Martí Anglada presenta un
llibre sobre la independència

AGENDA NACIONAL4El vete-
rà periodista de TV3, Martí
Anglada, va ser el passat 16 de
gener a l’Ateneu de Cultura de
l’Hospitalet per presentar el
seu llibre Quatre vies per la in-
dependència: Estònia, Letò-
nia, Eslovaquia i Eslovènia,
una obra amb un recull de la
seva experiència com a corres-
ponsal a l’estranger i que plas-
ma amb consells i exemples
de quatres processos cap a la in-
dependència protagonitzats per
estats actualment reconeguts i
estabilitzats al panorama in-

ternacional. A la presentació,
Anglada va estar acompanyat
del candidat d’ERC a l’Hospi-
talet, Antoni Garcia, que tam-
bé va intervenir durant l’acte.

La trajectòria com a perio-
dista de Martí Anglada passa,
en gran part, per TV3, d’on va
arribar a ser cap d’informació
internacional, a més de co-
mentarista a Catalunya Ràdio.
Com a corresponsal de TV3 ha
estat  a Madrid, Washington,
Brussel·les i Berlín. Ha estat
guardonat amb el premi Ernest
Udina el 2011.

ICV demana sancions per
als bancs amb pisos buits

POLÍTICA4El grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya vol
presentar al pròxim Ple de l’A-
juntament de l’Hospitalet tres
mocions que tenen a veure
amb política social i educació.

La que el mateix grup ha
volgut destacar per sobre de les
altres té a veure amb els pisos
buits que hi ha a la ciutat. ICV
vol que es sancionin les entitats
financeres que mantinguin
aquests pisos buits. Segons els
ecosocialistes, demanen aques-
tes sancions “davant la indig-
nació que provoca el fet que les

entitats financeres estiguin de-
manant el desnonament de fa-
mílies i paral·lelament man-
tinguin un parc d’habitatges
buit”. La moció serà presenta-
da a proposta de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de l’Hospitalet.

MOCIÓ APROVADA A BCN
ICV presenta la mateixa moció
a l’Ajuntament de Barcelona.
Fa pocs dies, amb motiu d’una
trobada amb periodistes, l’al-
calde barceloní, Xavier Trias, va
dir que CiU hi votaria a favor.

L’Hospitalet recorda Jaume
Reventós al Barradas

ART4L’artista Jaume Reven-
tós, figura de la cultura de
l’Hospitalet al segle XX, serà re-
cordat aquest mes de febrer a
l’Auditori Barradas, que acolli-
rà una exposició amb una se-
lecció de les obres que l’artista
va donar a la ciutat l’any 1992.
A més, l’homenatge inclou una
xerrada sobre les aportacions
culturals de Reventós. Serà el 12
de febrer a les 19 hores, també
a l’Auditori, i amb la presència

de Joan Piera, president de
l’associació Amics de l’Òpera,
Josep Tubau, marmessor de
Reventós, Rosa Queralt, crítica
d’art, Matilde Mercè, presi-
denta de l’Ateneu Popular i
Joan Soto.

Però aquest homenatge va
començar el passat 16 de gener,
amb el lliurament de les parti-
tures de sardanes de Reventós
a la ciutat per part de l’asso-
ciació d’Amics de l’Òpera.

Poesia | Torneig Slham Poetry a l’Oncle Jack
El passat 16 de gener, el bar Oncle Jack va acollir la quarta sessió de la segona

edició del torneig Slham Poetry. Aquest torneig consisteix en una lliga de poesia
interpretada en directe. En aquest cas es fa en un bar tan mític com l’Oncle Jack.

El guanyador del torneig participarà al festival de música i poesia Acròbates.

Redacció
CENTRE
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Laura Ariño presenta la 
seva obra a l’Arranz-Bravo

ART4La mostra artística Mor-
fologies, de la jove artista bar-
celonina Laura Ariño, s’exposa
a la Fundació Arranz Bravo
des del passat 15 de gener. 

Ariño, que va ser guardo-
nada amb el premi Pere Jou
d’escultura l’any 2012, utilitza
a les seves creacions materials
diversos com la tela, el ciment
o l’alabastre, per tal d’expressar
l’angoixa humana davant la

impotència comunicativa amb
el seu entorn. 

Seguint els objectius mar-
cats des de la seva creació, la
Fundació Arranz Bravo també
ha convidat el jove crític d’art
Bernat Puigdollers a fer el seu
primer comissariat i a coordi-
nar el catàleg de la mostra. La
inauguració de la mostra va
comptar amb un espectacle de
dansa a càrrec de Laura Calvet.

Contractaran aturats per
remodelar el parc de la Serp

URBANISME4La Junta de Go-
vern Local va aprovar la set-
mana passada l’obertura del
procés de licitació de les obres
de remodelació del parc de la
Serp del barri de Sant Josep,
amb un valor de licitació d’1,8
milions d’euros. 

Per tal de dur a terme
aquesta remodelació, l’Ajun-
tament, conjuntament amb el
Servei d’Ocupació de Catalun-
ya (SOC), realitzarà la tasca

de selecció de personal, oferint
a l’empresa adjudicatària de
les obres possibles candidats en
funció de les necessitats i el per-
fil del lloc de treball. D’aques-
ta manera, el dipòsit municipal
de vehicles que actualment hi
ha sota el parc es traslladarà a
l’aparcament soterrani de l’a-
vinguda de Catalunya. 

Per a l’alcaldessa Marín,
aquesta inversió servirà com a
“motor econòmic” a la ciutat.

El grup local de CiU ha criticat
molt durament el govern mu-
nicipal del PSC per, segons de-
nuncien, “utilitzar els recursos
de neteja en benefici propi”.

La formació convergent de-
nuncia que els serveis munici-
pals han netejat “en temps rè-
cord”, en paraules de la porta-
veu del grup de CiU al consis-
tori riberenc, Meritxell Borràs,
les pintades que han aparegut
al llarg d’aquest mes a la seu del
PSC del carrer Estrella del ba-
rri de Sant Josep. 

Aquestes pintades demana-
ven la dimissió de l’alcaldessa,
Núria Marín, i de la tinenta
d’alcalde de Benestar i Família,
Dolors Fernández. 

CiU recorda que l’Ajunta-
ment només neteja gratuïta-
ment els grafits de les façanes
dels edificis, no de les seus dels
partits polítics. Borràs consi-

dera que és “una vergonya i és
inadmissible que l’equip de go-
vern de la ciutat utilitzi el ser-
vei de neteja en benefici propi”,
i puntualitza que les pintades
“van ser netejades en dos dies”. 

La portaveu convergent va
afirmar, a més, que “si ara l’A-
juntament neteja gratuïtament
les persianes dels locals, que ho
faci saber a tots els comer-
ciants de la ciutat i que, a més,
ho faci igual de ràpid”. 

Borràs també va afirmar
que fets com aquest són fruit
“de tenir durant tant de temps
el mateix partit governant la
ciutat”. 

Davant d’aquesta situació,
Borràs va anunciar que pre-
sentarà una bateria de pregun-
tes a l’equip de govern per de-
nunciar el fet i per demanar un
rescabalament d’aquesta acció,
que denuncia que no és la pri-
mera vegada que passa.

Foto de la persiana de la seu del partit al barri de Sant Josep. Foto: CiU-L’H

CiU critica l’ús de la neteja
municipal per part del PSC

Cultura | La Tecla Sala acull una mostra de Joaquim Chancho
La nova mostra de Joaquim Chancho, Dibuixa una línia i segueix-la, va presentar-se el
passat dijous al Centre d’Art Tecla Sala, amb la presència del regidor de Cultura, Jaume

Graells, i el director artístic del centre, Antoni Perna. Aquesta exposició mostra el treball
que l’artista ha realitzat en els últims quatre anys, majoritàriament peces fetes sobre paper. 

Redacció
SANT JOSEP
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Els busos del Baix Llobregat
tornen a recuperar passatgers,
cosa que no passava des de l’a-
gost de 2012. En concret, una de
les línies que més ha augmentat
en passatgers és la del bus que
va des de l’estació de Sants de
Barcelona fins a la Ciutat de la
Justícia (coneguda com a línia
CJ). Aquest recorregut ha in-
crementat el seu nombre de
passatgers en un 3,4%. 

Aquesta línia, que passa
també per la plaça Espanya, és
una de les línies que destaquen
en el creixement al Baix Llo-
bregat, que parla de 35 milions
d’usuaris en un any per als au-
tobusos de la zona. Altres línies
que augmenten la seva afluèn-
cia de passatgers són les que
uneixen Barcelona amb l’ae-

roport d’El Prat. Algunes d’elles,
com el 46, passen també per
Santa Eulàlia i segueixen per la
Gran Via fins a arribar a l’ae-
roport. Aquests 35 milions d’u-
suaris suposen xifres rècord a la
comarca.

La Ciutat de la Justícia, si-
tuada al barri de Santa Eulàlia,

agrupa els jutjats de Barcelona
i els de l’Hospitalet, a més d’a-
collir el registre civil d’aquesta
població. Aquest aspecte, unit a
la situació del recinte de la jus-
tícia, just a la Gran Via de
l’Hospitalet i al costat de la
plaça Cerdà, ha jugat un paper
clau en aquest augment.

La Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet. Foto: Arxiu

El bus de la Ciutat de la Justícia
augmenta en passatgers
» Aquesta línia registra un increment del 3,4% d’usuaris

» 35 milions de persones van viatjar en bus a tot el Baix i l’Hospitalet

Step by Step entrega un
premi a la Fundació Repsol

GUARDÓ4La Fundació Rep-
sol va rebre, gràcies al seu pro-
grama Recapacita, el premi
anual que la Fundació Step by
Step, amb seu a l’Hospitalet,
atorga a les entitats que ajuden
a millorar la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat,
segons va informar el Digitalh.

El projecte Recapacita vol
posar èmfasi en la tasca de sen-
sibilització sobre la discapacitat.
Mercè Avellanet, vicepresiden-
ta del Patronat de la Fundació

Step by Step, va entregar a Cé-
sar Gallo, vicepresident de la
Fundació Repsol, el guardó. 

Aquest premi es va entregar
al sopar benèfic del sisè aniver-
sari de Step by Step, a finals de
desembre. La vetllada va comp-
tar amb la participació del pres-
tigiós xef Jordi Narro, del res-
taurant Nucio. La Fundació
Step by Step va sorgir de l’ex-
periència de Frederic Crespo, in-
vestigador dels mètodes de re-
cuperació física.

FORMACIÓ4Les activitats del
Centre Cultural Santa Eulàlia
dels primers mesos de l’any se
centraran en la informàtica i en
fer els primers passos amb l’or-
dinador i, fins i tot, amb l’s-
martphone. Durant dos me-
sos, els dimecres a la tarda, les
persones amb poc coneixement
d’informàtica però amb moltes
ganes d’aprendre, podran gau-
dir del curs d’iniciació a Win-
dows, element essencial de la
informàtica que més s’utilitza a

casa. Si ja se’n sap una mica
més però es té l’ordinador ca-
rregat d’arxius i programes,
potser cal anar al curs d’Orga-
nitza el teu ordinador, dividit
en dos grups, per poder assis-
tir-hi o bé els dilluns al matí o
els dimecres a la tarda. 

Però, si el que ens agrada és
navegar per la xarxa, al Centre
Cultural també trobarem un
curs adient, el curs d’Internet,
el qual ens ensenya, en 8 ses-
sions d’hora i mitja de duració,

totes les claus per navegar i
gaudir de la xarxa de forma se-
gura i amb els millors consells.

A més, el Centre Cultural té
també per a aquests mesos de
gener, febrer i març un curs d’i-
niciació als smartphones, els te-
lèfons intel·ligents.

Qui no li agradi la informà-
tica també té el seu espai al
Centre Cultural, amb cursos
tan diversos com Pilates, cuina
d’hivern, Zumba i, fins i tot, ci-
cle de Bollywood. 

Santa Eulàlia Agenda Nacional | ‘Signa un vot’ a Santa Eulàlia
L’Assamblea Nacional de Catalunya a l’Hospitalet ha anunciat que la seva

campanya Signa un vot per la independència tindrà un lloc fix de signatures
al barri. Serà a El Cafetó de Santa Eulàlia, al carrer Castelao 76. Allà, com

afirmen des de l’ANC, es podrà signar mentre es pren un cafè.

Redacció
SANTA EULÀLIA

El Hall de la Fira de l’Hospitalet va acollir l’acte. Foto: Arxiu

Informàtica al Centre Cultural
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Ens els darrers anys es parla
molt als mitjans de comunica-
ció de la saturació dels hospitals,
i sembla que l’Hospital de Bell-
vitge no escapa d’aquest feno-
men. Almenys així ho denuncia
el Sindicat d’Infermeria de Ca-
talunya (SATSE), que va emetre
un comunicat a mitjans de ge-
ner en el qual advertia de pos-
sibles col·lapses a l’hospital i de-
manava que la direcció del cen-
tre expliqués quin és el seu pla
per evitar aquests col·lapses i sa-
turacions. Segons el SATSE,
l’entrada tardana del fred ha fet
que en aquesta època, a mitjans
i finals del mes de gener, hagin
aparegut molts més casos de
grip del que és habitual per
aquestes dates. El sindicat de-
nuncia que “s’ha perdut quali-

tat assistencial” i que “els pro-
fessionals estan desbordats”. 

L’Hospital va respondre
aquest comunicat del SATSE re-
coneixent un increment del 10%
de pacients, però afirmant que
“tenim els dispositius de su-
port a l’atenció urgent habi-
tuals d’aquests períodes hiver-

nals”, a més d’assegurar que
“s’han obert les dues unitats
d’hospitalització tancades per la
davallada d’activitat al Nadal”.
En conclusió, l’Hospital vol
tranquil·litzar la població afir-
mant que “l’Hospital de Bell-
vitge funciona amb total nor-
malitat”.

Les urgències de l’Hospital atenen un 10% més de casos. Foto: Arxiu

Denuncien el col·lapse 
de l’Hospital de Bellvitge

» El Sindicat d’Infermeria demana un pla davant els casos de grip
» Des de l’Hospital asseguren que “tot funciona amb normalitat”

Bellvitge implanta un nou
sistema de gestió de residus

SANITAT4A l’Hospital de Bell-
vitge s’implanta un nou sistema
de gestió dels residus hospita-
laris que millora l’antic en molts
sentits. Segons explica La Van-
guardia, aquest nou sistema
consisteix en un tub mecànic
que permet despendre’s dels
residus amb la mínima mani-
pulació per part de l’operari
encarregat. 

El primer aspecte que es
millora és l’econòmic, pel qual
amb el nou sistema l’Hospital ha

estalviat en un any un total de
49.500 euros.

Però una millora sensible i
més visible és en el plànol sani-
tari i d’higiene. Segons explica el
mateix diari, aquest tub permet
que gairebé no calgui manipu-
lar el material. A més, el mate-
rial ara té poc contacte amb els
pacients, familiars i material
net ja que s’evita passejar el
material de rebuig per ascensors
i passadissos. L’Hospital gene-
ra 1.000 tones de residus.

ESPECTACLES4Les Càpsules
L’H són una programació es-
table de mostres artístiques i
microescenes adaptades a es-
pais no escènics. Ja s’han pre-
sentat, i a partir del febrer re-
correran tota la ciutat. A Bell-
vitge arribaran a l’abril. 

Aquests esdeveniments ar-
tístics i culturals estan orga-
nitzats per les companyies
Plàudite Teatre i Patates amb
Suc i el Centre Cultural la Bò-
bila, i amb el suport de l’Ajun-

tament i dels centres cultu-
rals, les càpsules tindran una
programació quinzenal i es
desenvoluparan als barris del
Centre, Santa Eulàlia, Coll-
blanc, Pubilla Cases i Bellvitge.

La programació inclou tea-
tre, dansa, circ i cabaret, tot i
que no descarta recuperar al-
tres peces clàssiques breus,
com els entremesos. S’ha deci-
dit apostar per un model de
proximitat, així els espais d’ex-
hibició no seran sempre els

mateixos i seran espais públics
o privats de la vida quotidiana
de la ciutat.

Les representacions, que
s’allargaran fins a les Festes de
Primavera, s’han programat el
segon i quart dissabte de cada
mes. A cada sessió es repre-
sentaran quatre peces d’uns
quinze minuts de durada. El
preu de les entrades serà el
mateix per a totes les repre-
sentacions, de 4 euros en total,
i de 12 els abonaments. 

Formació | Obren les inscripcions als cursos Clica i Aprèn 
La Biblioteca de Bellvitge, en el marc dels cursos d’informàtica Clica i Aprèn, ha obert 

el seu període d’inscripció als tallers que l’espai multimèdia d’aquest centre ofereix. 
Fins al pròxim 2 de febrer, els interessats podran inscriure’s a cursos sobre el núvol 

i el cloud-computing, sobre les xarxes socials o dedicats a les aplicacions mòvils.

Adrián Caballero
BELLVITGE

El nou sistema millora la higiene de l’Hospital. Foto: UB

Cultura encapsulada 
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Pubilla Cases

El guionista i escriptor Nacho
Cabana ha guanyat la vuitena
edició del Premi Internacional de
Novel·la Negra L’H Confidencial,
dotat amb 12.000 euros, amb l’o-
bra de títol provisional La chica
que llevaba una pistola en el
tanga.

El jurat va escollir la novel·la
de Cabana, nascut a Madrid i re-
sident a Barcelona, per “l’habi-
litat demostrada per l’autor per
explicar dues trames i mantenir
l’interès de cadascuna, per l’efi-
caç utilització del suspens i per
la creació de personatges com-
plexes i creïbles”.

El jurat estava presidit pel re-
gidor de Cultura, Jaume Graells,
i format per l’editora Blanca
Rosa Roca; Anna Riera, cap de
Biblioteques de l’Hospitalet; un

lector del club de novel·la negra;
el llibreter Paco Camarasa, i el di-
rector de la Biblioteca la Bòbila,
Jordi Canal.

Al guardó, convocat per l’A-
juntament i Roca Editorial, en-
guany s’havien presentat 82 ori-
ginals, dels quals 26 procedien
de Catalunya i dos de l’Hospita-
let, 46 d’altres parts de l’estat i
deu de l’Amèrica Llatina.

Cabana va començar la seva
carrera com a guinosta a la sèrie
Colegio Mayor, i des d’aleshores
ha treballat com a escriptor, dia-
loguista, coordinador de guions
i productor executiu de sèries de
gran èxit com Médico de Fami-
lia, Policías o Cuenta Atrás. Tam-
bé té experiència docent a la
Universitat Juan Carlos I i a la
Pontificia de Salamanca.

Nacho Cabana ha estat el guanyador de L’H Confidential. Foto: Ajuntament

Nacho Cabana guanya 
el premi  ‘L’H Confidencial’ 

» L’autor guanya amb La chica que llevaba una pistola en el tanga
» Aquest guardó té una dotació econòmica de 12.000 euros

El futur Camp Nou no 
es construirà a Can Rigalt

BARÇA4Finalment el nou
Camp Nou no es construirà a
Can Rigalt. Així ho va anunciar
el FC Barcelona la setmana
passada, en una votació con-
sensuada per unanimitat pels
20 membres de la junta direc-
tiva del club culer. 

El club ha considerat in-
viable la construcció d’un nou
estadi a l’entrada de Barcelona
degut al seu alt cost econòmic.
Tot i aquesta decisió, està pre-
vista la celebració d’un refe-
rèndum entre els socis, presu-
miblement el pròxim 6 d’abril
i coincidint amb un partit de lli-
ga, per tal de ratificar aquesta
decisió. 

En aquest sentit, els veïns
del barri de Pubilla Cases de-

manen des de fa unes setmanes
el compliment de les promeses
incomplertes per part de l’A-
juntament en aquesta zona
compresa entre l’Hospitalet i
Barcelona, amb un alt grau de
degradació. 

En concret, demanen l’edi-
ficació d’un Hospital General,
la construcció de pisos de pro-
tecció oficial i la creació d’una
zona verda, tal com va explicar
a Línia l’Hospitalet el maig
Daniel Giménez, president de
l’AA.VV de Pubilla. En aques-
ta línia es mou l’agrupació lo-
cal d’ERC, que va demanar al
consistori la posada en marxa
d’un projecte de recuperació de
la zona i el va acusar de “pas-
sivitat” envers la problemàtica.

TECNOLOGIA4Amb la imple-
mentació de les noves tecnolo-
gies vinculades al web i les faci-
litats que troben les noves ge-
neracions a l’hora de fer funcio-
nar ordinadors, mòbils o taule-
tes, el perill de no saber preser-
var la intimitat dels menors és
cada vegada més gran. 

Per aquest motiu, el centre
de recursos audiovisuals i mul-
timèdia del barri de Pubilla Ca-
ses, Torre Barrina, va oferir la
setmana passada una xerrada

sobre la responsabilitat de pares
i fills a l’hora de navegar a In-
ternet, sota el nom de Pares i
Fills davant d’Internet: res-
ponsabilitat compartida. 

Les pàgines que visiten els
menors són, cada dia més, una
preocupació dels progenitors.
Mitjançant aquesta xerrada, que
va rebre el suport i col·laboració
de la Unitat d’Investigació de
Delictes Informàtics dels Mos-
sos d’Esquadra, es va conscien-
ciar els participants que la na-

vegació de nens i adolescents per
la xarxa ha de ser una acció
compartida i responsable. 

Aquesta xerrada va formar
part de l’anomenada Tercera
Barrinada, una sèrie d’activi-
tats participatives d’aquest cen-
tre tecnològic i d’aprenentatge.
Torre Barrina busca afavorir les
competències professionals en
llenguatges audiovisuals i mul-
timèdia, i així aconseguir la di-
namització del sector empre-
nedor i associatiu de la ciutat.

Cultura | Polaris aterra al CC La Bòbila
El Centre Cultural la Bòbila acull fins al pròxim 31 de gener l’exposició 

Polari, a càrrec de Carles Piera. Es tracta d’una mostra d’escultura que té
com a objectiu mostrar mons evocadors i la inquietud de l’home per 

crear-ne de nous. L’entrada a aquesta exposició és lliure.

Redacció
PUBILLA CASES

Els terrenys de Can Rigalt es troben en un alt gran de degradació. Foto: Arxiu

Seguretat 2.0 a Torre Barrina
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L’alcaldessa de l’Hospitalet, Nú-
ria Marín, va fer una visita el da-
rrer 16 de gener al Centre Obert
de l’associació Ítaca de Coll-
blanc-Torrassa. Marín va estar
acompanyada de la consellera
de Benestar Social de la Gene-
ralitat, Neus Munté.

Durant la seva visita, l’al-
caldessa Marín va valorar “molt
positivament un projecte que
vam posar en marxa conjunta-
ment amb l’Obra Social ‘la Cai-
xa’ el 2006”. Per la seva banda,
el director d’Ítaca, Felipe Cam-
pos, que va acompanyar les
dues autoritats durant la seva vi-
sita al centre, va deixar cons-
tància del seu agraïment a Ma-
rín “per explicar el compromís
d’Ítaca al nostre barri” a la con-
sellera Munté. A la mateixa xar-

xa social, Marín va destacar el
treball d’Ítaca, “un bon exemple
de la gran tasca que fan les en-
titats socials a l’Hospitalet”.

L’Associació Educativa Íta-
ca du a terme un seguit de pro-
jectes socials al barri de Coll-
blanc-la Torrassa com són el ca-
sal diari, que dóna suport a
unes 200 famílies, o el projec-
te Clau, una activitat socioe-
ducativa per ajudar a nens de fa-

mílies amb pocs recursos que no
es poden fer càrrec dels petits.

Des d’Ítaca desenvolupen
també noves iniciatives com
ara el projecte Inserjove d’in-
serció laboral i el projecte Oci al
Barri, una iniciativa que treba-
llen per la integració infantil i ju-
venil de col·lectius nouvinguts i
autòctons, trencant les barreres
socials a través de l'educació en
el lleure.

Moment de la visita de la consellera Munté. Foto: AE Ítaca

Núria Marín i la consellera
Munté visiten el Centre Ítaca
» La visita inclou conèixer de primera mà el projecte ‘Clau’

» Un total de 65 nens de la ciutat participen en aquesta iniciativa

L’escola Ernest Lluch se suma
al mètode ‘Glifing’ de lectura
ENSENYAMENT4L’escola de
barri Ernest Lluch és un dels
quatre centres de la ciutat que
porta a terme una prova pilot
d’un nou mètode de lectoes-
criptura. El passat divendres 17
de gener, l’alcaldessa Núria
Marín va visitar aquesta esco-
la del barri per conèixer de
prop cóm funciona aquest nou
mètode, anomenat Glifing.

Aquest projecte pilot, en el
qual participen 800 alumnes
d’entre 4 i 12 anys de l’Hospi-
talet, tracta la lectura com un

jeroglífic i es realitza a la ciutat
en col·laboració amb l’entitat
Avesedari, la presidenta de la
qual va ser present també en
aquesta visita a l’escola.

L’escola del barri participa
en aquesta prova pilot que ha
estat realitzada amb èxit a di-
ferents ciutats catalanes. Es va
iniciar al novembre i finalitza-
rà el pròxim mes de juny. Les
escoles Pablo Neruda, Bernat
Desclot i Pau Vila de la ciutat
també formen part d’aquest in-
novador projecte educatiu.

COLLBLANC4Agents rurals
van informar de la captura, el
passat 9 de gener, d’un voltor
lleonat a l’antic cementiri de
Sants, al barri de Collblanc.
Segons informa El Periódico,
feia dies que els veïns advertien
de la presència d’aquest animal.
El dilluns anterior, el dia de
Reis, un veï del barri de To-
rrassa va alertar que el voltor
estava a la terrassa de la seva
casa. A partir d’aquell moment,
l’animal ha canviat de posició

durant els següents dies fins a
la seva captura el dia 9 per
part dels agents.

Van ser aquests agents ru-
rals, juntament amb un biòleg
de la Direcció General de Medi
Natural, els que, amb la infor-
mació que aportaven els veïns,
van fer el seguiment per poder
localitzar aquest voltor lleo-
nat. 

El dimarts dia 7 es va fer un
primer intent de captura, en el
qual l’animal no va facilitar la

seva captura. Això sí, dos dies
després, aprofitant que ja era
de nit, dos agents rurals van
aconseguir agafar l’animal.

Segons informa el mateix
diari, després de la captura es
va traslladar l’animal al Centre
de Recuperació de Fauna Sal-
vatge de Torreferrussa, on trac-
ten l’animal, el qual han iden-
tificat com un exemplar jove
que ha perdut molt de pes.
Quan el recuperi, podrà ser
alliberat de nou.

Teatre Joventut | Homenatge a Pi de la Serra
El pròxim 11 d’abril el Teatre Joventut acollirà un concert homenatge a

Quico Pi de la Serra, cantautor barceloní. Serà en el marc de l’anome-
nat Any Pi de la Serra, en el qual se celebren els 50 anys als escenaris

d’aquest cantant. Serà a les 21 hores i tindrà un preu de 18 euros.

Redacció
COLLBLANC

El mètode Glifing vol ajudar a llegir als infants. Foto: Ajuntament

Capturen un voltor al barri
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El fundador i president de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, serà
una de les estrelles convidades
al pròxim Mobile World Con-
gress, que se celebrarà al recinte
firal de l’Hospitalet entre el 24
i el 27 de febrer.

El Mobile World Congress
és la fira internacional de tele-
comunicacions més reconegu-
da i en els darrers anys ha estat
un èxit garantit. A més, l’im-
pacte sobre la ciutat és evi-
dent, tant per a hotels, restau-
rants com altres comerços.

El creador de la xarxa social
més coneguda del món està
convidat per fer una xerrada en
aquest congrés, que sempre
presenta les darreres novetats
en tecnologia mòbil, les quals
enguany van encaminades cap

a les polseres, rellotges i gatgets
amb aplicacions punteres. Al
mediàtic Zuckerberg l’acom-
panyaran com a convidats la
presidenta d’IBM, Virginia
Rommety, i el conseller delegat
de Whatsapp, Jan Koum.

FORT IMPACTE ECONÒMIC
Segons els mateixos organitza-
dors i empreses participants,
s’espera que passin pel Mobile

World Congress més de 75.000
visitants. Aquesta xifra, i el fet
que sigui un dels congressos
més exclusius celebrats a la
Fira, fa que l’impacte econòmic
sobre la ciutat sigui molt fort.
En concret, s’estima que el
MWC porti 365 milions d’euros
que es quedaran a la ciutat i ro-
dalies. Hotels i restaurants se-
ran els més beneficiats econò-
micament pel congrés.

Mark Zuckerberg durant una conferència el 2008. Foto: Arxiu

Mark Zuckerberg serà l’estrella
del Mobile World Congress

» El creador de Facebook és el més mediàtic dels convidats de la fira
» S’esperen 75.000 visitants a un dels congressos amb més impacte

89 persones es beneficien del
Programa Treball  Formació

OCUPACIÓ4Fins a 89 persones
de la ciutat participen en el
programa mixt de Treball i
Formació, impulsat per l’Ajun-
tament i subvencionat pel Ser-
vei d’Ocupació de la Generali-
tat i cofinançat pel Fons Social
Europeu.

Aquest pla té una durada de
sis mesos i un sou de 850 euros
bruts mensuals. Amb aquesta
iniciativa es vol millorar l’accés
d’aquestes persones a l’ocupa-
ció. Aquests llocs de treball
són a l’administració pública i
també pel manteniment dels

edificis municipals, espais pú-
blics, jardins, mobiliari i faça-
nes de la ciutat.

L’alcaldessa, Núria Marín,
va visitar els jardins de Can Bu-
xeres per conèixer en profun-
ditat el treball dels 9 encarre-
gats dels espais públics. Marín
ha destacat que “aquests plans
d’ocupació formen part de les
actuacions que aquest Ajunta-
ment du a terme amb l’objectiu
de donar noves oportunitats
als ciutadans que es troben a
l’atur en un moment de crisi
com l’actual”.

La taxa turística deixarà
186.000 euros a la ciutat

ECONOMIA4L’Ajuntament de
l’Hospitalet té previst ingressar
aquest 2014 186.000 euros
amb la taxa turística, tal com va
anunciar a principis de des-
embre el mateix consistori en la
presentació dels pressupostos.

Segons informa l’agència
EFE, cada turista que passi per
la ciutat pagarà un suplement
d’entre 50 cèntims i 2,15 euros
per nit. Aquest és el primer any
sencer que l’Ajuntament pot
recaptar aquesta taxa i els be-
neficis de la qual aniran desti-
nats a fomentar el turisme i la

vida comercial i econòmica de
la ciutat. Aquesta taxa va entrar
en vigor el novembre de 2012 i
ha recaptat a tot Catalunya
prop de 20 milions d’euros.

13 HOTELS I 3.265 PLACES
Sigui per l’activitat de l’àrea
econòmica, pel turisme de la
ciutat o per les fires de la zona
de La Farga, l’Hospitalet rep
molts visitants, 117.000 no-
més al primer semestre de
2013, la majoria d’ells estran-
gers. La ciutat compta amb 13
hotels i 3.265 places.

Arxivada la denúncia per les
càmeres de videovigilància

SEGURETAT4L’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades ha
decidit arxivar les actuacions
respecte a la denúncia d’un
particular envers les càmeres de
seguretat que hi han instal·la-
des per tota la ciutat.

Des de l’Ajuntament es feli-
citen per aquesta decisió, que
argumenta que el consistori ha
complert amb tots els requeri-
ments legals per instal·lar-les,
que són l’autorització de la Di-

recció General de l’Adminis-
tració de Seguretat de la Gene-
ralitat i un informe favorable de
la Comissió de Control de Dis-
positius de Videovigilància.

El tinent d’alcalde de Segu-
retat, Alfons Bonal, afirma que
aquestes càmeres tenen “una
funció dissuasiva i vetllen per la
seguretat, la convivència i el ci-
visme”. L’Hospitalet té 37 cà-
meres distribuïdes en 10 punts
estratègics de la ciutat.

Justícia | Cinc anys de presó per cremar desenes de cotxes
L’Audiència de Barcelona ha condemnat una dona a cinc anys de presó per cremar

desenes de cotxes a un parking de l’Hospitalet. Va ser una jugada que va sortir mala-
ment: ella només volia cremar el cotxe i la moto de la seva ex parella però l’incendi es

va propagar. Haurà de pagar 100.000 euros pels danys ocasionats a l’aparcament.

Redacció
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Ciutat
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El petit i mitjà comerç de la ciu-
tat sembla agafar confiança
amb l’inici d’any. No ha estat
una mala campanya de Nadal
pel comerç de proximitat i, si a
aquest fet li sumem un incre-
ment notable de vendes a les
primeres setmanes de rebai-
xes, tenim una dosi d’optimis-
me per als comerciants de la
ciutat.

Vicenç Ibáñez, president de
la Unió de Botiguers, comenta
que el Nadal “no va anar pitjor
del que pensàvem, tot i que es
va quedar lluny del que desit-
jàvem”. Segons comenta a Línia
l’Hospitalet, les vendes al Nadal
han anat per sectors i “han dei-
xat més contents a uns que a
d’altres”. En concret, els més
contents han estat els establi-
ments d’alimentació, un fet que
Ibáñez considera clàssic per
aquestes dates. Els venedors
que han tingut unes vendes
pitjors de les esperades al Na-
dal han estat els de roba i cal-
çat, als que sembla que no s’hi
han aproximat gaires veïns per
fer aquestes compres.

El president de la Unió de
Botiguers té clar que el princi-
pal motiu que alguns botiguers
no quedin contents del nivell de
vendes és la crisi econòmica.
Segons ell, “el primer que mira
la gent és la butxaca”. Cal pen-
sar, doncs, en si les ofertes
atrauen els possibles clients.
Segons ell, aquestes ofertes són
bones en el cas dels petits co-

merços però “si la gent té poca
capacitat de compra, no s’hi
pot fer gaire tot i que les ofer-
tes són bones”, afirma resignat.

CANVI DE TENDÈNCIA
Si al parlar de Nadal tenim al
sector de l’alimentació content
i al de la roba i calçat una mica
decebut, sembla que les rebai-
xes han girat la truita. Ara ja no
és temps de buscar les millors
ofertes en marisc i torrons i sí
d’aprofitar aquestes primeres
setmanes d’any per comprar
aquells pantalons, jaqueta o
sabates que ens falten.

Ara són les botigues de roba
les que més noten l’impacte de
les rebaixes. Sobretot, noten
una major afluència de gent. Vi-
cenç Ibáñez, a més, explica que
les rebaixes d’enguany van co-
mençar amb força: “la primera
setmana va ser molt bona”.
Malgrat això, sembla que les
vendes han anat afluixant i
cada cop són més els que pas-

segen pels carrers amb més
curiositat que bosses. Però Ibá-
ñez no es desanima. Ell té clar
que encara queden setmanes i,
sobretot, la part final de les re-
baixes, que tenen els descomp-
tes més grans. Segons ell, “serà
d’aquí a un mes quan podrem
fer una valoració real, ja que ara
ens movem amb una primera
setmana de moltes ganes de
gastar i unes setmanes poste-
riors fluixes”.

Quan se li pregunta al pre-
sident de la Unió de Botiguers
si les rebaixes passen una mica
de llarg pels comerços de pro-
ximitat, no es mostra gens d’a-
cord. “Sembla que tothom pen-
sa en les grans superfícies quan
parles de rebaixes, però és un
error”. Segons explica, “els pe-
tits comerços tenim una clien-
tela fidel”. Ibáñez es mostra
molt optimista amb els joves, i
afirma que “se’ls veu més cons-
cient de comprar al petit co-
merç de la ciutat”.

Les rebaixes animen els comerciants de la ciutat. Foto: Arxiu

Els comerciants es mostren
optimistes amb les rebaixes

» La Unió de Botiguers confia en la seva competivititat
» La gent jove agafa consciència de comprar a les botigues locals

Esquerra demana més 
suport per al petit comerç

REDACCIÓ4El candidat muni-
cipal d’Esquerra Republicana,
Antoni Garcia, s’ha manifestat
crític amb la decisió de l’ajun-
tament de destinar els terrenys
dels antics estudis de TVE l’Ò-
pera a la construcció d’una gran
superfície alimentària.

Garcia denuncia que aques-
ta decisió “afectarà greument el
mercat municipal i el petit co-
merç alimentari del barri del
centre”.

Aquest centre comercial ali-
mentari, que tindria més de
2.000 metres quadrats, pot ser

una amenaça pel petit comerç
del barri del centre, segons afir-
ma Garcia. A més, demana a l’e-
quip de govern que expliqui
quines seran les mesures com-
pensatòries per als comerciants
i el Mercat del Centre si final-
ment es construeix aquest cen-
tre. Malgrat tot, no perd l’espe-
rança que s’escolti la seva de-
manda de frenar aquesta de-
signació dels terrenys.

El candidat d’ERC ha volgut
destacar també que aquest fet
demostra que el petit comerç no
és prioritat per al PSC ni ICV.

Comencen les obres 
del Mercat de la Florida

MERCAT4Aquest mes de gener
han començat les obres a la
construcció del que serà el nou
mercat de la Florida. El mercat
s’aixecarà sobre els terrenys
de l’antic i tindrà una superfí-
cie de 18.000 metres quadrats
que estaran repartits en cinc
plantes: dues d’aparcament
subterrani, el mercat, un su-
permercat i la darrera destina-
da a equipament municipal.

Les obres han estat conce-
dides a l’empresa Ferrovial
Agroman, S.A. per un cost final
de 14,8 milions d’euros, se-

gons informen des de l’ajunta-
ment. Aquesta despesa la pa-
garan els paradistes, l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i
l’empresa que gestionarà el su-
permercat i les places d’apar-
cament.

Aquest nou mercat ha de
ser, segons explica el propi
consistori, un impuls per al
petit comerç del barri. Des del
2008, els paradistes del mercat
de la Florida fan la seva feina en
un recinte provisional instal·lat
a l’avinguda de la Primavera.

Comerç La Farga | Arriba el primer Saló BCN Moto
El recinte firal de La Farga acollirà el pròxim mes de març el primer Saló BCN Moto,

un esdeveniment dirigit al consumidor final i als aficionats de les dues rodes, a més
d’aquells que veuen les motos com un mitjà de transport habitual. Els organitzadors

d’aquesta fira esperen superar els 15.000 visitants entre el 28 i 30 de març

Adrián Caballero
L’HOSPITALET



| 20
Serveislínial’hospitalet 29 gener 2014

Fer família mentre fas vacances 
» El programa Vacances en família permet enfortir vincles i valors amb estades econòmiques
» Les preinscripcions es poden fer del 3 al 24 de febrer a xanascat.cat/vacancesenfamilia

Viure el lleure compartit en fa-
mília, enfortint vincles i valors,
tot coneixent l’entorn natural, les
persones, la cultura i tradicions
del nostre país. I fer-ho, a més, a
uns preus molt avantatjosos en
diversos albergs de la Xarxa Na-
cional d'Albergs Socials de Ca-
talunya (Xanascat) i en diferents
períodes. Això és Vacances en fa-
mília, una iniciativa del Depar-
tament de Benestar Social i Fa-
mília, mitjançant l’Agència Ca-
talana de la Joventut, que permet
fer família mentre fas vacances.

El programa, que enguany
arriba a la seva desena edició,
està adreçat a les famílies cata-
lanes amb fills i filles menors de
18 anys i ofereix estada per a
9.023 famílies (47.057 places),
fet que suposa un augment res-
pecte a l’any passat del 4% en
nombre de famílies i del 5% en
nombre de places. La tipologia
d’estada es diferencia en torns de
cap de setmana, Setmana Santa,
estiu i tots els ponts. El preu és

de 26,35 euros per persona i
nit –IVA inclòs–, tot i que hi ha
un seguit de descomptes per als
infants i per a les famílies nom-
broses o monoparentals. El preu
inclou la pensió completa i acti-
vitats en estades de torns supe-
riors a dues nits.

La primera convocatòria del
programa Vacances en família
és per a estades entre el mes de
març i setembre. El període de
preinscripció serà del 3 fins al 24
de febrer i les preinscripcions es
podran fer per internet. En-
guany hi ha nous albergs dis-
ponibles i una nova eina de ges-
tió de reserva i preinscripció. El programa Vacances en família arriba a la desena edició. Foto: Arxiu

Redacció
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QUI SE’N POT BENEFICIAR?
Les famílies catalanes amb fills i filles menors de 18 anys.

QUINES ESTADES ES PODEN FER?
Cap de setmana, Setmana Santa, estiu i tots els ponts.

QUIN PREU TENEN LES ESTADES?
El preu és de 26,35 euros per persona i nit –IVA inclòs–.
Els infants d’entre 7 i 13 anys tenen un 25% de descompte,
els d’entre 4 i 6 anys un 50% i els menors de 0 a 3 anys
tenen l’estada gratuïta. A més, les famílies nombroses o
monoparentals gaudiran d’un 10% de descompte en la re-
serva. El preu inclou la pensió completa i activitats.

QUINA ÉS LA PRIMERA CONVOCATÒRIA?
La primera convocatòria del programa és per a estades en-
tre el mes de març i setembre.

QUAN ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?
El període de preinscripció serà del 3 de febrer a partir de
les dotze del migdia fins al 24 de febrer a la mateixa hora.

ON EM PUC PREINSCRIURE?
Les preinscripcions es podran fer per internet a la pàgi-
na web xanascat.cat/vacancesenfamilia o bé al portal gen-
cat.cat/benestarsocialifamilia/familia. El procediment
és ràpid, còmode i apte per a tots els usuaris.
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Després de l’empat de diumen-
ge al camp del Centenari contra
al CF Badalona, l’Hospi segueix
amb les bones sensacions que l’e-
quip ha deixat durant les darre-
res setmanes. I és que des de l’a-
rribada de Kiko Ramírez a la
banqueta riberenca, l’Hospi ha
puntuat 26 punts en els tretze
partits que ha dirigit. 

Contra el Badalona, un equip
que com l’Hospi també va tenir
un mal inici de competició, els de
Ramírez van gaudir de diverses
ocasions, però la falta d’encert de
cara a porteria van impedir una
nova victòria dels riberencs. Per
part dels locals, el davanter Abra-
ham va posar a prova Craviotto
amb diverses ocasions durant
els darrers minuts de la primera
meitat del matx. 

La segona part va ser molt si-
milar a la primera, amb oportu-
nitats manifestes de gol per part
dels visitants. Així però, al minut
74 el badaloní Fran Grima va re-
bre la targeta vermella després
d’agredir Salvador amb el colze.
A partir d’aquest moment,
l’Hospi va posar tota la carn a la
graella per marcar, sense èxit. 

Amb aquest empat, els de
Ramírez completen el seu setè
partit sense perdre. L’Hospi, que
va arribar a ser penúltim a la clas-
sificació, es col·loca ara vuitè
amb 35 punts, a només 3 de les
places d’ascens. El pròxim diu-
menge rebrà el Gimnàstic a casa,
un rival directe per aspirar a ju-
gar els playoffs d’ascens. 

L’Hospi va perdonar el Badalona al Centenari. Foto: CE Hospitalet

L’Hospi empata a Badalona 
i continua aspirant a l’ascens
» Després del mal inici de lliga, l’equip és ara a prop del quart lloc

» Amb aquest resultat, els de Ramírez ja sumen 7 partits sense perdre

Creen un curs de gestió
energètica eficient a l’esport
FORMACIÓ4L’estalvi energètic
no és una qüestió menor a l’ho-
ra de poder gestionar una ins-
tal·lació esportiva. Per aquest
motiu, fins al pròxim dia 25 de fe-
brer la regidoria d’Esports i Jo-
ventut acull un curs de gestió de
l’energia en pavellons i equipa-
ments esportius de la ciutat. 

El curs, que ja va començar el
passat dimarts 21 de gener, té una
durada de 24 hores i està adreçat
a directius d’instal·lacions es-
portives amb l’objectiu de poder
aprendre a reduir la despesa
energètica. 

La gestió de l’energia és la se-
gona despesa més important
d’una instal·lació esportiva.

Aquest curs està organitzat per
l’INDESCAT (Indústria i Esport
de Catalunya), i gràcies al projecte
EFISport, s’ha comprovat que ob-
tenint i actualitzant els coneixe-
ments escaients per dur a terme
una gestió eficient es pot acon-
seguir una important reducció de
la despesa.

Antonio Ortega, director de
l’àrea de manteniment del Grup
SEAE, dirigeix el programa, i hi
participen ponents com José En-
rique Vázquez, director general
de Bioquat Consultoria Energè-
tica; Anton Gomà, professor de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona i Xavi Esteve, clúster ma-
nager d’INDESCAT.

BÀSQUET4El torneig de bàs-
quet de categoria Júnior Ciutat
de l’Hospitalet, disputat a inicis
de mes, va caure en mans del
Reial Madrid, que va derrotar
per 62 a 56 a l’Unicaja a la final.
Tercers van ser l’Olimpija que
van guanyar a la final de conso-
lació el FIATC Joventut per 40
a 54. Els locals, l’Hospitalet,
van acabar en vuitena posició,
completant un campionat més
bé fluix. Els madrilenys van
aconseguir endur-se la victòria

en un partit molt ajustat que no-
més es va decidir a les acaballes.
L’actuació del jugador blanc Jo-
nathan Barreiro, amb 20 punts
anotats a la final, va acabar sent
clau per a la victòria del seu
equip. La consecució del 35è
Torneig Ciutat de l’Hospitalet
possibilitarà el Madrid disputar
la final four de l’Eurolliga júnior,
que tindrà lloc a Milà el pròxim
mes de maig. 

En els premis individuals,
destaquen Marc Garcia, del Bar-

ça, que va ser nomenat millor ju-
gador del torneig, o el millor
llançador de triples, Andreas
Obst, del Brose Bàsket alemany.
El trofeu Toni Bové com a millor
jugador local va recaure en Xavi
Gómez, del CB Hospitalet.

Per la seva banda, el FC Bar-
celona, campió l’any 2011, va
quedar en sisena posició, per da-
rrere del Fenerbahce turc, cin-
què. El Brose, setè, i el CB Hos-
pi, vuitè, van completar la clas-
sificació.

Esports Futbol | Dani Fragoso deixa l’Hospi i marxa als EUA
El central del CE Hospi, Dani Fragoso, ha acceptat una oferta laboral de la

Universitat de Califòrnia i deixarà l’equip per marxar al continent americà. En
aquest sentit, l’Hospi ja està buscant un substitut. De moment, sona el nom de

Lucas Viale, un jugador que ja va militar a l’equip riberenc i coneix el seu joc.

Redacció
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Pavelló municipal Sergio Manzano. Foto: Arxiu

El Madrid s’endú el torneig

Instantània dels guanyadors, el Reial Madrid. Foto: Ajuntament
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DIVENDRES 31 DE GENER
19:00 Estúpidos y felices, d’Alfredo Benedí,

serà el llibre que tractaran a la presentació de
novel·la negra que es durà a terme a la bi-
blioteca de la Bòbila. 

DIJOUS 6 DE FEBRER
15:30-19:00 Curs d’Internet bàsic, de 3 hores

de durada que ajudarà els alumnes a intro-
duir-se al món de la xarxa. / Biblioteca de la
Plaça Europa

FINS AL 25 DE FEBRER
17:00-21:00 La cambra d’In és una exposició de

fotografia digital a càrrec d’Ingrid Luís. Un tre-
ball amb les possibilitats creatives dels re-
cursos, tractament i manipulació d’imatge en
suport digital. / Centre cultural Bellvitge

FINS AL 9 DE MARÇ
Matí-Tarda La memòria de la matèria. Exposi-

ció artística de l’hospitalenc Llorenç Jiménez-
Balaguer, un pintor de la generació de pos-
tguerra desconegut pel públic català. / Mu-
seu de l’Hospitalet - L’Harmonia

DIMECRES 5 DE FEBRER
18:00 Coloraines. A càrrec de Santi Rovira,

aquesta activitat és una proposta plena de mú-
sica, narrativa i color. Dura una hora i l’entrada
és lliure. / Biblioteca Santa Eulàlia

DIMECRES 29 DE GENER
18:00 Ice Age 4 és la proposta que ens acosta la

biblioteca de la Florida per gaudir d’una tar-
da entretinguda de cinema familiar. L’entrada
al passi cinematogràfic és lliure, i la durada
total de la pel·lícula serà d’una hora i 45 mi-
nuts. / Biblioteca la Florida

DIUMENGE 9 DE FEBRER
12:30 Partit de bàsquet entre el Casino del Cen-

tre i el CR Alheña, corresponent a la quinze-
na jornada de lliga. / Casino del Centre

AGENDA MENSUAL

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

La biblioteca de la Bòbila ofereix als in-
fants i als seus progenitors una nova
edició de l’Hora del conte, el progra-
ma que vol apropar la lectura als més
petits. En aquesta ocasió els contes, que
seran en anglès, tractaran de pirates.

Hora del conte en anglès
Dc. 29 de gener a les 18:00

Amb una posada en escena diferent,
aquesta actuació mostrarà el costat
més íntim d’Els Catarres. Aquest concert
està emmarcat dins del programa del
BarnaSants 2014. / Teatre Joventut

Partit de l’Hospi

L’Hospi rep a casa a un històric del fut-
bol català en hores baixes. Els de Ra-
mírez intentaran seguir amb la bona
ratxa de resultats per poder apro-
par-se així als llocs que donen accés als
playoff. / Municipal Feixa Llarga

Curs introductori d’escriptura per es-
timular la creació i familiaritzar-se
amb les tècniques narratives bàsi-
ques. A càrrec d’Andreu González Cas-
tro. / Biblioteca Central Tecla Sala

Curs de literatura creativa
Des del 24 de gener fins al 14 de març

Divendres de 18:30 a 20:30

Dg. 2 de febrer a les 12:00

Concert d’Els Catarres
Dv. 31 de febrer a les 21:00

E F E M È R I D E S
26 de gener de 1939
Fa 75 anys, les tropes franquistes van entrar a Barcelona
per la Diagonal. Poc després cauria la resta de Catalunya
que encara en mantenia fidel a la Segona República. 
A partir d’aleshores, el règim es va dedicar a “fer net”.
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