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El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns ca-
sos es tracta directament de vio-
lència física, la majoria de per-
sones de la tercera edat no pa-
teixen abusos físics sinó psico-
lògics. Així es desprèn d’un in-
forme elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per aler-
tar d’aquest fenomen.

Amb aquest estudi, l’admi-
nistració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les per-
sones de la tercera edat del nos-
tre entorn, un problema que so-
vint queda amagat per la de-
pendència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat ne-
cessiten ajuda per realitzar acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de mal-
tractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, de-
talla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de de-
nunciar les agressions.

El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la per-
sona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.

Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.

Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el mal-
tractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla. 

Si la Diputació ha pogut de-
tectar 323 casos de maltracta-
ments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017
» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima

Pau Massip / Clàudia Ramos
L’HOSPITALET

La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

ANÀLISI4Cada cop es detec-
ten més casos de maltracta-
ment a la gent gran i cada cop
la societat n’és més conscient.
Tot i això, “no reacciona de ma-
nera tan contundent com quan
els abusos es produeixen en do-
nes o infants”, assegura Jordi
Muñoz, president d’EIMA,
l’única associació dedicada a in-
vestigar el maltractament a les
persones grans. I remarca l’ú-
nica: “Un dels problemes prin-
cipals és aquest, que ningú ho
visibilitza”, apunta. 

Muñoz creu que la solució
per aturar-ho passa per sen-
sibilitzar i treure l'estigma

negatiu que té la gent gran i
denuncia que no hi ha cap llei
que els protegeixi, a diferèn-
cia d’altres col·lectius. Potser
perquè ells no acostumen a
patir violència física. “El més
comú és l’abandonament, l’a-
profitament econòmic i l’abús,
normalment de part de fami-
liars o cuidadors, però cada
cop més de veïns o gent del ca-
rrer que se n’aprofita per ob-
tenir diners”, explica Muñoz.
Tot plegat, una “punta de l’i-
ceberg” que no acaba de des-
tapar-se. “La majoria dels ca-
sos no han sortit a la llum”,
sentencia Muñoz.

La punta de l’iceberg
que no acaba de destapar-se
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Los que destrozaron las
manos, cortaron la len-

gua, dedos... torturaron y
asesinaron con 44 tiros a Víctor Jara
nunca nunca nunca lograrán quitarnos
su voz, letras y música. Condenada, por
fin, 45 años después, gran parte de la
maldita escoria que hizo todo eso con
este ser humano.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hay ideas “democráti-
cas” que me dejan pi-

cueto. Nadie propuso ile-
galizar el independentismo cuando su-
ponía un 15 o 20% del electorado. Pero
a Casado le parece buena idea hacerlo
cuando roza el 50%. Ilegalizar a la mitad
del cuerpo electoral. ¿Dónde estudia
esta gente?

@pvallin

La premsa del bloc
monàrquic (i alguna de

línia sobiranista també)
està inflant descaradament la bombolla
del diàleg. En alguns casos fins i tot fins
a extrems una mica ridículs, diria jo.
Quan es despertin tots i totes, el di-
nosaure encara hi serà. Es diu autode-
terminació.

Crec que entre tots
(més els nunyistes) es-

tem destrossant La Masia.
La formació de jugadors ha de ser una
feina silenciosa, no pot ser que la
premsa escrigui sobre nens de 10 anys.
Fa uns anys no sabíem qui jugava al ju-
venil. Els nens s’han de formar, no ser
notícia.

@a_ginola@eduardvoltas@Juanmi_News

La lupa

per Jordi Barbeta

El fenomen del sobiranista emprenyat

Abans que comencés el procés sobira-
nista, primer es va produir allò de la “des-
afecció”. Després la cosa va pujar de to i
vam passar a la fase del “català empre-
nyat”, però quan els emprenyats van sor-
tir massivament al carrer a expressar el
seu enuig, es van adonar que eren molts
més que no s’havien imaginat mai. Això
els va canviar l’estat d’ànim, i l’empre-
nyament es va transformar en una il·lu-
sió col·lectiva que va desembocar en l’a-
nomenada “revolució dels somriures”. Ha
passat el temps i la mobilització continua;
tanmateix comença a notar-se un feno-
men nou que podríem ano-
menar “el sobiranista em-
prenyat”.

El del sobiranista empre-
nyat és un fenomen molt di-
ferent de tots els anteriors,
perquè la desafecció i el català
emprenyat feien referència a
la incomoditat dels catalans en la seva re-
lació amb l’estat espanyol. Les il·lusions
i els somriures van sorgir del retrobament
al carrer de gent d’orígens diversos que
havien arribat a la mateixa conclusió i això
els animava a compartir la travessa d’a-
quell viatge a Ítaca. En canvi, el sobira-
nisme emprenyat és un fenomen cent per
cent autòcton, que no té res a veure amb
Espanya i que fa referència a la decepció
dels sobiranistes amb els seus propis lí-
ders i partits que està donant peu a mo-
viments de protesta interns i fins i tot a
iniciatives que podríem anomenar po-
pulistes o antipolítiques que, per bé o per
mal,  amenacen de dinamitar un altre cop
el sistema de partits.

Les convocatòries d’eleccions pri-
màries per elegir candidats municipals re-

presenten una autèntica rebel·lió de les
bases sobiranistes contra els partits que
els haurien de representar. L’astut pe-
riodista Jordi Graupera devia percebre el
grau d’emprenyament latent del sobira-
nisme quan va decidir llançar pel seu
compte la iniciativa de primàries a Bar-
celona i el cert és que ja ha reunit gaire-
bé cent vegades més signatures que vots
han rebut els candidats oficials de cada
partit. No consta que Graupera tingui nin-
gú poderós al darrere. S’ha passat els dar-
rers anys anant i venint dels Estats Units,
no se li pot negar la seva intel·ligència,

però tampoc la seva carregant pedante-
ria. Que un tipus així aixequi el dit i el se-
gueixin desenes de milers de sobiranis-
tes deu ser perquè els sobiranistes se sen-
tien orfes com aquells seguidors que, de
sobte, es van posar a córrer darrere de
Forrest Gump.

Ha estat una gran idea perquè ràpi-
dament la iniciativa autodenominada
“primàries per la República” s’ha estès ar-
reu del país amb la col·laboració de l’As-
semblea Nacional Catalana. Barcelona,
Reus, Granollers, Mataró... volen unitat,
però si els partits convencionals no juguen
les municipals esdevindran un especta-
cle com el dels Monty Python a La vida
de Brian.  M’ho recordava fa poc en Car-
les Santamaria: el Front Judaic Popular
contra el Front Popular de Judea i tots dos

contra els dissidents de la Unió Popular
de Judea.

Aquesta perspectiva està escalfant els
ànims d'una manera evident. Sobirania
i Justícia, l’activa associació que promou
la independència de Catalunya per vies
pacífiques i democràtiques, i que aple-
ga sobretot persones relacionades amb
el món jurídic, va convocar aquesta
setmana a Barcelona un sopar groc en
solidaritat amb els presos i exiliats.
L’entusiasta presidenta de l’entitat, Isa-
bel-Helena Martí, va aconseguir una
concorregudíssima assistència i una

considerable recaptació de
fons per a l’Associació Cata-
lana pels Drets Civils. Tot-
hom es va emocionar amb
els parlaments de les com-
panyes dels presos, Susanna
Barreda, Diana Riba, Laura
Masvidal i Txell Bonet. Hi

van intervenir també representants ins-
titucionals com Artur Mas, Núria de Gis-
pert, Josep Costa i Joan Tardà, a més de
Jaume Alonso-Cuevillas i alguns perio-
distes. Tot el que es va dir es pot resu-
mir en dues idees. “No defallirem, però
hem d’anar junts”. Les crides a la unitat
van aixecar els aplaudiments més sen-
tits, però també les protestes, entre les
quals una dura acusació de “traïció” a
l’esperit del 21 de desembre i el resum
de l’estat d’ànim col·lectiu que va fer una
elegantíssima assistent que seia al meu
costat i que, sense perdre les maneres,
va deixar anar la frase que inspira
aquest article: “Polítics, sapigueu que es-
tem emprenyats”.

Publicat a El Nacional.cat

La decepció dels sobiranistes amb 
els seus propis líders i partits dóna 

peu a moviments de protesta interns 

Els semàfors

Ajuntament
La degradació i la pèrdua d’alguns edifi-

cis emblemàtics de la ciutat comença a
ser alarmant, almenys a ulls de diverses
entitats i partits, que denuncien “deixa-

desa” de l’Ajuntament i li reclamen un
nou pla de protecció per revertir-ho. 

pàgina 6

OCH
L’Hospitalet serà la primera ciutat de Ca-
talunya a tenir un carrer dedicat al Dia de

l’Orgull Gai, gràcies a la proposta que
l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH)

va fer arribar al Ple de la mà de la CUP i
ERC i que va rebre un ampli suport. 

pàgina 7

María Vicente
La jove esportista de l’ISS l’Hospitalet

Atletisme ha saltat a la fama gràcies a la
seva actuació en l’Europeu sub 18. A
Hongria va proclamar-se campiona

continental d’heptatló (amb nou rècord
del món inclòs) i també de triple salt. 

pàgina 13
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Toni Enguix

“Està tot en perill. Exceptuant
quatre casos evidents, tot el pa-
trimoni està sense protegir.”
Així de contundent es mostra
Ireneu Castillo, president de
l’associació Perseu, que defensa
el patrimoni de la ciutat. Casti-
llo explica que durant l’últim
any han desaparegut cases anti-
gues i llocs emblemàtics com el
Coro o l’antic Bar Deportivo i
sentencia: “El senyal d’identitat
de l’Hospitalet amb el patrimo-
ni és la deixadesa”.

Des de Perseu denuncien que,
“com que no hi ha hagut una po-
lítica al respecte, (els governs
del PSC) han fet i desfet el que
han volgut”. I afegeixen: “Sembla
que el que realment els interessi
és fer negoci. No prevenir i man-
tenir té més costos” que protegir
i cuidar el patrimoni històric.

Castillo explica que el Pla
Especial de Protecció del Patri-
moni Arquitectònic (PEPPA)
està caducat des del 2010 i “no
s’ha fet cap renovació seriosa”. El
president de Perseu considera
que el pla actual “està totalment
desfasat” i s’ha de renovar, però
“l’Ajuntament dóna llargues” i no
convoca la comissió que s’ha
d’encarregar de renovar el pla.

Aquesta comissió la va re-
clamar ERC a l’inici d’aquest
mandat, el 2015. Els republicans
asseguren que fa temps que la
llei marca que cal revisar el do-
cument i per això demanen al
govern de Marín que convoqui,
immediatament, els membres

d’aquest equip de treball per tal
de crear un nou document. 

Una de les demandes que fan
partits i entitats és que es prote-
geixin nous espais i edificis que el
pla antic no contemplava. Hi ha
casos com el del carrer Xipreret,

que tenen elements arquitectò-
nics d’algunes cases o façanes
protegits, però es vol garantir la
protecció de tot el conjunt. 

Un dels casos més visibles és
el de Can Trinxet. Dissabte 10 de
juny es va celebrar la primera as-
semblea de l’associació Can Trin-
xet Viu, que vol convertir l’anti-
ga fàbrica en un equipament
per als veïns. Aquella mateixa

tarda es va ensorrar un espai de
l’edifici que no entra dins el pla
de protecció.

El regidor d’ERC a l’Ajunta-
ment, Antoni Garcia, diu que el
govern de la ciutat “gira l’esque-
na al patrimoni” i que no té vo-
luntat política per preservar-lo.
Garcia assegura que conservar els
edificis emblemàtics d’una ciutat
és “una obligació de qualsevol ad-
ministració” i afirma que el PSC
té “manca de sensibilitat” pel
patrimoni hospitalenc.

No ho veu així Pepe Castro, re-
gidor d’Espai Públic, que assegu-
ra que des de l’Ajuntament estan
treballant amb tècnics per crear un
document sobre el qual la co-
missió pugui discutir. “No té sen-
tit fer reunions per limitar-se a opi-
nar”, afegeix Castro, que remarca
que s’ha de partir d’un document
tècnic. Ara bé, el regidor avisa que
“hi ha coses antigues que no tenen
cap valor”, que “no tot es pot
protegir” i que fer-ho “des dels
sentiments és molt subjectiu”.

El carrer Xipreret és un dels espais històrics que es volen protegir. Foto: Arxiu 

El mal estat del patrimoni
històric alerta veïns i entitats

» L’ensorrament de Can Trinxet mostra la degradació dels edificis
» Partits i associacions critiquen “deixadesa” del govern municipal

Adif reafirma el seu
compromís de soterrar les vies

INFRAESTRUCTURES4El can-
vi de govern a Madrid no afec-
tarà el soterrament de les vies de
Rodalies que travessen la ciutat.
Així ho va demostrar la nova pre-
sidenta d’Adif, Isabel Pardo de
Vera, que va triar l’Hospitalet per
fer el seu primer acte públic des
que va assumir el càrrec.

Ara mateix, l’Ajuntament, la
Generalitat i el Govern de l’Es-
tat estan acabant de definir els
últims detalls d’un conveni que
firmaran les tres parts i que
concretarà el calendari d’execu-
ció de les obres.

Segons apunta La Vanguar-
dia, el document es firmarà
aquest setembre quan el minis-
tre de Foment, José Luis Ábalos,
visiti la ciutat.

La previsió és que les obres,
que comptaran amb un pressu-
post de més de 600 milions
d’euros, comencin el 2020. A
més del soterrament de les dues
línies, el projecte també inclou
un intercanviador a Torrassa,
una infraestructura que l’alcal-
dessa considera una “pedra an-
gular d’una xarxa de Rodalies
eficient” per al país.

DENÚNCIA4El grup municipal
de Ciutadans ha denunciat una
sèrie de nomenaments de cà-
rrecs fets pel govern de Núria
Marín a l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya.

El partit taronja acusa el PSC
d’haver creat “una xarxa clien-
telar durant els 40 anys que ha
governat a la ciutat” i considera
que els concursos que es van fer
per ocupar els càrrecs denunciats
van ser “a mida” dels candidats.

Un dels casos que remar-
quen és el de Raül Blanco, que
fins a finals de juny era director

de desenvolupament econòmic
i laboral de l’Ajuntament però
que ha deixat el càrrec després
que el govern de Pedro Sán-
chez l’hagi fitxat com a secreta-
ri d’Indústria.

Des del consistori expliquen
que els nomenaments es van fer
a través d’un “procés de selec-
ció obert i transparent” per tal
de crear un equip directiu, tal
com marca la llei de grans ciu-
tats. A més, afegeixen que molts
són funcionaris d’alta qualifi-
cació que ja estaven treballant
a l’Ajuntament.

Pau Massip
L’HOSPITALET

Camins escolars | Els alumnes diuen que són insegurs 
Aquest curs, l’entitat Xarxa Groga ha realitzat una enquesta a 1.295 alumnes de l’Hospitalet per sa-
ber què opinen del trajecte pel qual van a l’escola. La majoria d’infants diuen que falta il·luminació

i que les voreres són estretes i estan brutes. El Ple va aprovar una moció per solucionar-ho.

2010
és l’any que el Pla
Especial de Protecció 
del Patrimoni va caducar
i encara no s’ha renovat

Ciutadans denuncia alguns
nomenaments del govern



Juliol 2018

7 | 

línial’H.catCiutat

Art i música per transformar
la zona dels Blocs Florida

BARRIS4L’artista local Jericó
Delayah ha estat l’encarregat
de pintar un mural a la façana
del bloc 7 i a la plaça de la Pe-
tanca dels Blocs Florida.

L’autor, nascut a Torrassa, ha
treballat als Estats Units, An-
glaterra i Alemanya, entre altres
països, i és la primera vegada que
pinta a la ciutat.

El projecte està marcat pel
color de les flors i els cors, ja que

Delayah vol “donar color a barris
grisos” que estan creixent i flo-
rint i que s’han de cuidar.

Recentment també s’ha es-
trenat un rap per reivindicar la
multiculturalitat del barri, fet al
taller de veus.

Els dos projectes estan em-
marcats en el Pla Integral Blocs
Florida-Les Planes per regene-
rar el barri i millorar-ne la co-
hesió social.

Reunions entre els migrants
tancats i l’Ajuntament

IMMIGRACIÓ4Els migrants que
estan tancats a La Casa de la Re-
conciliació des del dia 11 de juny
ja s’han trobat dues vegades
amb el regidor de Benestar So-
cial de la ciutat, Jesús Husillos.
Les reunions han servit per po-
sar sobre la taula les demandes
dels migrants i veure quines
respostes es poden donar des de
l’administració local.

Fonts de l’Ajuntament ex-
pliquen que s’està debatent so-
bre la reducció de taxes en dife-
rents tràmits i la qüestió de
l’empadronament, dues de les
diverses reclamacions que fan els
migrants que són competència
del consistori.

Sobre les taxes, els migrants
demanen una rebaixa dels preus
del tràmit de reagrupament fa-
miliar i del d’arrelament social,
dues gestions que Husillos ja ha
dit que simplificaran i reduiran
el preu quan revisin les taxes.

Pel que fa a l’empadrona-
ment, els migrants demanen
poder-se registrar a la mateixa
Casa de la Reconciliació. Des de
l’Ajuntament expliquen que
aquest punt és més complex, ja
que la llei depèn de l’Estat. Però
afegeixen que la normativa és
flexible i permet registrar per-
sones que viuen en locals poc
convencionals, de manera que
aniran estudiant cas per cas.

REIVINDICACIÓ4El Ple del dia
26 de juny va aprovar una mo-
ció presentada per la CUP i Es-
querra Republicana de Cata-
lunya (ERC) perquè la ciutat
tingui un carrer dedicat al 28 de
juny. De fet, qui va proposar la
idea va ser l’Observatori Contra
l’Homofòbia (OCH). El seu pre-
sident, Eugeni Rodríguez, ha
explicat a Línia l’Hque, quan van
presentar la idea als partits i a la
Síndica de la ciutat, tots ho van
veure amb molts bons ulls i van
acceptar la proposta, igual que la
resta de partits del Ple, que hi
van votar a favor. Només es va
abstenir el Partit Popular.

Rodríguez explica que ja hi
ha carrers que commemoren la
lluita dels drets LGTBI a altres
ciutats de la Comunitat de Ma-
drid, el País Basc o el País Va-
lencià, però que a Catalunya,
l’Hospitalet serà la primera. Això
pot semblar contradictori amb el
lideratge en la lluita per l’allibe-
rament del moviment homose-
xual que sempre s’ha fet des de
Catalunya. Per exemple, la pri-
mera manifestació LGTBI des-
prés del franquisme es va fer el
1977 a Barcelona.

Aquest pas, que des de l’OCH
consideren molt important per
seguir donant visibilitat al col·lec-

tiu, enorgulleix especialment
Rodríguez, ja que va néixer a la
ciutat.

Des de l’Observatori diu que
no demanen “una avinguda de
300 números, però sí un carrer
amb cara i ulls, concorregut,
que els infants puguin veure
que un carrer amb aquest nom
no és una cosa estranya sinó ha-
bitual”.

Rodríguez confia que la Co-
missió del Nomenclàtor triï un
bon carrer al qual dedicar una
data tan important com aques-
ta pels drets LGTBI.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓ
El 28 de juny és el Dia de l’Or-
gull LGTBI, data que es com-
memora des del 1969, quan es
van produir els aldarulls d’S-
tonewall. En aquest bar de
Nova York, aquell dia la policia
va fer una sèrie de registres,
cosa habitual a l’època. Però la
violència dels agents va provo-
car una sèrie de protestes que
es van allargar durant els se-
güents dies. Es diu que aques-
ta actitud va despertar i canviar
els moviments pro drets dels
homosexuals.

L’Ajuntament, amb la bandera de l’orgull LGTBI el dia 28 de juny. Foto: Ajuntament

Primera ciutat a tenir un carrer
dedicat al Dia de l’Orgull Gai
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera

visita abans de les 10

setmanes de gestació

Serveis

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 

de l’ADN fetal per 

detectar anomalies
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys

» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
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Centre | Sant Josep

La Generalitat es compromet
a fer dues noves residències

SOCIETAT4El Govern català
construirà dues noves residèn-
cies per a gent gran a la ciutat.
Així ho va anunciar l’alcaldessa
Núria Marín durant la visita
institucional que va fer el con-
seller de Treball, Afers Socials i
Família, Chakir El Homrani, a fi-
nals de juny.

D’aquesta manera, Genera-
litat i Ajuntament volen reduir el
dèficit de places en centres per a
persones de la tercera edat que
hi ha a la ciutat.

Una de les dues residències,
que està prevista que comenci a

construir-se l’any que ve, es farà
al barri de Sant Josep. L’altra s’e-
dificarà al barri de Santa Eulàlia.
Aquest segon projecte, que està
més avançat i iniciarà les obres
aquest estiu, preveu crear 100
places de residència i 40 de cen-
tre de dia.

El Homrani, primer conseller
del nou Govern català que visi-
ta la ciutat, també va visitar el
Centre de Formació i Orientació
al Treball, situat a la carretera del
Mig, per valorar el projecte que
s’hi fa, dedicat a ajudar els joves
a entrar al món laboral.

Òpera | Els propietaris volen enderrocar l’edifici 
L’assemblea de veïns que es va crear després de l’enfonsament del sostre de l’edifici
de l’Òpera ha vist com les tasques de neteja i retirada de les planxes de fibrociment

s’han aturat. Els propietaris volen enderrocar l’edifici i estan a l’espera dels permisos.

PROTESTA4A principis de juliol
van començar les obres de re-
forma al carrer Príncep de Ber-
gara, a tocar del Mercat del Cen-
tre. Des de llavors, els botiguers
de la zona han detectat una cai-
guda de les vendes que ha encès
totes les alarmes.

“No es ven res, passa tota la
tarda sense passar ningú pel
carrer. I al matí igual”. Així de
contundent es mostra Pilar Pa-
lau, que té l’establiment al ma-
teix carrer on s’estan fent les
obres i és la presidenta de l’as-
sociació Grup Botigues Centre i
Sant Josep. Els comerciants
creuen que la caiguda de clien-
tela és per culpa de les tanques
que l’empresa encarregada de les
obres ha col·locat a les voreres,
tal com marca la normativa de
seguretat en aquest tipus de re-
formes.

Palau assegura que els boti-
guers entenen la situació, però
afegeixen que l’espai de pas ha
quedat molt reduït i això fa que
els vianants no passin pel carrer.
Per això han demanat a l’Ajun-

tament que les tanques es vagin
retirant tan de pressa com sigui
possible i així poder recuperar
una mica més d’espai per als via-
nants.

L’inici de les obres ha coin-
cidit de ple amb el de les rebai-
xes, un dels moments en què el
comerç fa més caixa. “Fins al dia
7, he facturat tres vegades menys

que l’any passat”, afirma Palau,
que demana als veïns que no dei-
xin d’anar a comprar al carrer tot
i les obres.

Els comerciants critiquen
que el govern de Marín no apos-
ta pel petit comerç i que, tot i te-
nir l’eix comercial del centre i ser
la segona ciutat de Catalunya,
“semblem l’última”.

El carrer Príncep de Bergara, en obres. Foto: Ajuntament

Les obres de Príncep de Bergara
fan caure la clientela al comerç
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Santa Eulàlia

URBANISME4A finals de juny,
l’Ajuntament va posar en marxa
les obres per remodelar l’espai
enjardinat que hi ha entre els nú-
meros 8 i 108 de la rambla de la
Marina, a la banda sud del barri
de Bellvitge.

L’espai fa uns 200 metres de
longitud i la reforma afectarà
una àrea de més de 8.000 me-
tres quadrats, que popularment
es coneix com a passeig de la Te-
lefònica.

El projecte ideat pel govern
de Núria Marín renovarà el pa-
viment del passeig, que segons
l’alcaldessa està “molt malmès
per les arrels dels arbres”. De fet,
totes les àrees verdes també
canviaran, ja que s’eliminaran els
parterres centrals, es renova-
ran els dos bancs jardineres que
hi ha i s’ordenarà l’arbrat i la ve-
getació del passeig. Aquesta úl-
tima decisió ha provocat críti-
ques entre alguns veïns del ba-
rri, que a través de les xarxes so-
cials han demanat al govern
municipal que no tali cap arbre.

Les obres també serviran per
millorar l’ordenació i el disseny
de l’espai, molt utilitzat com a
zona d’esbarjo pels veïns.

RENOVACIÓ DELS SERVEIS
Durant els vuit mesos que està
previst que durin les obres, l’A-

juntament aprofitarà per canviar
els sistemes d’enllumenat, ins-
tal·lant noves columnes d’il·lu-
minació amb llums LED. Tam-
bé es farà una nova xarxa de re-
collida d’aigües pluvials. En to-
tal, el govern destinarà 825.180
euros a aquest projecte.

L’alcaldessa Núria Marín visitant les obres de remodelació. Foto: Ajuntament

Reforma de la zona de vianants
del passeig de la Telefònica

Bellvitge | Gornal

Retiraran el fibrociment 
de l’escola Bernat Metge

OBRES4Aquest estiu, l’Ajunta-
ment aprofitarà les vacances es-
colars per realitzar obres a 17 es-
coles i instituts de la ciutat.

Un dels centres educatius
on es faran diferents reformes
serà l’escola Bernat Metge, al ba-
rri de Bellvitge, on s’enderroca-
rà la casa del conserge que en-
cara hi ha a l’escola.

A més, aquest és un dels úl-
tims tres centres de la ciutat, jun-

tament amb l’escola Joaquim
Ruyra i l’institut Apel·les Mes-
tres, on encara queden sostres
fets amb peces de fibrociment,
que contenen amiant.

D’aquesta manera, el govern
eliminarà aquest material de
tots els centres educatius de la
ciutat.

Les obres, que també in-
clouen l’IES Bellvitge, costaran
gairebé 2 milions d’euros.

El Complex Europa-Gornal,
premiat per bones pràctiques
RECONEIXEMENT4El centre es-
portiu i de formació del barri del
Gornal ha estat inclòs dins el
Banc de Bones Pràctiques, una
iniciativa impulsada per la Fe-
deració de Municipis de Cata-
lunya (FMC) i la Fundació Car-
les Pi i Sunyer per promoure la
innovació entre els governs lo-
cals.

El programa valora el fo-
ment de la formació esportiva de

qualitat que es fa des d’aquest
equipament.

També s’hi han inclòs el qua-
dre de comandament de les es-
coles bressol, l’activitat Camina,
fes salut i descobreix edificis de
l’Hospitalet i els indicadors de
qualitat als contractes de serveis
dels poliesportius municipals
com a aportacions innovadores
de la ciutat que poden servir de
referència per a altres pobles.

Polèmica |No Més Blocs critica la votació sobre el PDU Gran Via
La plataforma que s’oposa al projecte urbanístic que el govern local vol fer a Bellvitge
denuncia que el procés participatiu impulsat per l’Ajuntament no té garanties després
que el govern retirés publicitat contrària al projecte que havien tirat dins l’urna.

EQUIPAMENTS4Els veïns es-
tan amb “la mosca rere l’orella”
per la falta de notícies davant la
decisió que ha de prendre l’A-
juntament sobre el nou pavelló
del Gasòmetre.

En l’última reunió que van
mantenir govern i veïns, els re-
presentants polítics van assegu-
rar que prendrien una decisió
abans de l’estiu, però a mitjans
de juliol encara no els hi han co-
municat res.

Per això, des de l’Associació
de Veïns 5 carrers continuaran
fent actes de protesta i recollides
de firmes per tal de pressionar el
govern de Marín perquè prengui
una decisió aviat.

Des de l’entitat veuen amb
preocupació que l’aturada del
projecte que va anunciar l’alcal-
dessa no sigui només “una sor-
tida endavant” que no solucioni
el problema: la necessitat d’un
nou pavelló a Santa Eulàlia.

POLÈMICA4Al carrer Jacint
Verdaguer s’està reformant un
edifici per construir-hi 130 apar-
taments, 47 places d’aparca-
ment i 4 locals comercials, que
estaran ubicats als baixos. Se-
gons els veïns, l’empresa va co-
mençar les obres al febrer “de
manera brutal, de manera poc
ortodoxa”, fent “molt soroll i
provocant molèsties”. Això va fer
que demanessin la presència de
la Guàrdia Urbana diverses ve-
gades perquè mesuressin el so,
però els veïns asseguren que els
agents els van dir que això no era
competència seva i no s’hi van
presentar.

Davant l’augment del soroll
i les molèsties, els veïns van de-
cidir començar protestes pels
carrers del barri. També es van
presentar a la Junta de Distric-
te per reclamar l’atenció de l’A-
juntament sobre el cas.

En una trobada que es va ce-
lebrar el 5 de juliol entre el re-

gidor del Districte i represen-
tants dels veïns, l’Ajuntament va
explicar que tècnics municipals
i una empresa especialitzada
havien fet mesures del soroll i
havien arribat a la conclusió
que estaven dins dels límits que
permet la llei.

La reunió va servir per cal-
mar els ànims dels veïns i per do-
nar un marge a l’empresa per
prendre mesures per reduir les

molèsties. Per exemple, abai-
xar el volum del soroll i deixar
lliure la meitat de l’espai del ca-
rrer que ocupaven amb material.

Un dels altres punts que es
van acordar a la trobada va ser
l’aturada de les protestes per
part dels veïns i de l’associació de
veïns del barri fins passat l’estiu.
Des de l’entitat es comprometen
a no tornar a sortir al carrer, però
seguiran de prop les obres.

Imatge d’una de les protestes veïnals contra el soroll. Foto: Twitter (AVV5Carrers)

Aturades les protestes per 
les obres de Jacint Verdaguer

Sense notícies sobre el nou
pavelló del Gasòmetre

Habitatge social | La Cooperativa Llar Unió Catalonia entrega 44 pisos 
La cooperativa d’habitatge vinculada al sindicat UGT va entregar, a finals de juny, les claus de la promoció

d’habitatge protegit que ha construït al passatge Salvadors, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament. La
mateixa entitat ja té un altre projecte per construir 51 pisos socials més al carrer Narcís Monturiol. 
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Pubilla Cases | La Florida

LITERATURA4La Biblioteca La
Bòbila i Roca Editorial ja han pu-
blicat les bases de la nova edició
del concurs de novel·la negra L’H
Confidencial. Després que l’any
passat el premi quedés desert, els
seus organitzadors han decidit
una sèrie de canvis perquè no es
torni a repetir aquesta situació.

Si fins a l’anterior edició el
premi estava obert a escriptors
de tot el món, aquest any només
s’hi podran presentar autors

que tinguin el seu lloc de resi-
dència a l’Estat espanyol. Per fa-
cilitar l’entrega de l’original, a
partir d’ara, en comptes de por-
tar-lo en paper a la seu de l’edi-
torial, s’haurà d’enviar en format
digital a través d’una adreça de
correu electrònic. També s’am-
plia el termini de presentació,
que finalitzarà el 10 de gener.

El guanyador, que rebrà
12.000 euros, s’anunciarà el
maig del 2019.

MEDI AMBIENT4Fa temps que
veïns, entitats i partits denuncien
la tala d’arbres que hi ha hagut
a diferents punts de la ciutat. La
més recent ha estat al carrer
Enginyer Moncunill. També s’es-
tan traient els arbres que hi ha a
la zona coneguda popularment
com a passeig de la Telefònica.
En els dos casos, la tala està em-
marcada en un procés de refor-
ma dels carrers i, segons defen-
sa el govern de Núria Marín, les
accions queden incloses dins el
Pla director de l’Arbrat.

De fet, al Ple que es va cele-
brar el 26 de juny, Canviem L’H
i Junts x l’Hospitalet (abans
PDeCAT) van presentar una
moció conjunta per denunciar
“la notable desaparició dels ar-
bres dels carrers de la ciutat”. La
decisió de portar aquest tema al
Ple la van prendre després de re-
bre nombroses queixes de veïns
des de diferents barris de la ciu-
tat que veuen com els serveis

municipals o les empreses en-
carregades de fer les obres pú-
bliques han talat els arbres dels
seus carrers seguint les ordres
municipals però després no els
han tornat a replantar.

La moció, que no va prospe-
rar pels vots en contra del PSC i
de dos regidors no adscrits, de-
mana que s’aturi l’aplicació que
està fent el consistori del Pla di-
rector de l’Arbrat, que té un

pressupost de 12 milions d’euros,
perquè ni partits ni veïns dispo-
sen de tota la informació per po-
der-ne fer un seguiment del
grau de compliment.

Els grups polítics de l’oposi-
ció critiquen que el govern no es-
pecifica on es replantaran els ar-
bres que s’estan talant, acció
que veuen innecessària perquè
consideren que es podrien tras-
plantar en lloc d’eliminar-los.

Imatge dels arbres talats al carrer Enginyer Moncunill. Foto: Twitter (TorresBarna)

Queixes per la tala d’arbres 
al carrer Enginyer Moncunill

La novel·la negra té una cita
al premi L’H Confidencial

HABITATGE4A principis de mes,
la Generalitat va subhastar 45
propietats que havia rebut
d’herències intestades, és a dir,
de gent que mor sense descen-
dència i sense deixar les seves
propietats a ningú. Així ho mar-
ca la llei, que diu que aquestes
propietats, si tenen deutes pen-
dents, s’han de subhastar per pa-
gar-los i dedicar els beneficis a
obra social o temes culturals.

Entre els terrenys i edificis
que el Govern català va posar a
la venda, hi ha un solar sense
edificar al barri de Collblanc.
Concretament, un descampat
de més de 40 metres quadrats
ubicat al número 46 del carrer
Cotonat. A més, també es va
subhastar un pis d’uns 50 metres
quadrats situat en un bloc del ca-
rrer Churruca, al barri de Pubi-
lla Cases.

Davant d’aquesta venda, di-
ferents col·lectius van criticar la
decisió presa per la conselleria
d’Economia. Moviments com el
Sindicat de Llogaters consideren

que el Govern hauria de quedar-
se les propietats i incloure-les al
parc d’habitatge públic per tal de
resoldre el problema d’accés a
l’habitatge.

4 MILIONS PER A PISOS PÚBLICS
Sigui com sigui, Pere Aragonès,
titular d’Economia, ha explicat

que els gairebé quatre milions
que la seva conselleria ha rebut
després de vendre els diferents
terrenys es dedicaran a construir
habitatge públic a les mateixes
ciutats on s’han venut aquestes
propietats. Un argument, però,
que no convenç els opositors a
una subhasta polèmica.

Pintada al solar que la Generalitat ha subhastat. Foto: Twitter (@SindicatLloguer)

La Generalitat subhasta un
solar sense edificar de Collblanc

Collblanc | Torrassa

Art | Obre una galeria d’art urbà i de grafitis
La Fundació Contorno Urbano ha obert les portes d’una nova gale-

ria dedicada a l’art urbà i el grafiti. La sala, ubicada al carrer Ga-
rraf del barri de La Florida, exposarà artistes coneguts i emergents. 

Oci | Música, dansa i espectacles al Summer Experience
Un estiu més, el Summer Experience omple els diferents barris de la ciutat amb
activitats culturals. Al barri de Torrassa, l’Espai Jove La Claqueta acollirà cada
divendres de juliol tallers de dansa, a càrrec de l’Associació Somnis L’Hospitalet.

SOCIETAT4El grup de defensa
dels drets humans Irídia i el
col·lectiu Akelharre van orga-
nitzar, a mitjans de juny, un
acte per parlar sobre els presos
que estan en cel·les d’aïllament.

La sessió també va servir
per donar suport a la família de
Lewis Alfaro, un veí de la To-
rrassa que el 30 de novembre va
morir a la presó de Brians I.

L’Auditori del barri va acollir
l’acte, en el qual va participar
Leisy, la germana d’Alfaro. Ella
va denunciar que, quan els van

comunicar la mort del seu ger-
mà, els funcionaris els van trac-
tar molt fredament, dient-los
“són coses que passen. Aquí te-
niu el cos del vostre familiar i us
el podeu emportar.” 

Encara no han rebut cap ex-
plicació oficial de les adminis-
tracions, però gràcies a la feina
d’Irídia han pogut saber que Al-
faro va passar els últims cinc dies
de la seva vida tancat en una
cel·la d’aïllament durant 21 ho-
res diàries, cosa que el podria ha-
ver empès a suïcidar-se.

Acte de suport a la família de
Lewis Alfaro, mort a la presó



‘Chaca’ Real s’estarà lluny 
dels rings una temporada

BOXA4La victòria per KO tècnic
que Isaac Chaca Real va acon-
seguir contra el nicaragüenc Fé-
lix Matamoros el mes passat a
Barcelona, en la vetllada La ley
del mazo de Gallego Prada, ser-
veix perquè el púgil de la To-
rrassa es mantingui entre els
millors lluitadors del pes super
welterd’Europa. Tot i això, pocs
dies després del combat, es va sa-
ber que Real haurà de passar pel
quiròfan i que s’estarà lluny dels
quadrilàters una temporada: no
s’espera que lluiti fins al 2019.

Real ja arrossegava proble-
mes en la mà dreta, però va ac-
ceptar el combat contra el púgil
centreamericà per no despenjar-
se en el rànquing de l’EBU, ja que
en la darrera publicació d’a-
questa classificació, del passat
mes de maig, el seu nom apa-
reixia en la vuitena posició.

La cirurgia que afrontarà
Real és complexa: la lesió és a la
banda sagital i també li han de re-
construir el cinquè metatars. La
recuperació d’aquesta operació el
farà estar mesos fora de combat.

El segon projecte de
Xavi Molist al capda-
vant de l’Hospi, amb
l’objectiu de tornar a

Segona Divisió B, es posa en
marxa el dilluns 16. Aquest dia,
els jugadors estan cridats a pas-
sar les revisions mèdiques, men-
tre que l’endemà o a tot estirar di-
mecres haurien de començar les
sessions d’entrenament.

Les darreres setmanes de
juny i aquest inici de juliol han
servit perquè el club acabi de per-

filar la plantilla amb la darrera re-
novació, la de Christian Alfonso,
i les últimes incorporacions; han
arribat dos centrals (el valencià
Diego Martínez i el més mediàtic,
l’internacional veneçolà Gabriel
Cichero, de 34 anys, que arriba
després de jugar una temporada
al Delhi Dynamos de la Superlli-
ga de l’Índia), un extrem (Javi Ló-
pez) i un davanter centre (Cheikh
Saad), mentre que l’última peça
que s’ha anunciat que formarà
part de la plantilla riberenca serà

un altre ‘9’, Kevin Díaz, que puja
del juvenil.

COPA I HISTÒRICS
Per veure l’equip en acció, però,
caldrà esperar fins al darrer cap
de setmana del mes, quan els ri-
berencs debutaran en la Copa Ca-
talunya absoluta contra l’Europa.

L’altra cita fixa de la pretem-
porada és la desena participació
de l’equip en el Torneig d’Histò-
rics: l’Hospi és al grup 4, amb el
Martinenc i amb la Monta.

L’Hospi 2018-19, en marxa

María Vicente destrossa el rècord
mundial d’heptatló sub 18

Entre els dies 6 i 7 d’aquest mes,
el nom de María Vicente va irrom-
pre en el panorama atlètic inter-
nacional; la jove atleta de l’ISS
Hospitalet Atletisme va brillar
amb llum pròpia a l’Europeu sub
18 que es va disputar a Györ
(Hongria). Vicente va guanyar la
modalitat d’heptatló amb rècord
mundial inclòs (esmicolant l’an-
terior plusmarca) i va arrodonir la
seva actuació en el campionat
amb una altra medalla d’or, en la
prova de triple salt.

La riberenca, que va complir
17 anys el març, va aconseguir el
títol d’heptatló amb una exhibició
d’autoritat: millorant les seves
millors marques personals en sis
de les set proves del circuit i en al-
gunes, com la javelina, va millo-
rar el seu millor registre en set me-

tres. L’única prova en la qual no
ho va fer va ser en el salt d’altura.

En la primera de les proves (el
dia 5), els 100 metres tanques, Vi-
cente va batre el rècord estatal. La
següent disciplina va ser la de salt
d’altura, en la qual malgrat no fer
la seva millor marca, sí que va ob-
tenir el millor resultat del 2018.
L’hospitalenca va ser quarta en el
llançament de pes i va tancar la
primera jornada exhibint-se en la
cursa dels 200 metres.

El dia 6 va començar a ritme
de rècord; esmicolant l’anterior
plusmarca del campionat en el salt

de longitud. El llançament de ja-
velina, la prova en la qual té més
marge de millora, va ser la pe-
núltima del circuit, però el resul-
tat que va obtenir ja li va servir per
afrontar els 800 metres conver-
tida en campiona d’Europa. En la
cursa, a més, va ser tercera.

La participació de Vicente a la
cita hongaresa, però, encara tin-
dria un epíleg daurat en la prova
del triple salt. En l’últim intent, Vi-
cente va volar 13,95 metres; me-
dalla d’or i mínima per a l’Euro-
peu absolut a Berlín. Ha nascut
una estrella, i és de l’Hospitalet.

» La jove atleta hospitalenca també es va penjar la medalla d’or 
en el triple salt al Campionat d’Europa que es va disputar a Györ

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Bàsquet | El CBLH seguirà a LEB Plata i el Collblanc renuncia a EBA
El passat dia 7 es van publicar les llistes amb els equips de les competicions organitzades per la

Federació Espanyola de Bàsquet. El CB l’Hospitalet segueix a LEB Plata (una competició que es
reestructura i creix), mentre que l’AEC Collblanc renuncia a EBA i jugarà a Copa Catalunya.

Real (al centre) amb dos dels seus companys de gimnàs. Foto: Gallego Prada
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El veterà central veneçolà Gabriel Cichero és un dels fitxatges. Foto: FVF



Llibres Teatre

El músic de La Bisbal d'Empordà (Baix
Empordà) Jaume Pla, Mazoni, ha publi-
cat Cançons robades (Bankrobber,
2018), un disc recopilatori de temes in-
èdits i versions.

Editat només en format digital, l'àl-
bum recupera cançons perdudes que
no figuren a cap dels seus discos, algu-
nes fins i tot inèdites a les xarxes socials.

Música Pelis i sèries

Cançons robades
Mazoni
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Una noia nascuda al Marroc i criada en
una ciutat de Catalunya. Aquesta és la
història de Najat el Hachmi, però tam-
bé de la filla estrangera. La jove plasma
els dilemes que comporta la immigra-
ció, el trencament de vincles familiars i
una història de rebel·lió personal. Una
novel·la que mostra l’entrada al món
adult i els lligams a la terra i la cultura.

La filla estrangera 
Najat el Hachmi

Una de les estrenes més esperades de
l’estiu és aquesta Ocean’s 8. La protago-
nista és Debbie, la germana de Danny
Ocean (el fil conductor de la primera
trilogia de pel·lícules), que després de
sortir de la presó comença a reunir un
equip per al seu pròxim robatori: un
collaret, valorat en més de 100 milions
de dòlars, a la Met Gala de Nova York.

Ocean’s 8
Gary Ross

Tres germans de Barcelona, en aquest
cas és important remarcar-ho, es tro-
ben per decidir què fan amb una pe-
culiar herència que han rebut. Una co-
mèdia que reflexiona sobre la frustra-
ció d’una generació molt marcada per
la crisi que ha de fer front a la decepció
i s’ha de reinventar permanentment.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Ovelles
Carmen Marfà i Yago Alonso

El Raval més fotogràfic  
L’Espai Busquets de l’Escola Massana del barri del Raval de

Barcelona acull fins al 21 de setembre l’exposició fotogràfica
liderada per Pep Dardanyà  ‘Raval. Canvi d’escena’. La mostra
té l’objectiu de reflexionar sobre la capacitat de la fotografia

de representar un lloc, la gent que l'habita i els esdeveni-
ments que hi succeeixen. Els fotògrafs que s’han unit per ho-
menatjar aquest singular barri barceloní són Sasha Asensio,

Consuelo Bautista, Paco Freire, Jorge Ribalta, Jordi Oliver i Mi-
reia Vidal. Tots ells aporten la seva particular mirada per repre-

sentar l’essència del barri més multicultural de Barcelona.

No t’ho perdis
Els fans de Beyoncé van poder gaudir l’11 de juliol

de la seva artista preferida en directe durant el
concert que va oferir a l’Estadi Olímpic de Barce-

lona per presentar la segona part del seu tour
OTR II. La cantant va pujar a l’escenari acom-
panyada d’una persona molt especial: el seu

marit, Jay-Z. La parella va sorprendre el públic
amb un espectacle carregat d’emocions i d’e-
fectes especials amb la música i el ball com a
protagonistes. El repertori del concert es va
basar en els temes del seu nou disc Every-

thing is love, un àlbum que l’antiga compo-
nent de Destiny’s Child va anunciar per

sorpresa el juny a través de les xarxes so-
cials.  En poques hores, la notícia va acon-

seguir ser trending topic a Twitter i el vi-
deoclip d’una de les seves noves cançons

va acumular milions de visualitzacions.      

B E Y O N C É

La fitxa
Ser una cantant de prestigi internacional

Va aconseguir la fama amb el grup Destiny’s Child

Famosos

La seva gira ha passat per Barcelona
El seu marit Jay-Z també va actuar amb ella

L’artista va presentar el seu nou disc
El va anunciar fa un mes per sorpresa a les xarxes

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

DURANT EL CONCERT...

QUÈ HA FET?

Viu en línia | Pro Cycling Manager
Uns quants dies després de l’inici del Tour de França es posa a la 

venda aquest simulador amb les llicències de totes les curses.
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DEL 19 AL 29 DE JULIOL
Matí-Tarda Al barri de la Torrassa arriben les Fes-

tes de Sant Jaume, organitzades per la Co-
missió d’Actes Culturals Mare de Déu dels Des-
emparats. / Diferents carres i places.

DIJOUS 19 DE JULIOL
18:30 L’Oficina Jove ha preparat un taller ano-

menat Cuina sense pares, una sessió en la qual
s’aprendrà a preparar receptes fàcils i ràpides
per a joves que tinguin entre 12 i 18 anys. /
Espai Jove Ca n´Arús.

FINS AL 26 DE JULIOL
09:00 Cada dia, de dilluns a divendres, fins al

pròxim dia 26, el Consorci de Normalització
Lingüística ha preparat cursos de català
d’estiu en funció del nivell. / Centre de Nor-
malització Lingüística de L'Hospitalet.

TOT EL MES
Matí-Tarda L'Hospitalet i la memòria democrà-

tica. L'Hospitalet del segle XX vol ser un ho-
menatge a tothom que ha contribuït a fer que
l’Hospitalet sigui la ciutat que és avui dia. /
Museu de L'Hospitalet - Casa Espanya.

FINS AL 26 D’AGOST
Matí-Tarda Purament - Impurs és la mostra que

ensenya un art contaminat, impur, i que apos-
ta per la imperfecció. Imperfecció perquè l’e-
rror és l’única cosa que ens fa humans i pro-
pers. / Auditori Barradas.

17, 19 I 20 DE JULIOL
11:00 Darreres sessions del taller de robòtica

Scratch, organitzat pel Club de robòtica Cor-
tocircuito, i que fa servir el set de LEGO
WeDo Education i el programari de Scratch
2.0. / Centre Cultural La Bòbila.

FINS AL 27 DE JULIOL
Tot el dia El pròxim divendres 27 arribarà a la

seva fi el casal d’estiu que el Consell Espor-
tiu organitza des de finals del mes passat. /
Escola Pau Casals.

CADA DIA
09:30 Darreres sessions de tai-txi gratuït als parcs.

Aquesta disciplina oriental és aconsellable per
a totes les edats i condicions físiques. / Di-
ferents parcs de la ciutat.

Els alumnes de Primària i Secundària
podran descobrir la vida de fa milers
d’anys en el taller Els primers hu-
mans. / Museu de l’Hospitalet.

Un taller per a estudiants per
conèixer Els primers humans

A partir del 12 de setembre

Gimp és un dels softwares alternatius
al Photoshop per a l’edició d’imatges,
i en aquest taller es donaran les claus
per dominar-lo a la perfecció. / Bi-
blioteca Central Tecla Sala.

Un curs per aprendre a
dominar el programa Gimp

Del 16 al 23 de juliol

L’Espai Hybris organitza un mercat
de segona mà, artesanies i creacions
de petit format i convida a tothom qui
vulgui a posar una paradeta. / Espai
Hybris.

Tot a punt per a una nova
edició del Hybris Market

Dissabte 28 de juliol a les 10:00

Partit de futbol de la primera ronda de
la Copa Catalunya absoluta entre el CE
l’Hospitalet i l’Europa. / Municipal de
la Feixa Llarga.

L’Hospi debuta a la Copa
Catalunya contra l’Europa

28 o 29 de juliol

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
agenda@comunicacio21.com

Viu en línia
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