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A la regió metropolitana de Bar-
celona es generen més de la mei-
tat del total de tones de residus
municipals de Catalunya. La ges-
tió de residus, no només d’a-
questa zona, sinó de qualsevol lloc,
és un dels grans reptes que tenim
com a societat. Així ho veu la Unió
Europea, que recentment ha im-
pulsat un paquet  de mesures le-
gislatives que tenen per objectiu
aconseguir un salt qualitatiu en les
xifres de reciclatge. L’objectiu eu-
ropeu és avançar cap a l’anome-
nada economia circular, un mo-
del econòmic on els recursos s’u-
tilitzen i s’aprofiten de forma efi-
caç i es redueixen els residus.

Així doncs, el repte que s’obre
al conjunt de l’àrea metropolitana,
amb Barcelona al capdavant, és
majúscul. I és que actualment els
residus que es reciclen en aques-
ta zona no arriben al 34%  –al con-
junt de Catalunya són el 38,5%–,
quan la Unió Europea ha deixat
clar que el 2020, que és a tocar, els
residus reciclats haurien d’arribar
al 50%, mentre que el 2025 la xi-
fra ja hauria d’enfilar-se al 55%. 

Per aconseguir aquesta millo-
ra, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha posat en marxa
canvis en l’actual model de reco-
llida, amb una aposta pels siste-
mes més individuals i els incentius
a la recollida. Eloi Badia, vicepre-
sident de l’AMB, afirma que “en-
cara queda molt camí per recórrer,
especialment en els municipis
grans i mitjans, però l’experiència
ens està demostrant que amb
canvis en la recollida i voluntat po-
lítica es poden assolir els objec-
tius”. Cal destacar la realitat de
municipis com Tiana o Sant Just
Desvern, que ja compleixen els ob-
jectius europeus, o Montgat, que

s’hi està acostant. “Aquest 2018
veurem un salt important en les
dades totals de recollida”, afirma
convençut Badia. Una altra es-
tratègia que ha començat a apli-
car l’AMB és la de modificar la fis-
calitat sobre el tractament de re-
sidus. És a dir, els municipis que
augmentin els nivells de recollida
selectiva pagaran menys pel trac-
tament dels seus residus.

EL MODEL ACTUAL, ESGOTAT
La necessitat d’implementar can-
vis per aconseguir un sistema de
recollida de residus més eficient i
sostenible és evident. Amb el mo-
del actual de recollida segregada
per contenidors l’any passat va
augmentar un 2% la generació de
residus a l’àrea metropolitana. És
per això que Badia  apunta que fan
falta acords de país per assolir els
objectius europeus: “Cal una nova
llei de prevenció de residus que
promogui canvis importants pel
que fa a la producció o el consum”.

De fet, els acords de país que de-
mana Badia es troben a la futura
llei de residus de Catalunya, fre-
nada per l’aplicació del 155.

“MESURES OBLIGATÒRIES”
Qui també hi té molt a dir en tot
plegat són les entitats ecologistes.
Des d’Ecologistes en Acció, el
responsable de residus, Vicenç  Vi-
lana, afirma que la recollida se-
gregada per contenidors “està es-
tancada des del 2010”. Vilana, que
en aquest sentit fa el mateix diag-
nòstic que l’AMB, té clar quin és
el principal motiu que provoca
que a l’àrea metropolitana, i tam-
bé a Catalunya, no s’arribi al 40%
de residus reciclats. “La gent que
separem els residus som els que
estem conscienciats i l’única ma-
nera per conscienciar el 60% res-
tant és  apostar per sistemes obli-
gatoris com el porta a porta”,
afirma Vilana convençut. 

A banda del sistema porta a
porta, Vilana apunta dues mesu-

res més que considera impres-
cindibles: el sistema de dipòsit de
retorn per als envasos i augmen-

tar els cànons que paguen els mu-
nicipis pels residus que es gene-
ren. “Si la gent paga per un envàs,
després el tornarà per recuperar
els diners. A Europa es fa i, en el
fons, es tracta de copiar el que
funciona”, diu Vilana. Sobre el cà-

non, el Parlament ja va aprovar fa
més d’un any que el 2020 es pa-
guin gairebé 50 euros per tona de
residus. De fet, això ha provocat
que la xifra de municipis que
aposten pel porta a porta hagi
augmentat.

I LES CIUTATS GRANS?
El sistema porta a porta, però, s’ha
implementat principalment en
municipis petits, de menys de
15.000 habitants. Per aconseguir
millorar el reciclatge de residus és
fonamental que les ciutats grans
apostin per aquest sistema, cosa
que de moment sembla una mica
més complicat. A Barcelona, de
moment, s’ha començat a fer una
prova pilot al nucli antic de Sarrià.
“A Romà i Milà, per exemple, s’es-
tà fent. Si es vol, es pot fer, i és
molt important que Barcelona
acabi apostant per aquest model.
Si a la capital es fa i funciona, s’a-
cabarà implementant a molts
més llocs”, conclou Vilana. 

Insostenible
» Només es reciclen el 34% dels residus que es generen a l’àrea metropolitana de Barcelona

» La UE vol que al 2020 la xifra pugi fins al 50% i l’AMB ja està impulsant un nou model de gestió

El reciclatge dels residus és fonamental per a la sostenibilitat del planeta. Foto: Arxiu

Albert Ribas
L’HOSPITALET

L’H APUNTA EN 
LA BONA DIRECCIÓ

4Durant el 2017, la recolli-
da selectiva d’escombraries
a l’Hospitalet va créixer un
7%. El que més va millorar va
ser el paper i cartó, el reci-
clatge del qual va pujar un
14%, amb 4.331 tones re-
collides. La matèria orgàni-
ca ho va fer un 5%, igual que
els envasos. El vidre és el
que menys va pujar, un 1%.
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La lupa

per Francesc Reina 

La teoria del martell

Qui parla malament pensa malament.
Aquesta sentència argumenta una llei de
la psicopedagogia que planteja que el
pensament és un ens vital que permet la
convivència humana. Pensar, sigui de la
manera que sigui, ens condueix irreme-
iablement a actuar. Aquesta és la qües-
tió: fem segons pensem. Però també pen-
sem segons mirem. Per això hi ha qui ens
preveu sobre les deformacions, aquest ex-
cés per observar les coses d'una única
manera sense tenir en compte altres for-
mes de comprensió. La mirada és una
operació biològica com ho és la respira-
ció. Que existeixin diferents
maneres de veure no és do-
lent, ja que és la realitat que
ens toca, el mal són les ma-
les mirades. Maslow va ad-
vertir que quan l'única eina
disponible és un martell, tot
problema comença a as-
semblar-se a un clau, i això no és bo. Afer-
rar-se a una única idea és un parany del
pensament egoista que ens pot conduir
a l'error. Fa falta més d'una eina per créi-
xer; la flexibilitat i el matís són necessa-
ris per resoldre problemes i, de tant en
tant, fins i tot serà aconsellable canviar
l'angle de visió.

Per tenir la raó cal un requisit im-
prescindible i és que gairebé tothom es-
tigui d'acord amb allò  que s'exposa. Per
això és tan difícil arribar a una veritat co-
muna. Per exemple, hi haurà consens per
acceptar que l'acumulació de riquesa
s'alimenta, assíduament, de la pobresa i

dels baixos salaris? Abans s'acceptava
com una "injustícia" aquesta situació de
partida: una classe social rebaixada a ser
la gran víctima en els moments més crí-
tics. Però tot canvia i ara, mentre s'ocul-
ta la posició de classe, es pretén amb afa-
ny que tot passi a ser fruit de la respon-
sabilitat personal, i és llavors quan cada
un llencem les culpes del que passa als al-
tres, una patologia de la fraternitat molt
encoratjada per alguns: el pitjor són els
menyspreables, aquells que no s'han es-
forçat prou, els invisibles, els inútils, els
insolvents, els sobrants... Dedicar re-

cursos a qui no aprèn ni vol aprendre és
inútil, diuen. La prescindibilitat segueix
ascendint en l'escala humana gràcies a la
particular percepció d'un sector.

Lamentablement, en el nostre context
social se segueix donant la màxima cre-
dibilitat als que sustenten l'èxit basat en
els cànons del triomf que van dissenyar
els poderosos, com ara els banquers. No
obstant això, hi ha gent senzilla que
comprèn certes situacions gairebé millor
que aquests "excel·lents", i no perquè tin-
guin cap poder, sinó perquè poden intu-
ir la classe de món en què vivim, com ara
els pensionistes.

És una qüestió de mirades. Tornant
a l'anterior, la pobresa infantil és la cau-
sa principal del fracàs i l'abandonament
escolar. És en això on tant la societat com
les seves institucions haurien de posar el
seu punt de mira i no focalitzar-se tant en
el rendiment per se. Ens trobem a la cua
dels col·legues europeus tant en índexs
històrics de pobresa com a quant afecta
aquesta situació als joves del nostre país.
Un aspecte destacable per penós, és com
aquesta infància i adolescència interioritza
la marginació i s'apropia d'una etiqueta
que li ha estat injustament imposada. Tot

contrasta amb els criteris pe-
dagògics que s'apliquen en els
centres d'excel·lència per a les
minories d'elit, on resulta fo-
namental propiciar un entorn
favorable de motivació per a
l'èxit; tot el contrari a aques-
ta transmissió intergenera-

cional d'exclusió que apunta diverses
raons sobre el carreró sense sortida de mi-
lions de persones. Realment els obstacles
orbiten sobre un procés de desqualifica-
ció, com comenta Manel Castells, una
problemàtica complexa on es podria ad-
metre una regressió dels drets humans.

Hi va haver una època, ja passada, on
s'aconseguien èxits a força de mobilitza-
cions,  on es demostrava com la gent con-
fiava els uns als altres. Sí, les mirades bo-
nes s’han d'esforçar fins a la sacietat per
trobar l'aprovació general, com aquesta
que afirma que els enemics dels pobres
no són els rics, sinó els miserables.

Ens trobem a la cua dels col·legues
europeus tant en índexs històrics de pobresa

com en el seu impacte en els joves

Un govern del PSOE
amb el suport de Pode-

mos el que posa a prova
és la tesi dels comuns de l'Espanya fra-
ternal, la tesi amb la que han estat cons-
truint relat per frenar l'independentisme
durant els últims anys. Ara veurem què
dóna de sí, l'Espanya fraternal. Vinga,
campions, al ruedo!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Maig // dia 8: El Com-
petence Call Center de

Facebook va a BCN // dia
15: Moodle s'instal·la a BCN // dia 16: El
centre d'e-commerce per a Europa de Lidl
serà a BCN // dia 25: Microsoft anuncia la-
boratori de quàntica a BCN // dia 29:
Nestlé trasllada a BCN llocs de treball suïs-
sos // I anar fent...

@genisroca

Sembla que el que vaig
dir el 19 de desembre

passat sobre Josep Borrell
segueix sent d'actualitat. Em reafirmo
100% en tot el que afirmava: el míting de
Borrell enfotent-se del físic de @jun-
queras quan aquest és a la presó és un
dels actes més MISERABLES que s'han vist
mai al nostre país.

Borrell: "Hay que des-
infectar Catalunya. Si

no se pudre". "Mosén Jun-
queras nos dice desde la prisión...", en-
tre risas del público. Será ministro con
@sanchezcastejon. Pero no os con-
fundáis, esto no es supremacismo ni
confrontación, lo llaman socialismo y
dialogo.

@aleixclario@XSalaimartin@eduardvoltas

CE l’Hospitalet
Eliminats a la primera ronda. El retorn

del CE l’Hospitalet a Segona B haurà
d’esperar, com a mínim, fins al curs que

ve després de perdre contra el Náxara.
El club, però, ja ha començat a preparar

el segon projecte de Xavi Molist. 
pàgina 13

Els semàfors

Núria Marín
Després d’una reunió amb els veïns, l’al-
caldessa va decidir aturar el projecte que

el seu govern havia previst construir al
Gasòmetre. Ara, l’Ajuntament estudiarà
les diferents alternatives que hi ha sobre

la taula per tal d’aconseguir el consens. 
pàgina 9

Generalitat
Després de vuit anys de fer classes en

barracons, el Govern ha desencallat el
projecte de l’escola Paco Candel. Però a

més de l’espera, l’Ajuntament s’haurà
d’encarregar de redactar el projecte i

n’haurà d’avançar els diners. 
pàgina 9
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El retorn de l’Hospi a Segona B 
començarà contra el CD Náxara1

2 Llum verda al gran centre europeu 
de medicina xinesa

Els veïns de Santa Eulàlia volen 
el Gasòmetre promès el 2005

Homenatge d’Esquerra Republicana 
a Anna Simó

La Primavera de Tapes 
acaba amb xifres d’èxit

El + llegit línial’H.cat
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Les claus

En l’argumentari dels partits polí-
tics hi ha moltes formes de donar
pistes sobre la seva actuació en-
front dels esdeveniments que es
van desenvolupant a temps en la
societat en què pretenen solucio-
nar els problemes que recauen so-
bre els ciutadans i les seves orga-
nitzacions socials, polítiques, de
l’administració, sindicats, etcètera.
Un dia guanyes i l’altre perds, un
dia estàs al poder i l’altre a l’oposi-
ció, però el que se’ls ha d’exigir és
que siguin coherents amb els seus
principis (si és que en tenen). Avui
no pots dir blanc i demà negre. Hi
ha partits polítics que no complei-
xen els mínims que es poden ex-
igir de respecte i educació en el joc
democràtic. Ciudadanos i Partit
Popular excel·leixen en aquesta
desgraciada postura. Quan es vota
al Parlament alguna cosa en la
qual estan en total desacord aban-
donen els escons, quan es canta els
Segadors es queden drets hieràtics
sense obrir la boca. A la presa de
possessió del nou govern al Palau
de la Generalitat es fa notòria la
seva absència adduint que no es-
tan d’acord amb el nou govern. Us
imagineu que a tots els parlaments
de comunitats autònomes, al Con-
grés i al Senat, els partits opositors
fessin el mateix? L’argument amb
la fal·làcia d’un govern de tots els
catalans ja no “cola”, com no hi ha
cap govern a cap lloc del món que
sigui de tots. Només cal mirar el %
dels votants d’aquests dos partits i
veure que no representen tots els
catalans, oi? Això sí que és ruptura
i confrontació desesperada. Això
sí, el govern ha de ser d’uns quants
per a tots. Algú va dir: quan el de-
bat s’ha perdut, la calúmnia és
l’eina del perdedor.

No saben perdre
per Jordi Lleal 

Educació i Intel·ligència Artificial
per David Rabadà

Tots els centres catalans han
endegat un nou sistema d’e-
ducació anomenat per compe-
tències. Sota aquesta novetat
els docents han d’avaluar més
les habilitats dels alumnes que
no pas la memorització de co-
neixements. Molts professors ja
s’estan queixant que això im-
plicarà una baixada del nivell
en l’ensenyament, que amb
tanta complicació no s’estan
impartint millor els coneixe-
ments sinó idiotitzant els nos-
tres alumnes. En canvi, els
partidaris de l’educació per
competències diuen que els
escolars faran servir més les se-
ves intel·ligències múltiples de
manera integral. Però, ¿què
és la intel·ligència? Ningú es
posa d’acord, tot i que fa pocs
dies l’investigador en cap de
Microsoft en Intel·ligència Ar-

tificial, Daniel Goldstein, va
declarar a la premsa que els
programes d’intel·ligència ar-
tificial només són intel·ligents
quan disposen de moltíssimes
dades memoritzades en el sis-
tema. És a dir, sense un gran
volum de coneixements ad-
quirits, un cervell cibernètic,
com també humà, no pot es-
devenir intel·ligent. O explicat
d’una altra manera, un cap
amb pocs coneixements no pot
prendre gaire decisions cor-
rectes. Aquest evidència inva-
lidaria l’educació per compe-
tències que està endegant el
Departament d’Ensenyament
a totes les escoles catalanes, tot
i que amb un agreujant: no hi
ha cap experiència prèvia que
asseguri que els nostres fills
aprendran més i millor amb
aquesta estratègia.

Les millors
perles

L’empresa Meruelo Investments ha comprat per 3,2 milions
d’euros l’Illa d’en Colom de Menorca, un preu que suposa una
rebaixa del 38% respecte dels 5,2 milions d’euros que els pro-

pietaris demanaven l’any 2016, quan la van posar a la venda. Fa 58
hectàrees i està situada a 200 metres de la costa nord de Menorca.

El ridícul que va fer Loris Karius, porter del Liverpool, durant
la final de la Champions podria tenir una explicació. Els
metges que recentment han tractat el porter als Estats

Units, on es va anar a fer un TAC cerebral, diuen que el cop que
va rebre de Sergio Ramos al cap va afectar el seu rendiment.

L’Aràbia Saudita ha començat a entregar els primers permisos
de conduir a dones gairebé un mes abans del previst. La mesu-
ra, que de moment només beneficia un total de 10 dones, arri-

ba després de les fortes crítiques per la detenció d’activistes que ha-
vien fet campanya pel dret de les dones a conduir.

Els matrimonis homosexuals tindran els mateixos drets de
residència a la Unió Europea que els heterosexuals, també
en els països on aquest tipus d’unions no siguin legals.

Així ho ha dictat el Tribunal de Justícia de la UE. La sentència és
una victòria per als defensors dels drets dels homosexuals.

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha bloquejat Al-
bano-Dante Fachin, exlíder de Podem a Catalunya, a Twitter.
Fachin ho ha anunciat a la mateixa xarxa social. De fet, Iglesias

no ha estat l'únic que ha bloquejat Fachin, sinó que l'expresident
Mariano Rajoy i el líder de Ciutadans Albert Rivera també ho van fer.

Vist al Twitter

@alvarmure: Molt fan dels sociates de
Badalona votant a favor de governar amb
el PP d'Albiol amb un cartell d’Stop Dreta
de fons.

@silviacasola : Notícies del dia: 1) la Justí-
cia belga cita a declarar Llarena 2) Rajoy
plega.  Doncs com a regals d'aniversari, no
està mal!

#JaÉsHistòria

@puerto_duc: El Dastis era curt de gam-
bals. El Borrell és llest, d'ullal recargolat,
catalanofòbic rampant i mala persona.
Anem eixamplant!

#DeMalEnPitjor #CosesDeBadalona
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POLÈMICA4Al Ple del mes de
maig, tots els partits de l’oposi-
ció es van unir per demanar al
govern municipal que dediqui els
edificis i terrenys propietat de l’A-
juntament a equipaments per
als veïns i veïnes de la ciutat. Els
grups van criticar que, en els
darrers anys, l’equip de l’alcal-
dessa Marín hagi cedit diferents
espais a empreses privades per
desenvolupar-hi la seva activitat,
mentre a la ciutat falten equipa-
ments municipals i no es dispo-
sa de prou sòl per construir-los.

Ciutadans, el partit que va
presentar la moció, va posar
d’exemple el solar on hi ha la car-
pa del Cirque du Soleil o l’anti-
ga fàbrica Godó i Trias on s’ins-
tal·larà el centre de medicina xi-
nesa. El partit taronja conside-
ra que les activitats que s’hi fan
no aporten cap benefici econò-
mic als ciutadans i, per això,
afegeix que no té cap sentit cedir
els espais.

Tots els partits i regidors de
l’oposició van votar a favor de la
moció i van demanar al govern
que augmenti el nombre de pi-
sos de lloguer social i que prio-
ritzi les necessitats dels dife-
rents barris a l’hora de gestionar
els terrenys públics.

“DISCURS REPETITIU”
El regidor de govern Rafael Ji-
ménez va assegurar que Ciutadans

“repeteix” el mateix missatge des
de la campanya del 2015 i que
“menteix” a l’hora de parlar de les
condicions de les cessions que es
fan des de l’Ajuntament. Pepe
Castro, tinent d’alcaldia, va de-
fensar que el govern ha fet molta
feina durant els darrers 40 anys,
que continua cedint terrenys per
poder fer nous equipaments a les
altres administracions i cons-
truint pisos de lloguer social. 

Una imatge d’arxiu d’un Ple municipal. Font: Arxiu

L’oposició vol que els terrenys
públics es dediquin als veïns

» Els grups critiquen que el govern cedeixi els espais buits a empreses
» L’Ajuntament assegura que treballa per fer més equipaments

Miguel García es reivindica
com a alcaldable de Ciutadans

SERIAL4Miguel García ha sortit
al pas dels rumors que situen l’e-
xalcalde Celestino Corbacho com
a cap de llista de Ciutadans a la
ciutat. En declaracions a Línia L’H,
García assegura que té el suport de
l’executiva local i de la cúpula del
partit i se sent “amb força” de con-
tinuar liderant el projecte taron-
ja a l’Hospitalet.

Pel que fa a les informacions
publicades per alguns mitjans so-
bre el nom de Corbacho, García
afirma “que ni el partit li ha ofert
res” ni l’exalcalde “ho ha demanat”. 

Una versió que coincideix amb
la que va expressar el mateix Cor-
bacho en una entrevista a Els Ma-
tins de TV3 a finals de maig, on va
dir que no ha rebut “cap oferta” ni

ell ha fet “cap oferiment a Ciuta-
dans per encapçalar una llista” en
les pròximes eleccions. Una pos-
sibilitat, la de liderar una llista mu-
nicipal, que diu que no contempla.
El que sí que no descarta, però, és
la possibilitat de participar “en una
plataforma” transversal, si es plan-
tegés el cas. Per últim, i respecte a
Marín, Corbacho va deixar clar que
no demanarà el vot per ella “de cap
manera”. Tot el contrari, se n’ale-
grarà si, “com tot apunta”, diu,
García guanya les eleccions.  

Amb tot, el mateix García no
tanca la porta de la seva llista i
considera que, en el cas de poder-
hi incorporar Corbacho, encara
que no fos com a cap de llista, li
aportaria “molta experiència”. 

Neix Som Barris, una
plataforma per repensar L’H
ENTITAT4Dissabte 2 de juny es
va presentar un nou moviment
que s’anomena Som Barris i que
es defineix com a “organització
sociopolítica municipalista”.

L’acte va servir per donar a
conèixer un grup de diferents
veïns que fa mig any que es reu-
neix amb l’objectiu de pensar un
nou projecte de ciutat des de
l’Hospitalet.

La plataforma afirma que
els grups polítics que hi ha al Ple
actuen segons les necessitats de
les cúpules nacionals, sigui en
l’àmbit català o espanyol, i que

això  ha provocat que la ciutat no
tingui cap projecte ni s’estigui
donant solucions a les necessi-
tats que tenen els veïns.

També asseguren que el seu
objectiu no és presentar una
llista a les eleccions municipals
de l’any que ve i es marquen els
objectius a més llarg termini.

Després de presentar-se en
societat, els membres s’ocuparan
de crear l’estructura interna per
arribar a tots els barris i co-
mençaran a organitzar l’assem-
blea fundacional de l’entitat,
que està prevista per al juliol.

Crítiques al PSC per no donar
suport a l’escola catalana

POLÈMICA4Els professors de
l’institut de Sant Andreu de la
Barca acusats de discriminar
fills de guàrdies civils a classe es-
tan dolguts amb el govern de
Núria Marín per no mostrar-los
el seu suport en rebutjar les
mocions presentades al Ple per
ERC, el PDeCAT i la CUP.

En un acte de suport orga-
nitzat dilluns 28 de maig a la bi-
blioteca Tecla Sala, Josep Lluís
Alcázar, professor del centre i de-

legat sindical, va explicar que se
senten víctimes de la dreta es-
panyola i diuen que no entenen
el vot en contra del PSC local,
quan en altres ciutats com Es-
plugues hi han votat a favor i en
d’altres s’han abstingut.

Els socialistes de l’Hospitalet
expliquen que hi van votar en
contra, juntament amb Ciuta-
dans i el Partit Popular, per dei-
xar de posar les escoles al cen-
tre del conflicte.

Condol | Mor Pep Ribas, històric dirigent d’ICV de la ciutat
Dimarts 22 de maig va morir l’historiador i fundador de CCOO a l’Hospitalet, Pep Ribas.

Militant antifranquista, va realitzar diferents obres sobre la història de l’Hospitalet. Tam-
bé va ser el creador de l’estelada amb l’estrella roja als anys 60, quan militava al PSAN.
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L’Hospitalet també acull 
una tancada d’immigrants

PROTESTA4Replicant les mo-
bilitzacions que fa setmanes que
hi ha a Barcelona i Badalona, la
Casa de la Reconciliació del ba-
rri de Can Serra acull des del dia
11 de juny un grup d’immigrants
que se sumen a la iniciativa El
racisme ens tanca, que reclama
millorar les condicions de vida
dels immigrants.

Les persones implicades en la
protesta volen eliminar “el racis-

me institucional que existeix al
país” i que diuen que es plasma
a la Llei d’Estrangeria, que volen
que es derogui immediatament.

Els impulsors afegeixen que
l’actitud del govern de l’Hospi-
talet encara accentua més aques-
ta discriminació, ja que “cobra ta-
xes abusives” pels tràmits que
han de fer els estrangers. Per això
consideren clau que la gent de la
ciutat s’afegeixi a la protesta.

Detenen dues persones 
per vendre drogues a menors
SUCCESSOS4Una operació
conjunta dels Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana de
la ciutat va acabar, el 31 de
maig, amb la detenció de dues
persones que es dedicaven al
tràfic de drogues a la plaça dels
Blocs Florida.

La investigació va comen-
çar al maig, quan la policia local
de l’Hospitalet va saber que es
venien substàncies estupefaents
a la zona. La informació rebuda
afegia que, de vegades, els com-
pradors eren menors d’edat.

Llavors, van posar en marxa
diferents punts de vigilància a la
zona juntament amb la policia
catalana.

Aquesta operació va servir
per confirmar que es duia a ter-
me l’activitat il·legal i per cons-
tatar que també hi havia menors
d’edat entre els clients. En aquest
cas, la policia va portar les dues
menors a les seves dependències
i va avisar els pares.

Els traficants agafaven la
droga a través de la finestra de la
cuina d’un dels investigats, que
guardava les substàncies al fons
del congelador.

Els dos detinguts, un home i
una dona de 37 i 45 anys i veïns
del barri, subministraven mari-
huana, haixix i, en alguna ocasió,
cocaïna. El jutge els ha deixat en
llibertat amb càrrecs.

ESPAI PÚBLIC4Tobogans, tú-
nels, tirolines, gronxadors i xar-
xes per escalar seran alguns dels
nous elements que s’instal·laran
a la zona de jocs infantils que
s’està construint a l’espai central
del parc de les Planes. Aquesta
àrea verda de gairebé 7 hectàre-
es que connecta els barris de
Sant Josep, Les Planes i Can Se-
rra tindrà una zona de jocs in-
fantils de 3.000 metres qua-
drats, la més gran de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona.

Aquest nou espai s’està cons-
truint al voltant d’una de les xe-
meneies de l’antiga bòbila que
ocupava el terreny i que s’ha con-
servat. Això convertirà l’àrea in-
fantil en l’eix vertebrador del
parc, ja que ocuparà la part cen-
tral, al voltant dels camins que el
travessen de banda a banda.

La zona de jocs infantils es-
tarà dividida en dues parts grà-
cies a un marge que permetrà
salvar el desnivell i s’integrarà als
jocs, ja que s’aprofitarà per ins-
tal·lar-hi els tobogans i els punts
d’escalada.

A la part més elevada es
mantindrà una zona d’estada
amb bancs i cadires. També es
plantaran nous arbres perquè hi
hagi més ombra a l’espai i es re-
novarà l’enllumenat de tota la

zona. L’espai també tindrà una
font i un aparcabicis per poder-
hi accedir amb bicicleta.

Tots els jocs infantils que
s’instal·lin al parc seran inclusius
i s’agruparan en franges dife-
renciades per colors.

RENOVACIÓ TOTAL
L’Ajuntament, que per fer
aquesta remodelació compta
amb el suport de l’AMB, desti-
narà un milió d’euros a les obres,
que està previst que s’acabin a fi-
nals d’any.

A més, també s’ha ampliat
l’espai de joc de les pistes de pe-
tanca, que passen a ocupar 65
metres quadrats, i s’ha remode-
lat la pista de bàsquet per poder-
hi practicar més esports, com el
minibàsquet o el corfbol, i se n’ha
millorat l’entorn.

L’Ajuntament explica que la
millora dels diferents espais del
parc té l’objectiu de facilitar l’ac-
cés de tots els veïns a les zones
públiques i de mantenir la con-
vivència entre els ciutadans que
hi practiquen diferents activitats.

Reunió entre govern i tècnics per veure les obres del parc. Font: Ajuntament

El parc de les Planes tindrà l’àrea
de jocs més gran de la metròpoli



SOCIETAT4Dilluns 11 de juny els
veïns de la zona de l’edifici de l’Ò-
pera van aturar les tasques de
desenrunament que havia co-
mençat a fer una empresa con-
tractada per la propietat diven-
dres 8 de juny. Els veïns consi-
deren que els operaris estan re-
tirant les parts de fibrociment
sense seguir les normes de se-
guretat i afegeixen que aquestes
tasques poden provocar l’enso-
rrament d’alguna altra part de la
teulada.

Davant d’aquesta actuació,  el
mateix dilluns un grup de tècnics
municipals va visitar l’edifici i va
comunicar als veïns que les obres
de desenrunament s’aturen fins
que l’empresa que les està fent
no aporti la documentació que
acrediti que està seguint els pro-
tocols de seguretat que exigeix la
llei en aquests casos.

Fonts de l’Ajuntament van
explicar dies abans a Línia L’H
que la propietat s’havia com-
promès a netejar l’edifici per,
després d’apuntalar la teulada
per evitar nous despreniments,

començar a retirar les planxes de
fibrociment que van caure amb
l’esfondrament que es va produir
la matinada del dissabte 2 al diu-
menge 3 de juny. També van de-
tallar que, un cop acabada aques-
ta feina, es retirarien la resta de
planxes que hi ha a la teulada per
eliminar tot el fibrociment que
encara queda a l’edifici.

El govern municipal, però, vol
tranquil·litzar els veïns de la
zona i recorda que les partícules
contaminants s’alliberen a través
de la pols quan es manipula el
material, procediment que s’ha
de fer seguint un estricte proto-
col, marcat per un pla aprovat per
la Generalitat que ha de fer una
empresa especialitzada.
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Centre | Sant Josep

Torna l’art de carrer al Centre
a principis de juliol

CULTURA4Del 5 al 7 de juliol, la
plaça Lluís Companys i la Ram-
bla de la Marina acolliran la ca-
torzena edició del festival Per
Amor a l’Hart.

Sota la batuta de Loco Brus-
ca, encarregat de presentar els
diferents espectacles durant els
tres dies, 23 companyies de dan-
sa, circ i música mostraran a peu
de carrer les seves creacions per
a tots els públics.

El festival serveix per conèi-
xer companyies locals i interna-
cionals, siguin de nova creació o
totalment consolidades i reco-
negudes mundialment.

En aquesta edició es podrà
gaudir de la companyia belga
“Cirque Exalté”, amb l’especta-
cle Furieuse, Tendresse, dels
francesos “Daraomai” o de l’es-
pectacle del grup de Rio de Ja-
neiro Los Xarivari Blues. 

Mor l’escriptor de novel·les
de quiosc Francesc Caudet

CONDOL4Francesc Caudet, au-
tor de més de 1.500 novel·les de
quiosc, va morir dimarts 5 de
juny als 79 anys.

La Biblioteca Tecla Sala fa
menys d’un mes que va orga-
nitzar un homenatge sobre l’au-
tor, que tot i néixer a Barcelona
feia molts anys que vivia a
l’Hospitalet. L’espai també li ha
dedicat una exposició amb part
de la seva extensa obra.

Sota desenes de pseudònims

diferents, Caudet va escriure
centenars de novel·les populars
per a diferents editorials com
Libsa, Planeta o Bruguera.

Durant els setanta es va de-
dicar al periodisme esportiu,
però ho va deixar per la seva pas-
sió per la literatura.

Recentment havia llegat més
de 4.000 títols a la Biblioteca Te-
cla Sala, entre els quals se’n po-
dien trobar fins a 200 escrits per
ell mateix.

L’edifici de l’Òpera fa anys que està abandonat. Font: Twitter (@oscar_m)

Exposició | Mostra de cartells del Sònar a la Tecla Sala
Fins al 23 de juny, l’espai exposarà més d’una cinquantena de peces que formen
part de les diferents campanyes de promoció del Sònar. L’exposició serveix per

commemorar la 25a edició d’aquest important festival de música electrònica.  

Els veïns frenen les feines 
de neteja de l’edifici de l’Òpera
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Santa Eulàlia

ENSENYAMENT4El Ple del 22
de maig va aprovar el pla urba-
nístic per construir l’edifici de-
finitiu de l’escola Paco Candel. El
col·legi es farà als mateixos te-
rrenys on ara hi ha els barracons
que es van instal·lar el 2010,
quan l’Ajuntament va cedir l’es-
pai al departament d’Ensenya-
ment per construir-hi l’escola
nova.

El nou edifici serà de planta
baixa i dos pisos i ocuparà 3.400

metres quadrats dels 5.000 que
té el terreny. Ensenyament no
permet construir més pisos per-
què just per sota hi passa el tú-
nel de la Línia 9 del metro.

L’Ajuntament s’encarregarà
d’elaborar el projecte i de tirar
endavant les obres, que encara
no tenen data. També avançarà
els diners per fer-les, uns 3,2 mi-
lions d’euros, que la Generalitat
s’ha compromès a retornar a
les arques municipals.

Unes 2.000 firmes i les queixes de
l’Associació de Veïns de Santa
Eulàlia i dels socis de l’AESE han
aconseguit frenar el projecte de la
pista esportiva que el govern mu-
nicipal volia construir al Gasòme-
tre. Després de mantenir una reu-
nió amb la gent del barri a mitjans
de maig, Núria Marín va decidir
aturar la proposta que el seu go-
vern va presentar a l’abril. L’alcal-
dessa va prendre la decisió després
d’escoltar les crítiques dels ciuta-
dans, que volen que el nou pave-
lló tingui una piscina com con-
templava el projecte del 2005.

Ara, l’Ajuntament està es-
tudiant les diferents possibilitats
que té sobre la taula per tal d’a-
rribar a una proposta de consens
per a totes les parts. Des del con-
sistori asseguren que no volen

allargar la situació i que esperen
tenir la solució aquest estiu. I és
que, segons l’Associació de
Veïns, recentment ha transcen-
dit que l’estructura de l’edifici
presenta algunes deficiències
per culpa de la falta d’inversió i
manteniment.

Entre les possibilitats que els
tècnics del govern estan analitzant,
hi ha la proposta compromesa per
l’alcalde Corbacho el 2005, que
contemplava fer un poliesportiu

amb pistes i piscina a les actuals
pistes del Gasòmetre. També mi-
ren la viabilitat de reformar l’ac-
tual pavelló de Jacint Verdaguer.

Amb tot, i davant el canvi de
parer del govern municipal, els
veïns afluixaran el to de les pro-
testes i respectaran el ritme de
l’Ajuntament a l’hora d’estudiar
els diferents projectes, però man-
tindran la recollida de firmes
per demostrar que es tracta d’u-
na necessitat al barri.

L’Ajuntament estudiarà la possibilitat de fer el projecte del 2005. Font: Línia L’H

Marín atura el nou Gasòmetre
davant la pressió dels veïns 

Tira endavant el projecte 
de l’Escola Paco Candel

INFRAESTRUCTURES4Adif ha
posat en marxa el concurs per
instal·lar quatre ascensors a l’es-
tació de Bellvitge. Aquestes obres,
que els veïns del barri fa anys que
exigeixen, servirà per millorar
l’accés a l’estació, sobretot de
les persones amb mobilitat re-
duïda, ja que permetrà superar
les nombroses escales que hi ha
tant a l’andana com a l’exterior.
Abans d’iniciar aquestes feines,
però, l’operador ferroviari està
modificant les vies actuals per tal
de poder ampliar i allargar les an-
danes i així fer espai per poder
instal·lar els elevadors.

Aquestes tasques van co-
mençar a finals d’abril però, per
la seva complexitat (els treba-
lladors estan fent canvis en al-
gunes vies i raïls i han de treba-
llar de nit per no interrompre el
pas dels trens), es preveu que du-
rin fins a finals d’any. És per això
que, de moment, Adif només ha
obert el concurs perquè les em-
preses que vulguin encarregar-
se de les obres s’hi presentin,

però de moment encara no po-
dran instal·lar els ascensors.

De fet, està previst que les fei-
nes  per millorar l’accessibilitat
a l’estació no comencin fins a
principis del 2019.

A més d’instal·lar els quatre
ascensors que connectaran les

andanes amb el vestíbul i el ca-
rrer, també s’incrementarà l’al-
çada de les andanes perquè es-
tiguin al nivell dels vagons.

A més, es renovarà l’estació
i es milloraran els accessos, unes
obres que està previst que s’a-
cabin a finals del 2019.

Els veïns fa temps que reivindiquen millorar l’accés a l’estació. Font: Arxiu

Els ascensors a l’estació de
Renfe de Bellvitge, més a prop

Bellvitge | Gornal

Els veïns recullen diners per
fer el casal del Nou Quitxalles
ENTITATS4L’associació Nou
Quitxalles podrà fer el seu casal
d’estiu i les colònies gràcies als
diners aportats pels veïns i les
entitats de Bellvitge.

Concretament, els ciutadans
del barri van aconseguir recap-
tar 2.500 euros que permetran
que 90 infants i joves puguin
participar en les activitats que
Nou Quitxalles organitzarà
aquest estiu.

Les activitats estan dirigides
a nens i nenes afectats per des-
nonaments i a adolescents amb
problemes amb les xarxes so-
cials.

Una de les entitats que més
diners va aportar va ser Egoisme
Positiu, dedicada a l’esport in-
clusiu, que va donar 1.200 euros
al mercat artesanal i el vermut
solidari que es va organitzar al
pati del col·legi Enric d’Ossó.

El Gornal acull les assemblees
d’afectats per iDental

SOCIETAT4El tancament de la
cadena de clíniques dentals
iDental ha deixat centenars d’a-
fectats a Catalunya. Davant la
greu situació en la qual es troben,
molts d’ells han decidit crear
una plataforma d’afectats i pre-
sentar una querella criminal
contra l’empresa acusant-la d’es-
tafa i mala praxi.

L’assemblea s’anirà trobant
setmanalment al Centre Cívic del

barri de Gornal per recollir la do-
cumentació necessària per pre-
sentar la denúncia i per conèixer
els avenços en la situació.

Molts dels clients de l’em-
presa, que va tancar la seva con-
sulta de Barcelona a mitjans de
maig, es troben que van con-
tractar els serveis a través d’una
financera i que ara han de con-
tinuar pagant cada mes per una
operació que no els hi faran.

Can Trinxet Viu | Neix una plataforma per recuperar l’espai
Diumenge 10 de juny es va fer un acte per reivindicar que l’antiga fàbrica de Can Trinxet

estigui oberta tot l’any. Els veïns volen que es converteixi en un punt de trobada que aculli
activitats culturals. Malauradament, la mateixa tarda es va esfondrar una part de l’edifici.

EMMAC | Un model a seguir per a altres ciutats d’Europa
A finals de maig, l’Escola de Música de la ciutat va rebre la visita de quatre profes-
sors d’Aarhus, Dinamarca, i d’Adelfia, Itàlia. Els experts van veure com funciona el
projecte de l’Hospitalet i com es desenvolupen les diferents activitats amb els nens. 

Pau Massip
SANTA EULÀLIA
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Pubilla Cases | La Florida

SOCIETAT4A l’Hospitalet, més
d’un 75% de les persones que
atén Càritas estan a l’atur. És per
això que a finals de maig va in-
augurar l’ampliació de l’Escola
oberta, un centre per ajudar a
trobar feina als veïns que s’hi
adrecen per intentar sortir de la
situació de pobresa en què es
troben.

El projecte fa 35 anys que es
va posar en marxa al barri de Pu-
billa Cases i, des del principi, s’ha

dedicat a impartir cursos i tallers
i a acompanyar en el procés de
recerca de feina les persones
que ho necessiten.

Al centre hi treballen 12 pro-
fessionals i més de 50 volunta-
ris que ensenyen català, castellà,
cursos de cuina, assessorament
econòmic i cura de persones
grans, entre d’altres.

També ofereixen reforç edu-
catiu per a alumnes de primària
i secundària.

FESTES4Del 14 al 17 de juny, els
veïns de Pubilla Cases celebraran
una nova edició de la Festa Major
del barri. De fet, l’inici de la festa
serà dimecres 13 a les vuit del ves-
pre al Centre Cultural La Bòbila,
on es llegirà el pregó, que aquest
any va a càrrec d’Antonio Ber-
mudo, i es farà la presentació del
cartell i de la Pubilla i l’Hereu.

Dijous 14 començaran els con-
certs al carrer amb l’actuació del
grup Los sin nombre a l’escenari
de l’avinguda Severo Ochoa a les
deu de la nit. Serà el punt final a
una jornada que haurà començat
a les set de la tarda amb la cerca-
vila dels diferents gegants i grups
d’animació de la ciutat pels carrers
del barri.

Els infants seran els protago-
nistes de la trobada de ball i del co-
rrefoc que es faran divendres 15 a
partir de dos quarts de set de la
tarda. Un cop s’acabi la cercavila
dels diables pels carrers del barri,
tots els veïns estan convidats al so-

par de germanor que es farà al ca-
rrer i que es tancarà amb una ses-
sió de DJ.

Dissabte 16, a partir de les deu
del matí els comerços sortiran al
carrer per mostrar els seus pro-
ductes i oferiran un dinar popular
a tot el veïnat. Una de les novetats
d’aquest any serà la primera tro-
bada d’entitats multiculturals del
barri, que es farà a dos quarts de
vuit del vespre a la plaça de la Bò-
bila. L’orquestra Montecristo tan-

carà la nit amb el concert que ofe-
rirà a partir de dos quarts d’onze.

Les festes s’acabaran diumen-
ge 17 de juny a l’avinguda Severo
Ochoa amb una botifarrada popu-
lar i el festival d’entitats del barri.

Un cop acabades les festes de
Pubilla Cases, agafaran el relleu els
barris de Granvia Sud, Sanfeliu,
Gornal i La Florida, mentre que el
Centre, Collblanc-Torrassa, Can
Serra, Santa Eulàlia i Sant Josep
ja han celebrat les seves.

El barri ja té ganes de festa. Foto: Google Maps

Pubilla Cases, a punt 
per a la seva Festa Major

Amplien l’Escola Oberta de
Càritas que ajuda els aturats

EDUCACIÓ4La Generalitat, d’a-
cord amb el govern municipal,
ha decidit crear dues noves línies
de P3 a la ciutat per acollir tota
la demanda de places que s’han
fet a les preinscripcions d’a-
quest any. Tal com ha passat a
altres ciutats de Catalunya, l’o-
ferta de places públiques per a
infants que al setembre comen-
çaran educació infantil ha estat
inferior a la demanda de les fa-
mílies. L’Ajuntament assegura
que es deu al fet que les famílies
han preferit l’escola pública, una
elecció que arriba al 60% al con-
junt de la ciutat.

Per evitar que algunes d’a-
questes famílies haguessin d’a-
nar a la concertada quan no és la
seva elecció, la Taula Mixta d’Es-
colarització, espai on estan re-
presentats el govern local i el de-
partament d’Ensenyament, han
decidit crear dos nous grups
que se sumen als altres dos que
ja van anunciar a mitjans d’abril.

A l’Hospitalet hi ha gairebé
una quarantena de famílies que

es van quedar sense plaça a les
preinscripcions. La zona més
afectada és Collblanc-Torrassa,
on 19 infants van quedar fora
dels centres públics. A Santa
Eulàlia van ser 17.

Per això, la solució de les
institucions ha estat crear un nou

grup a l’Escola Pere Lliscart, si-
tuada al barri de Collblanc, per
acollir els alumnes que s’havien
quedat sense plaça.

A Santa Eulàlia, la nova línia
per evitar que els alumnes no pu-
guin anar a la pública s’ha creat
a l’Escola Prat de la Manta.

Una imatge d’arxiu de l’Escola Pere Lliscart. Foto: Google Maps

Obren dos nous grups de P3
davant l’alta demanda de places

Collblanc-Torrassa

Exposició |Mostra de tres pintors de l’Aprestadora
Fins al 22 de juny, La Bòbila ofereix l’exposició de tres estils de pintura molt di-
ferents. Tots els autors formen part del col·lectiu artístic l’Aprestadora, un cen-

tre pensat per unir i compartir coneixements entre diferents disciplines de l’art. 

Fapac | Premi al Concurs de Dibuix per la integració
La Federació d’Associacions de Mares i Pares va reconèixer la feina d’integració
al barri que fa l’Ampa de l’escola bressol La Casa del Parc amb el concurs 
de còmic “Dibuixa el teu nou barri”, dedicat a infants i joves de la ciutat. 

ART URBÀ4Joan Cabrer és l’en-
carregat d’aquest mes de juny de
pintar el mural de l’exterior de la
parada de metro de Torrassa.

La pintura és el camp que
més ha treballat l’artista ma-
llorquí, que està constantment
investigant  i desenvolupant no-
ves estètiques.

En aquesta obra, Cabrer té la
tecnologia com a font d’inspira-
ció. Amb aquest mural vol mos-
trar com els referents del món
tecnològic poden interactuar
amb els del món real.

L’obra s’anomena Hot Pixel
i pren elements de les pantalles
que Cabrer els ha portat al món
de la pintura per reordenar-los,
augmentar-los, editar-los i do-
nar-los un nou significat.

L’objectiu de l’artista és veu-
re la naturalesa des del punt de
vista científic a partir de la ba-
rreja amb l’estètica digital.

També vol demostrar que
rere l’art i la pintura hi ha una
màquina que s’amaga però que
s’acaba descobrint gràcies als
errors del sistema.

El món digital protagonitza 
el nou mural de Torrassa
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4El diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael Ho-
met, va participar, a mitjans del mes
passat, en l’acte de presentació i
constitució de la Xarxa d'Escoles
Bressol Municipals (XEBM) de la Di-
putació de Barcelona, en el decurs
de la celebració del 28è Fòrum Lo-
cal d’Educació El valor de l’educació
0-3, que va tenir el Conservatori del
Liceu com a escenari. L’activitat va
comptar amb la participació de
més de 400 persones entre electes
locals, tècnics municipals d’edu-
cació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat
d’aplegar totes les escoles bressol
municipals de la demarcació de
Barcelona: en l’actualitat, 395 re-
partides en 235 municipis. Tot ple-
gat per posar en relleu la contri-
bució del món local a l'educació de
la primera infància.

Durant la seva intervenció, Ho-
met va subratllar que “l’actual
mapa d’escoles bressol a la de-
marcació de Barcelona s’ha con-
solidat gràcies al compromís i l’es-
forç dels ajuntaments d’assumir
una major responsabilitat en la
gestió de l’educació infantil i, per
tant, de crear una oferta de serveis
educatius per als infants de 0 a 3

anys i les seves famílies inclusiva, de
qualitat i per a tothom”.

En aquesta línia, i durant la
signatura de la constitució de la
Xarxa, Homet va destacar la im-
portància de treballar de manera
conjunta “per tal d'avançar junts i
sentir-nos encara més orgullosos
de la qualitat de l'educació del
nostre país”.

A l'acte de signatura, junta-
ment amb Rafael Homet hi van

participar representants com l'al-
calde de Vacarises, Antoni Masa-
na, l'alcalde de Castellcir, Salvador
Rovira, el regidor d'Educació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Jaume Graells, la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, Alba
Martínez.

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (la quarta que es crea en
aquest mandat de la Diputació,
després de la de Música i Art, d’E-
ducació Especial i de Persones
Adultes) s’inscriu en l’estratègia
de la Diputació de Barcelona de
consolidar un sistema de xarxes de
centres educatius municipals que
reforci l’acció dels governs locals en
el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. 

En total, entre les quatre xarxes
que funcionen actualment s’aglu-
tinen gairebé 600 centres educa-
tius municipals  i es presta serveis
a més de 67.000 alumnes repartits
per ciutats i pobles de tota la de-
marcació de Barcelona.

D’aquesta manera, la nova
xarxa serà també un espai de re-
cerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles
bressol municipals, un recurs que
contribuirà a integrar actuacions
de suport tècnic, material i eco-
nòmic, i que farà possible accedir
a un aprenentatge compartit que
persegueix consolidar les escoles
bressol municipals com a cen-
tres educatius de referència i que
reforcen les oportunitats educa-
tives que té la ciutadania.

Front comú per l’educació
» La Diputació de Barcelona presenta i constitueix la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals
» El nou organisme és una proposta de treball conjunt entre la corporació i els ajuntaments

4Les dades de la Diputació, a
més, mostren que en 235 munici-
pis de la demarcació (sense comp-
tar Barcelona) hi ha un total de 395
escoles bressol municipal. Això
suposa que en més de tres de
cada quatre ciutats i pobles (un
76%) dels municipis de Barcelona
hi ha, com a mínim, un d’aquests
centres, en els quals es comença a
donar la formació escolar als nens
i nenes.

Actualment, aquestes escoles
bressol tenen matriculats 24.000 in-

fants menors de tres anys, una xi-
fra que representa el 58% dels
nens i les nenes que estan cursant
aquest primer cicle de l’educació
infantil.

La Diputació dóna suport eco-
nòmic, tècnic i formatiu a aquests
centres. Durant el bienni 2016-
18, hi ha aportat més de 24 milions
d’euros, però també ofereix eines
per a la seva gestió i sostenibilitat,
estudis de costos de gestió eco-
nòmica i la possibilitat d’ampliar la
formació dels seus docents.

Gran presència al territori

La xarxa vol aplegar

les escoles bressol de

tota la demarcació

@diba

A dalt a l’esquerra, Rafael Homet atén els mitjans en el darrer Fòrum Local d’Educació. A baix a l’esquerra, una escola bressol. A la dreta, la Diputació de Barcelona. Fotos: Judit Contreras / Diputació / Arxiu
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Comerç

El plat del Bosàbé s’emporta
el premi del Quintotapa

PREMIS4El cruixent de po-
llastre Pota Blava, guacamole i
xips de carxofa del Prat és la
proposta del Restaurant Bosà-
bé que s’ha emportat el premi a
la millor tapa del Quintotapa
d’enguany.

Dilluns 28 de maig, els qua-
tre xefs que formen el jurat es-
pecialista d’aquesta edició es
van reunir al Centre Municipal
de Formació i Orientació al
Treball per triar el millor plat
d’entre els 10 finalistes que van
escollir diferents crítics gastro-
nòmics.

A la ruta hi havia fins a 69
propostes per triar, però el jurat
va premiar el Bosàbé per la tèc-
nica i el sabor del seu plat, ela-
borat amb producte fresc i de
temporada procedent del Parc
Agrari del Baix Llobregat.

El premi a la tapa més po-
pular, guardó que atorguen els
participants de la ruta gastro-
nòmica amb els seus vots, va re-
caure a l’Escola Restaurant El
Repartidor, que va apostar per
una tapa marinera de calamar,
acompanyat amb carxofa del
Baix Llobregat.

ESTUDI4Al barri del Centre hi
ha més de quatre botigues per
cada cent habitants. Això signi-
fica que és una de les zones
amb més densitat de botigues de
tot Espanya. Aquesta és la con-
clusió a la qual ha arribat un dels
estudis encarregats per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) per conèixer la situació
del comerç de proximitat d’a-
quest territori.

La xifra que s’assoleix al cen-
tre de la ciutat encara pren més
rellevància si es té en compte que
la mitjana de Catalunya és d’1,3
negocis per cada cent habitants.
És per això que l’Hospitalet és un
dels punts del país que concen-
tra més comerços, només supe-
rat pels eixos comercials més
concorreguts de Barcelona.

En comparació amb altres
grans àrees metropolitanes, l’o-
cupació dels comerços no es
concentra exclusivament al cen-
tre de la capital i la resta de mu-
nicipis també són potents en
aquest àmbit, demostrant la for-
talesa i la importància que té un

sector com el comerç de proxi-
mitat a Catalunya.

Però més enllà de Barcelona,
aquesta situació també es repe-
teix a l’Hospitalet. Encara que la
densitat sigui tan elevada al
Centre, el carrer més atractiu a
l’hora de posar-hi un comerç és
el carrer del Progrés, situat al ba-
rri de Collblanc.

A més, només hi ha quatre
locals buits entre el centenar de
comerços que estan actius i des-
envolupant alguna activitat.

Aquest carrer aconsegueix
la novena posició entre els prin-
cipals eixos comercials, col·lo-
cant-se fins i tot per davant del
carrer Gran de Gràcia de la ca-
pital catalana.

Al barri del Centre hi ha molta concentració de botigues. Foto: Google Maps

El Centre és un dels punts amb
més densitat de comerç de l’estat

Innovació | Curs per fer servir el WhatsApp als negocis
Dilluns 25 de juny, Gornal Activa oferirà un curs per aprofitar l’aplicació de missatgeria

com a eina de màrqueting. La classe, de quatre hores de durada, ensenyarà com millorar
l’atenció al client i aconseguir la fidelització dels usuaris amb un tracte més directe.



L’Hospi comença a preparar 
el segon projecte de Tercera

L’objectiu de la temporada, tor-
nar a Segona B, no s’ha aconse-
guit, i per això l’Hospi ja mira cap
al futur. El conjunt riberenc hau-
rà de tornar a jugar a Tercera el
curs 2018-19 i ja ha començat a
perfilar la plantilla amb la qual
tornarà a treballar Xavi Molist.

D’aquesta manera, el passat
dijous 7 es va fer la presentació de
les dues primeres cares noves del
CELH, Javi Lara i David Jimé-
nez, dos homes amb experiència
a la categoria i també a Segona B.
En l’acte, el president Santi Ba-
llesté els va donar la benvinguda
i va dir que de cara al curs que ve
“les fites han de ser diferents, in-
tentarem ser primers”, mentre
que el director esportiu Jonathan
Risueño va agraïr els dos juga-
dors que hagin triat el club, per-

què tenien ofertes d’altres enti-
tats. Els dos jugadors van dir que
fitxar per l’Hospi és “un repte” i
“una passa endavat” en les seves
respectives carreres.

L’acte també va servir per
anunciar les renovacions de Cris-
tian Gómez, Adrià Aliaga i Eu-
dald Vergés, mentre que Savall,
Velillas, Oscar i David García i
Dani Fernández tenen contrac-
te en vigor i seguiran al club. Les
baixes, fins ara, són Manzi, Rey-

noso, Ñoño, Alonzo, Óscar Sierra,
Imaz i Draman.

ELIMINATS CONTRA EL NÁXARA
La temporada 2017-18 va acabar
amb la decepció de l’eliminació en
la primera ronda del play-off
contra el Náxara, un equip que,
sobre el paper, no era superior a
l’Hospi. Els equips van empatar
sense gols a la Feixa Llarga (0-0),
però els riberencs van naufragar
a la Rioja (3-0).

» Javi Lara i David Jiménez són les dues primeres cares noves
» El conjunt de Xavi Molist va perdre a la primera ronda del ‘play-off’

El sisè campus de Jordi 
Alba es farà a Santa Eulàlia

FUTBOL4Si hi ha un futbolista
que actualment passeja el nom de
l’Hospitalet pels millors escena-
ris del planeta és Jordi Alba. El la-
teral del Barça torna a demostrar
el vincle que té amb la seva ciu-
tat i a finals del mes passat va pre-
sentar la sisena edició del seu
campus, que enguany tindrà el
Camp Municipal de Santa Eulà-
lia com a escenari, ja que coinci-
deix amb les obres de canvi de
gespa de la Feixa Llarga.

El campus, pensat per a nens
i nenes que tinguin entre 6 i 16
anys, es farà entre el 2 i el 27 de

juliol. Les inscripcions permeten
triar entre un període d’entre
una i quatre setmanes, i és pos-
sible contractar també el servei de
menjador.

VISITA DEL JUGADOR
Cada any, Alba visita els joves fut-
bolistes, però la data en la qual ho
farà aquest any depèn del resul-
tat que la selecció espanyola ob-
tingui al Mundial de Rússia. La
Copa del Món arrenca el dia 14 i
s’acaba el 15 de juliol, de mane-
ra que la seva visita està previs-
ta cap a la recta final del campus.

Les Piscines Municipals 
seran subseus de l’Europeu

WATERPOLO4Entre els dies 14 i
28 del mes que ve se celebrarà el
Campionat d’Europa de water-
polo, tant masculí com femení, a
les Piscines Picornell de Barcelo-
na, però tota l’activitat no es con-
centrarà en aquest escenari. De
fet, durant les dues setmanes que
duri la competició (i en els dies
previs) els combinats estatals ne-
cessitaran llocs per entrenar, i les
Piscines Municipals de la ciutat
han estat escollides com a subseu
per a les sessions de preparació.

La d’enguany serà la quarta
vegada que la cita continental se

celebra a territori espanyol (el
1970 a Barcelona, el 1997 a Sevi-
lla i el 2008 a Màlaga) i el paper
de l’Hospitalet en aquesta ocasió
serà molt important.

ART I ESPORT
Paral·lelament, en aquest recin-
te d’entrenament també s’hi ex-
posarà una pilota de waterpolo de
vidre de gran mida que servirà per
remarcar el caràcter col·laborador
de l’Hospitalet. L’obra, del col·lec-
tiu d’artistes Monkeyfingers, s’ex-
posarà també al Districte Cultu-
ral quan s’acabi la competició.

Halterofília | Demanen voluntaris per al mundial
El campionat del món d’halterofília es disputarà entre els dies 17 i 25 d’agost
al Gornal, i l’Ajuntament ha fet una crida per demanar voluntaris per ajudar

en l’organització. Cal enviar un correu a voluntariadolh2018@gmail.com.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

María Vicente trenca el rècord
estatal d’heptatló sub18

ATLETISME4El 2018 ha estat
l’any de l’eclosió definitiva de
María Vicente. La jove atleta
hospitalenca va batre el rècord
d’heptatló sub18 en el vuitè Me-
eting Internacional Arona de
proves combinades que es va
disputar durant el primer cap de
setmana d’aquest mes. L’hepta-
tló consta d’una cursa de 100 me-
tres tanques i de 200 metres, salts
d’altura i de longitud i llança-
ments de pes i de javelina. 

L’atleta de l’ISS-L’Hospita-
let va rebaixar la marca que va es-
tablir ella mateixa en el mundial
de Nairobi (Kènia). Ara, gràcies
a aquest resultat, la jove atleta de
17 anys continua progressant i
certifica el seu bitllet per al Cam-
pionat d’Europa sub18 que es dis-
putarà a Györ (Hongria).

Amb aquest nou rècord, Vi-
cente ja acumula 37 rècords es-
tatals, 18 a l’aire lliure i 19 en pis-
ta coberta. 

Javi Lara i David Jiménez són els dos primers fitxatges. Foto: CELH
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Les picades de l’aranya reclusa han po-
sat fi a la vida de tres persones del sud
de França. Un comissari inicia una in-
vestigació per trobar els motius que,
de sobte, han convertit la picada de la
reclusa en mortal.  

Fred Vargas supera, de nou, les
fronteres entre la novel·la negra i la li-
terària amb ‘Quan surt la reclusa’.  

No t’ho perdis

Viu en línia

Llibres

Quan surt la reclusa
Fred Vargas

Teatre

El duet format per Marcel Lázara i
Júlia Arrey s'estrena amb Pedalant
endins (Halley Records, 2018). L'ex-
membre de Txarango i la cantautora
brasilera presenten un àlbum musi-
calment molt singular que es carac-
teritza per la senzillesa que impreg-
na les cançons, construïdes amb
emoció i a foc lent.

Música

Arriba la segona entrega de les aven-
tures de l’antiheroi per excel·lència,
Deadpool. Aquesta vegada, el perso-
natge haurà de salvar un jove anome-
nat Russell que ha estat segrestat i, per
fer-ho, intenta crear el grup X-Force. 

Ryan Reynolds torna a ser Deadpo-
ol, mentre que Josh Brolin encarna el
seu antagonista.

Pelis i sèries

Deadpool 2
David Leitch

Pedalant endins
Marcel Lázara i Júlia Arrey

La setmana del disseny
Entre el 5 i el 14 de juny se celebra una nova edició de la Bar-

celona Design Week, que farà que la capital s’ompli de pro-
postes relacionades amb el disseny. Sota el nom de ‘Revalo-

rar’, la 13a edició de la setmana del disseny ofereix un pro-
grama que proposa observar amb una nova mirada tot allò
que ens envolta i apostar per dissenys i comportaments ba-

sats en la sostenibilitat. L’epicentre de la Barcelona Design
Week serà un any més l’edifici Disseny Hub Barcelona i el

programa es complementarà amb una selecció d’activitats
paral·leles que es faran en diferents punts de la ciutat. 

Amaia va estrenar la seva carrera musical en
solitari amb un concert carregat de po-

lèmica. La triunfita va ser un dels re-
clams del Primavera Sound, que es

va celebrar a Barcelona del 30 de
maig al 3 de juny. Alguns usuaris

van expressar a través de les xarxes socials que
no veien amb bons ulls que una cantant acaba-
da de sortir del programa televisiu formés part
d’un dels festivals amb més renom dins del pa-

norama indie. Durant la seva actuació, dijous 31
de maig, Amaia va fer cas omís a les crítiques i va
pujar a l’escenari el mateix dia que ho feien Nick

Cave o Björk. El seu repertori es va allunyar de les
cançons que la van fer famosa a Operación Triunfo i
tampoc va interpretar el tema que va defensar a Eu-

rovisión unes setmanes enrere i que va deixar 
Espanya en la 23a posició del concurs.

A M A I A

La fitxa
Guanyar el programa Operación Triunfo

També va representar Espanya al festival d’Eurovisión

Famosos

Ha actuat al Primavera Sound
El concert va ser la seva primera actuació en solitari

S’ha criticat la idoneitat de l’actuació
Alguns usuaris opinen que una ‘triunfita’ no encaixa al festival

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUÈ HA FET?

|MotoGP 2018
Converteix-te en Márquez, Rossi o Viñales i guanya el mundial 
de motociclisme. També inclou les categories Moto2 i Moto3.

L’art, la societat actual però, sobretot,
l’amistat, es qüestionen constantment
en aquesta magnífica comèdia que
porta fins a l’extrem els personatges
per tal de provocar-nos la reflexió a
base de riallades. I tot, amb tres actors
del nivell de Pere Arquillué, Francesc
Orella i Lluís Villanueva.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Art
Yasmina Rezas
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DISSABTE 14 DE JULIOL
20:00 Decurs  i Udol seran les dues bandes que

s’encarregaran d’aquesta sessió del cicle
Concert al terrat, organitzat per Bestiar uni-
versal. / Centre Cultural la Bòbila.

DILLUNS 18 I 25 DE JUNY
17:00 El projecte "Portant somriures" és un pro-

jecte de dinamització, en el que un grup de
Voluntaris de L'Hospitalet desenvolupen ac-
tivitats d'animació en residències de la gent
gran. / Oficina de Voluntaris.

TOTS ELS DIVENDRES
16:00 Fins el dia 31 del mes que ve continua-

ran en marxa les sessions del curs de guita-
rra, per introduir-se en el seu univers o per
perfeccionar-lo encara més, segons el nivell.
/ Centre Cultural Sanfeliu.

TOT EL MES
Matí-Tarda Marcel Juliana. Surfeit és la pre-

sentació de l’artista Marcel Juliana, una de les
figures de la generació dels garrofistes. Pre-
senta una nova invenció, el surfeit. / Funda-
ció Arranz-Bravo.

FINS AL 13 DE JULIOL
Matí-TardaNova York sota l’òptica de Manel Ar-

mengol és la mostra que ensenya tots els ra-
cons de la ciutat que no dorm mai sota el punt
de vista d’aquest fotògraf. / Carrer d’Isaac Pe-
ral número 7.

DIJOUS 14 DE JUNY
21:00 Los superheroes és el nom  de la pel·lícula

que es podrà gaudir en la pròxima sessió del
cicle de Cinema a la fresca. L’entrada és lliu-
re. / Parc de Can Cluset.

DIVENDRES 29 DE JUNY
11:00 La companyia Tres per res s’encarregarà,

en el marc de la Festa Major de la Florida, de
coordinar l’activitat familiar anomenada
Mou el cul i no siguis gandul. / Avinguda de
la Primavera.

FINS AL 30 DE JUNY
Tarda Els dimarts i els dissabtes a la tarda d’a-

quest mes seran els últims dies en els quals
es podrà anar a l’escola d’escacs per a nens i
adults. / Club d’Escacs Torreblanca.

Titelles, objectes, trucs de màgia i
històries fantàstiques es barregen en
l’espectacle infantil Galaxis de Teia
Moner. / Biblioteca la Bòbila.

Teia Moner s’encarrega de
l’espectacle infantil ‘Galaxis’
Dimecres 20 de juny a les 18:00

El darrer dimarts d’aquest mes es
farà una sessió pensada per a tothom
que vulgui atrevir-se a provar l’esca-
lada. / Rocòdrom del Poliesportiu
Municipal del Centre.

Un curs per a persones que
vulguin iniciar-se a l’escalada

Dimarts 26 de juny a les 17:00

En un dels viatges més importants per
a la humanitat, el jove Juan descobreix
la seva riquesa interior i la bellesa de
la vida. És la sinopsi de Viaje. / Centre
Cultural la Bòbila.

La companyia La Bestia
presenta el seu ‘Viaje’

Divendres 15 de juny a les 19:30

El Camp Municipal de Santa Eulàlia serà
l’escenari d’una nova edició del cam-
pus de futbol de Jordi Alba. / Camp Mu-
nicipal de Santa Eulàlia.

Jordi Alba torna a organitzar
el seu campus de futbol

Des del 2 de juliol

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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