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“El porno és ciència-ficció pura i
dura”. Així de contundent es
mostra Elena Crespi, psicòloga i
sexòloga, que afegeix que “si tin-
guéssim clar que és ficció no hi
hauria cap problema”. Yaiza Re-
dlights, portaveu del Saló Eròtic,
va més enllà i explica que “no sa-
bem distingir si allò que veiem és
cert o no, si ens estan enganyant”.
La qüestió és que, actualment,
molts nois i noies aprenen el que
saben sobre sexualitat a través de
les pel·lícules pornogràfiques.
Així ho denuncia el vídeo de pro-
moció que ha elaborat aquest
any el Saló Eròtic.

Des de la seva experiència,
Crespi assegura que, a diferència

de generacions anteriors, els ado-
lescents actuals tenen molt més
accés a la pornografia. Això im-
plica que molts d’ells, quan es dis-
posen a mantenir la primera re-
lació sexual amb una altra per-
sona, tenen molta informació.
Però com ella apunta, el proble-
ma és que el porno “ens ha mal
ensenyat” el que sabem sobre
sexe i això provoca confusions.

Lourdes Esteve, infermera
del Punt d’Informació de salut
Jove de L’Hospitalet, explica que,
en les seves primeres relacions,
que en molts casos comencen
amb 15  anys, els nois i les noies
“repeteixen els models que han
vist a les pel·lícules”.

REFERENTS MASCLISTES
El problema és que, com denun-
cia el vídeo del Saló Eròtic, la por-
nografia actual mostra rols mas-

clistes amb pràctiques atlètiques
impossibles de reproduir, on s’in-
visibilitza la dona, que és un sim-
ple instrument dedicat a pro-
porcionar plaer a l’home. Un
dels casos més evidents, com de-
nuncia Yaiza Redligths, és el del
porno lèsbic, que està pensat
perquè el consumeixin els homes
i que no excita les dones.

Els homes, a més de repetir
els patrons masclistes en les se-
ves relacions, també agafen com
a referent l’actitud dels actors
porno i, com explica Crespi, es
pensen que han de tenir erec-
cions que duren moltes hores i
que han de tenir l’orgasme en el
moment just, cosa que “de cap
manera ha de ser així”. De fet, ella
mateixa adverteix que “hi ha
molt consum de Viagra entre
joves, sense que ho necessitin”,
per complir amb aquesta imatge.

Una assignatura pendent
» La sexualitat encara és un tema tabú que molts adolescents aprenen a través de la pornografia
» Els experts consideren que això provoca comportaments masclistes i que cal educar a casa

Pau Massip
L’HOSPITALET

El porno “ens ha mal ensenyat” el que sabem sobre sexe, alerten els experts. Foto: Pexels

FAMÍLIA4Tots els experts
coincideixen en dos punts.
Primer, que l’educació sexual
no s’hauria de començar a
tractar a l’adolescència, quan
els fills i filles ja van a l’institut,
sinó des de ben petits. I, segon,
que els pares són els primers
responsables sobre la qüestió.
Així ho explica Lourdes Este-
ve, infermera del Punt d’In-
formació de salut Jove de
L’Hospitalet, que diu que “la
societat hauria de tenir clar que
l’educació sexual comença a
casa, a la primera infància”.

La psicòloga i sexòloga Ele-
na Crespi, que ofereix tallers so-

bre sexualitat a instituts, con-
sidera que s’hauria de treballar
des del parvulari com qualsevol
altra assignatura, però afegeix
que, del que es tracta, és de fo-
mentar l’autoestima i el sentit
crític perquè es puguin “des-
envolupar relacions saludables
en tot”, també en el sexe.

Per la seva experiència, Es-
teve diu que “no hem evolu-
cionat com a pares” i que molts
adolescents reconeixen que
els seus pares no volen parlar
de sexe. A més, deixa clar un
punt: “Tots els nois i noies, arri-
bats a certa edat, experimen-
taran vulguin o no els pares”.

Treballar l’educació sexual 
a casa i des de ben petits
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Manuel Valls al Cercle del Liceu
He assistit al dinar-col·loqui del Cercle
del Liceu amb Manuel Valls, el candidat
de Ciutadans a l’alcaldia de Barcelona.
Una persona que no coneixia ha fet la
presentació de Manuel Valls. S’ha des-
fet en elogis. Fins i tot potser una mica
massa. “No se li hauria de notar tant que
és un ‘fan’ de Valls i que segurament ha
de ser membre del seu equip”, he pen-
sat. M’he quedat d’una peça quan m’han
dit que no era cap membre del seu
equip, sinó el periodista de La Vangu-
ardia que s’ocupa de la informació po-
lítica. No puc entendre com aquest dia-
ri li permet tal cosa. O es dedica a la in-
formació o a fer presentacions-massat-
ge de líders polítics. Les dues coses no
pot ser. I després es queixaran que la
premsa perdi credibilitat.

Manuel Valls parla i s’ex-
pressa molt bé, en el sentit
que parla i que s’expressa
com un polític (no sé si en el
bon o mal sentit de la pa-
raula): diu exactament allò
que el seu auditori vol es-
coltar. Quan es defineix com a socialis-
ta (una definició difícil d’amagar en el seu
cas), l’audiència del Cercle es remou.
Però ràpidament matisa, perquè sap on
és. “Ho sóc, però un socialista molt
moderat”, diu. Només s’equivoca, al
meu parer, quan anomena Felipe Gon-
zález com un dels seus referents. No crec
que a l’auditori li fes gaire gràcia.

Germà Gordó, exCDC i actual líder
del partit Convergents, li pregunta si
creu que Catalunya és una nació. La res-
posta és: “No es pot negar (només fal-
taria, dic jo) que Catalunya té una llen-
gua, una cultura, unes tradicions prò-
pies. Però si jo digués que Catalunya és
una nació llavors vostè em diria que té
dret a tenir un estat. Per tant, no diré
que és una nació política, sinó que és
una nació cultural”. I jo he pensat que,
per exemple, el Dret Civil Català el de-

vien redactar durant segles mentre ba-
llaven sardanes o feien actes de la cul-
tura popular tradicional. De tota ma-
nera, part del públic ha aplaudit l’o-
currència de “nació cultural” (que tam-
bé va utilitzar el ministre Borrell per ma-
tisar les seves declaracions després
d'una entrevista a la BBC fa poc, en què
afirmava, a pregunta del periodista,
que Catalunya és una nació), però crec
que més aviat aplaudien la negativa a re-
conèixer-la senzillament com una nació.

Com fa gairebé tothom avui en dia,
s’ha proclamat hereu de Pasqual Mara-
gall. No ha dit què volia dir això, més en-
llà dels típics tòpics de rigor sobre els
Jocs Olímpics i altres temes relacionats
amb la política municipal de Maragall.

Jo, francament, he de confessar que mai
no em va agradar Maragall com a alcalde
de Barcelona. Recordo que Jordi Pujol
va fer un retret a la Barcelona que dis-
senyava Maragall dient que “ell preferia
que la Barcelona del futur fos una mica
més Zuric i una mica menys Niça”. Pu-
jol volia dir que preferia una Barcelona
capdavantera en investigació i indústria
tecnològica que no pas una Barcelona
només aparador per a turistes. Tot l’a-
parell mediàtic barceloní pseudomo-
dernet que en aquells moments s’estilava
se li va llançar a sobre. Estic segur que
ara, si no fos perquè reivindicar qualsevol
cosa que hagi dit Jordi Pujol està mal
vist, molts estarien d’acord amb el seu
diagnòstic.

Abans que parlés Valls, al meu vol-
tant s’ha suscitat un petit debat, per al-
tra banda ja clàssic, sobre els presos po-

lítics. Un senyor, amb una certa proso-
popeia, ha exclamat el tradicional: “No
son presos políticos: son políticos pre-
sos”. Llavors jo li he preguntat: “Si no són
presos polítics, vol dir que són presos co-
muns?”. Ha quedat uns segons en silenci
i se li ha acudit la següent resposta: “Son
presos preventivos”. Li he dit que no
contestava comentaris absurds.

Valls ha fet un bon discurs europe-
ista, un cant al projecte europeu molt ben
construït, sobretot en el seu vessant his-
tòric. Aquesta part del seu discurs l’hau-
rien subscrit i aplaudit el 99% dels més
militants votants de Junts per Catalunya
i ERC, excepte quan acusava els nacio-
nalistes d’estar en contra d’aquest pro-
jecte. Una paradoxa. Però tampoc no ha

donat cap argument que ex-
pliqui per què creu que el na-
cionalisme català és contra-
ri al projecte europeu, ja
que el nacionalisme català
sempre ha estat europeista.

Manuel Valls tenia avui
un auditori fàcil i un discurs

una mica difícil. M’explicaré: Valls ha-
via de fer un discurs completament in-
concret perquè, com a bon polític, dei-
xarà les concrecions per més endavant.
Havia de fer volar coloms i que no es no-
tés gaire. I ho ha sabut fer, parlant de tot
una mica i no precisant en res. No era fà-
cil. Però tenia a favor que a l’auditori no
li calien concrecions; havia anat a aplau-
dir-lo i el va aplaudir.

M’ha sorprès una reacció d’una
part del públic, tots ells bons barcelo-
nins que desitgen el millor per a la seva
ciutat. Quan a Valls li han demanat pro-
postes concretes, no n’ha dit gaires, però
ha dit que el que no volia era “una Bar-
celona capital d’un estat”. I una part del
públic l’ha aplaudit amb força. Vol dir,
llavors, que tots ells estarien en contra,
per exemple, que Barcelona fos capital
o co-capital d’Espanya?

Manuel Valls parla i s’expressa molt bé:
diu exactament allò que el seu

auditori vol escoltar

Avui al Parlament hem
perdut la proposició que

exigia l’abolició de la mo-
narquia espanyola no (només) perquè no
s’ha permès el vot dels presos de @JuntsX-
Cat i @KRLS. Ha estat perquè @CatEnCo-
mu_Podem hi ha votat en contra, tot i ha-
ver-se compromès a votar-hi a favor o abs-
tenir-se.

El Twitter en paper

Els que ploraven pel
"gal financer", la retirada

de milions per part de
l’Estat espanyol d’entitats financeres ca-
talanes, avui han votat en contra de la
proposta de resolució de la CUP per "una
banca pública". Només els cupaires hi
han votat a favor. Ni independència ni
tampoc sobirania.

@KasperJuul_0

Dice Cascos que en los
años de la Caja B, cuan-

do él era secretario ge-
neral y tesorero del PP, no necesitaban
dar "ningún tipo de información espe-
cial" a la dirección del partido. De nue-
vo actúan como si la ciudadanía fuese
idiota. Así es la prepotencia del PP de
la corrupción.

Carles Riera i la CUP
van parlar d'execució

extrajudicial per referir-
se a la mort de l'assaltant en la legíti-
ma defensa i reducció que van prac-
ticar els Mossos d'Esquadra davant
l'assaltant amb crits jihadistes. Com a
mínim, molt mínim, seria procedent
una disculpa.

@francescabad@VeraNoelia@PepRieraFont

Grup Patrimoni L’H
Sis associacions més s’han sumat al ma-
nifest impulsat per aquesta entitat. Això
demostra que el patrimoni històric dels
diferents barris de la ciutat és una preo-

cupació dels veïns i que el govern local ha
de començar a preservar-lo i protegir-lo. 

pàgina 6

María Vicente
La jove atleta hospitalenca continua 
assolint fites en aquest 2018. Fa uns

dies va ser la banderera de la delegació 
espanyola que és a Buenos Aires 

participant en els Jocs Olímpics de la 
Joventut, on competirà en el triple salt. 

pàgina 13

Ajuntament
El govern local va votar en contra de la

moció presentada per la Tancada de 
Migrants dient que el padró no és una

competència municipal i que ha reduït
les taxes, arguments que no han con-

vençut un col·lectiu tan vulnerable. 
pàgina 10



5 | 

línial’H.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 Octubre 2018

Els semàfors



línial’H.cat

Ciutat

| 6

Octubre 2018

Toni Enguix

La Guàrdia Urbana incorpora
24 nous agents a la plantilla

SEGURETAT4Des d’aquest mes
d’octubre, la Guàrdia Urbana
de la ciutat incorporarà 24 nous
agents al cos. De fet, cinc dels po-
licies que es van presentar a la
convocatòria ja han passat a
formar part del cos directament
perquè hi han arribat provi-
nents d’altres municipis.

Els altres 19 aspirants hauran
de passar primer per l’Escola de
Policia de Catalunya, on rebran

un curs de formació bàsica que
s’acabarà el mes de juny de l’any
que ve, quan s’afegiran a la plan-
tilla amb la resta de companys,
gairebé uns 400.

Durant aquests mesos, els
aspirants també realitzaran
pràctiques en diversos esdeve-
niments i operatius que es facin
a la ciutat per tal d’adaptar-se al
territori i conèixer la feina de
primera mà.

Es posa en marxa un servei
de bicicletes compartides

MOBILITAT4L’empresa Mobike
ha posat en marxa, des de mitjans
de setembre, una prova pilot a la
ciutat amb 216 bicicletes com-
partides. La multinacional xine-
sa està molt satisfeta de comen-
çar a oferir els seus serveis a la
ciutat, agraeix la predisposició de
l’Ajuntament per tirar endavant
aquest projecte i anuncia que, si
té èxit, desplegaran fins a un mi-
ler de bicicletes.

L’alcaldessa Núria Marín ex-

plica que amb aquest projecte vo-
len oferir més alternatives de
transport no contaminant. En
aquest sentit, el Districte Econò-
mic va acollir, a finals de mes, una
demostració de vehicles elèctrics
compartits, emmarcat en el pro-
jecte ESPRIT. L’objectiu d’a-
quests cotxes és enllaçar les pa-
rades de transport públic amb les
zones que tenen menys cobertu-
ra, com les industrials, per reduir
l’ús del vehicle privat.

Els diferents grups i associacions
que defensen el patrimoni histò-
ric de la ciutat s’han unit en un
manifest on demanen al govern
de Núria Marín que comenci a
preservar i conservar urgent-
ment els elements que encara
queden a la ciutat per evitar que
desapareguin. El document es va
presentar el 27 de setembre en un
acte que va reunir uns 60 veïns i
en el qual van participar les set
entitats que s’han sumat al do-
cument impulsat pel Grup de
Patrimoni de la ciutat.

En l’acte, les entitats van ex-
plicar que hi ha el “perill de per-
dre per sempre veritables joies”
que, per no estar incloses al Pla
Especial de Protecció del Patri-
moni Arquitectònic (PEPPA), es-
tan en molt mal estat de conser-
vació. Però també es va denunciar
que, per la falta de recursos que
hi dedica el govern, alguns dels

que estan protegits també estan
en molt mal estat. En aquest
sentit, es va remarcar que “la
majoria de pèrdues” de patri-
moni de la ciutat “han estat en de-
mocràcia”. És per això que el
document, presentat a l’Ajunta-
ment perquè en tingui constàn-
cia, les entitats demanen que el
govern de Núria Marín dediqui el
personal i els diners necessaris
per conservar el patrimoni.

Un dels casos és el del carrer
Xipreret, on els veïns han dema-
nat un pla urgent per rehabilitar
una zona protegida que s’està

deteriorant davant la deixadesa
del govern. Un dels punts on el
consistori començarà a actuar és
al Castell de Bellvís, on, segons el
regidor Cristian Alcázar, aviat
iniciaran la protecció del mur
original i la substitució del sostre,
entre altres actuacions. Sobre la
comissió de la PEPPA, fonts mu-
nicipals asseguren que es farà
aquest mes d’octubre i expliquen
que, si no s’ha fet abans, és perquè
el procés per convocar-la és for-
ça complicat i perquè estaven es-
perant l’informe extern que han
elaborat especialistes de la UPC.

El porxo de Can Trinxet es va ensorrar tot i estar protegit. Foto: Centre Estudis L’H

Pau Massip
L’HOSPITALET

Successos | Canvia el mòbil per marihuana i diu que li han robat
Un jove va denunciar als Mossos d’Esquadra que li havien robat el mòbil després d’amena-
çar-lo. Els agents van localitzar el telèfon en una botiga de segona mà de la ciutat i van des-

cobrir que el jove l’havia intercanviat amb un altre noi per marihuana i l’han denunciat a ell.

Els defensors del patrimoni
s’uneixen per pressionar Marín
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Suport dels partits locals
a l’exhumació de Franco

MEMÒRIA4Tots els grups del
Ple excepte el Partit Popular i el
regidor no adscrit Francisco
Javier Martín Hermosín, exre-
presentant dels populars, que
es van abstenir, van votar a fa-
vor de la moció presentada pel
PSC, Iniciativa i Junts per
L’Hospitalet per donar suport
a l’exhumació del cadàver del
dictador Francisco Franco del
Valle de los Caídos.

La moció vol mostrar “el su-
port de la ciutat” a la decisió del
govern espanyol, liderat pel
PSOE, de treure les restes del
dictador feixista, que es va apro-
var el passat 13 de setembre al
Congrés dels Diputats a través
d’un decret llei. El regidor del
PSC Francesc Belver, encarregat
de presentar la moció, va dir que
ja és el moment de resoldre 40
anys d’anomalia.

El govern aprova rebaixar
l’IBI dels habitatges un 1,5%
ECONOMIA4Una de les novetats
més destacades que va anunciar
Manuel Brinquis, regidor d’Hi-
senda i Serveis Centrals, per a les
ordenances fiscals de l’any que ve
va ser la rebaixa de l’1,5% de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) re-
sidencial, és a dir, el que s’aplica
a cases i pisos.

El titular d’Hisenda va expli-
car al Ple de setembre que aques-
ta reducció suposarà l’estalvi
d’uns cinc euros de mitjana en el
rebut de l’IBI de la majoria de ciu-
tadans i va afegir que, amb aques-
ta decisió, el govern fa realitat el

compromís d’abaixar l’IBI un
2% durant aquest mandat.

La proposta només va comp-
tar amb el suport del govern i va
tirar endavant gràcies a l’abs-
tenció de Junts per L’Hospitalet,
el PP i ICV. La CUP, ERC i Ciu-
tadans hi van votar en contra. Els
republicans van dir que el govern
de Marín “s’ha negat a fer unes
ordenances fiscals d’esquerres”.

Per la seva part, el portaveu de
Cs, Miguel García, va dir que el
PSC ha seguit la “tàctica Monto-
ro” de rebaixar els impostos pocs
mesos abans de les eleccions.

URBANISME4El Ple del mes de
setembre va aprovar per unani-
mitat l’inici de la reforma de
l’avinguda Ventura i Gassol en el
tram comprès entre les avingu-
des Josep Tarradellas i Vila-
franca.

Tots els partits van donar
suport a la moció presentada per
Junts per L’Hospitalet que de-
mana la reordenació d’aquest ca-
rrer perquè, com va assegurar el
regidor Jordi Monrós al Ple,
aquest espai del barri de Sant Jo-
sep està “desfasat i antiquat”.
També va afegir que la zona
“està molt desaprofitada, no és
accessible i, a més, no està ben
conservada”.

Per posar algun exemple so-
bre la situació que denuncia, el
representant de l’antiga conver-
gència va esmentar l’existència
d’una rampa amb escales   que
no permet el pas de persones
amb mobilitat reduïda o el mal
estat de l’espai amb sorra que hi
ha a tocar de l’avinguda Josep
Tarradellas.

La proposta inicial del grup de
Monrós era fer un estudi sobre la
reforma d’aquest tram de l’avin-
guda Ventura i Gassol, però el re-
gidor d’Espai Públic i Urbanisme,
Pepe Castro, va explicar que el go-
vern ja en tenia un elaborat des
del 2016, que serà el que es pre-
sentarà als veïns.

De fet, un dels elements que

va portar a l’aprovació de la mo-
ció amb el suport de tots els par-
tits que formen part del Ple va
ser el procés participatiu que per-
metrà que, finalment, els veïns,
l’Associació de Veïns de Sant
Josep i el Grup Botigues del
Centre-Sant Josep puguin apor-
tar propostes al projecte per mi-
llorar l’accessibilitat de l’espai.

Imatge del parc de sorra que hi ha a l’avinguda. Foto: Google Maps

La reforma de l’avinguda
Ventura i Gassol s’obre als veïns

HABITATGE4L’Hospitalet serà la
primera ciutat de Catalunya a
posar en pràctica un sistema
d’inspecció per detectar els ha-
bitatges buits que hi ha i fer-ne
un cens. Aquesta prova pilot es
va anunciar a la Comissió Mix-
ta Generalitat-Ajuntament que
es va celebrar a finals de setem-
bre al Palauet de Can Buxeres.

A la reunió, que va comptar
amb la presència de la consellera
de Presidència, Elsa Artadi, i de
l’alcaldessa Núria Marín, es va
acordar que el Govern delegarà
al consistori “la capacitat ins-
pectora” sobre habitatge per tal
de saber els pisos i cases sense
habitar que hi ha a la ciutat, fer-
ne un cens i abordar el proble-
ma de les ocupacions i les ac-
tuacions de les màfies. Per po-
der posar en marxa aquest pro-
jecte, les dues institucions s’han
compromès a redactar imme-
diatament el conveni on la Ge-
neralitat cedirà les seves com-
petències a l’Ajuntament.

Pel que fa a la prova pilot, Ar-
tadi va dir que, si s’ha triat l’Hos-
pitalet, és perquè és “un lloc ide-
al”, “sobretot per les ganes que des
del consistori posen” per resoldre

un problema tan important com
és el de l’habitatge.

Per a les dues administra-
cions, la necessitat d’ampliar el
parc d’habitatge públic a la ciu-
tat és una necessitat que cal re-
soldre amb urgència. De fet, se-
gons Marín, actualment hi ha
unes 300 famílies hospitalen-
ques que estan esperant un lloc
per viure de manera definitiva.

MÉS INVERSIÓ
Un altre dels acords que es van
anunciar és que tant el Govern
com l’Ajuntament destinaran la
mateixa quantitat de diners a la

compra de cases i pisos per co-
brir les necessitats d’habitatge
social de la ciutat. Això significa
que les dues administracions
duplicaran la inversió que fins
ara feien en aquest camp.

Tant Artadi com Marín van
valorar molt positivament la
trobada de la Comissió Mixta, la
quarta que se celebra.

A més de la qüestió de l’ha-
bitatge, també es va parlar sobre
drets socials, cultura, esport, di-
namització econòmica i la pro-
jecció exterior de la ciutat, temes
on les dues institucions tenen
competències.

L’alcaldessa Marín i la consellera Artadi en presentar la prova. Foto: Ajuntament

La ciutat farà una prova pilot
per detectar habitatges buits

Centre | Sant JosepSalut | Nou Punt d’Informació de Salut Jove a Ca n’Arús
Des de mitjans de setembre, cada dimecres a la tarda l’Espai Jove Ca n’Arús
ofereix un servei per a menors de 30 anys per resoldre dubtes sobre sexualitat,
mètodes anticonceptius, atenció psicològica i hàbits de vida saludable.

ENTITATS4L’edifici El Molí és
l’espai que acull els 80 infants de
l’Agrupament Escolta Lola An-
glada i on els seus monitors i mo-
nitores preparen les activitats.
Quan els van enviar allà, l’Ajun-
tament va dir als responsables de
l’entitat que es tractava d’una so-
lució temporal mentre buscaven
un espai definitiu on ubicar-los.

D’això ja fa 15 anys i, com ex-
pliquen des de l’entitat, el com-
promís del govern de reubicar-
los s’ha anat endarrerint du-
rant tots aquests anys. De fet,
s’ha engegat una recollida de fir-

mes per tal que l’Ajuntament tro-
bi un nou espai més adequat per
a l’activitat que fan des de l’A-
grupament, ja que El Molí està
molt envellit i hi fa molt fred a
l’hivern i molta calor a l’estiu.

Els escoltes, que es reuniran
amb el regidor a mitjans de mes
per parlar del tema, estarien
encantats de quedar-se a l’espai
on estan ara, sempre que el go-
vern es comprometés a reformar
i mantenir-lo, solucionant al-
guns dels problemes estructurals
que té l’edifici i que fan que sigui
perillós per als infants.

L’Agrupament Escolta Lola
Anglada vol un local definitiu
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-

lunya i que compleixi una sèrie
de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la

conselleria d’Afers Socials i Fa-
mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

Pàgines especials

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en
81 milions d’euros

el pressupost 
destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 
el mercat laboral:
1.138 famílies ja

hi han tornat i han
sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat
ha aconseguit
incloure més
beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi
hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars



IMMIGRACIÓ4Des del mes de
juny, un grup de migrants està
tancat al municipi. Primer els
van acollir a la Casa de la Re-
conciliació, al barri de Can Serra,
i des de finals d’estiu estan a l’A-
teneu La Pua, a Santa Eulàlia.

Aquesta tancada reclama al
govern de Núria Marín que eli-
mini les taxes dels diferents in-
formes que l’Ajuntament ela-
bora per als immigrants per-
què puguin renovar el permís de
residència o perquè puguin rea-
grupar la seva família, entre
d’altres. També demanen que
l’Ajuntament permeti l’empa-
dronament sense necessitat d’un
domicili, cosa que els facilitaria
poder accedir a serveis tan bàsics
com la sanitat.

Al Ple del passat mes de se-
tembre, els membres de la tan-
cada van presentar una moció
conjuntament amb els regidors
de Canviem L’H, ERC i la CUP.
En el document, demanaven al

govern de Marín que aprovés les
seves peticions. La moció no va
prosperar pels vots en contra del
PSC i dels dos regidors no ads-
crits que formen part del govern,
que van argumentar el seu vot
dient que les taxes s’han reduït
i que la competència sobre la
normativa del padró municipal
no és de l’Ajuntament.

Des de l’assemblea que dona
suport a la tancada, però, asse-

guren que l’empadronament és
una competència estrictament
municipal. També diuen que les
taxes continuen sent altes, so-
bretot per a un col·lectiu tan
vulnerable com aquest.

Per altra banda, afirmen que
la Generalitat dona suport a les
seves reclamacions i que dema-
narà explicacions a l’Ajunta-
ment si es resisteix a empadro-
nar els migrants de la ciutat.
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Santa Eulàlia

SUCCESSOS4Els veïns del bloc
que hi ha al número 45 del carrer
de Santa Eulàlia van tenir un bon
ensurt divendres 22 de setem-
bre, quan un dels pisos de l’edi-
fici on viuen es va enfonsar tres
centímetres per culpa d’unes
obres que s’hi estaven fent.

Aquell mateix vespre, tot i
que les tasques per apuntalar la
resta d’habitatges del bloc ja
havien començat, els tècnics
municipals van decidir que, per

seguretat, era millor que tots els
veïns passessin la nit en un altre
lloc. Com recull l’Hdigital, els
afectats van criticar la gestió de
l’Ajuntament per la falta d’in-
formació i per la poca capacitat
de reubicar-los en un altre espai.

L’endemà, un cop apuntalats
tots els pisos del bloc per garantir
la seguretat, van poder tornar
tots els veïns excepte els dels tres
habitatges més afectats, el que es
va enfonsar i els dos de sobre.

La protesta davant de l’Ajuntament abans del Ple. Foto: Tancada

S’ensorra el pis d’un edifici en
obres al carrer Santa Eulàlia

RECONEIXEMENT4Andrea Me-
lús ha estat la guanyadora del
premi Floquet de Neu que cada
any entrega el Zoo de Barcelona
als millors treballs de recerca de
Batxillerat centrats en el camp de
la zoologia.

Melús, alumna del Centre
d’Estudis Joan XXIII dels jesuï-
tes de Bellvitge, va presentar el
treball “L’estudi del grooming en
els ximpanzés del Zoo de Bar-
celona”, que va estar dirigit pel
tutor Miguel Ángel Blasco.

En l’edició d’enguany, fins a
17 alumnes van presentar el seu
treball de recerca al Premi Flo-
quet de Neu, que va néixer amb

l’objectiu de promoure la inves-
tigació i la conservació de la

fauna entre els joves i els ado-
lescents.

En l’entrega del guardó, que
es va fer a finals de setembre,
Melús va rebre una tauleta elec-
trònica de mans del director del
Zoo de Barcelona, Antoni Alar-
cón, que també va entregar un

diploma per reconèixer la feina
feta per la resta de participants.

A l’acte també hi va assistir el
biòleg cubà Jorge Luis Mederos,
que va oferir una xerrada als es-
tudiants premiats sobre la bio-
diversitat d’insectes al Parc Na-
tural de Collserola.

Els participants al premi. Foto: Zoo/Ajuntament de Barcelona

Premi Floquet de Neu per a una
alumna del centre Joan XXIII

Bellvitge | Gornal

Integració | Fruiteries per donar feina a malalts mentals
Des d’Afemhos han posat en marxa una cadena de fruiteries amb productes de pro-
ximitat per donar feina i afavorir la integració de persones amb problemes de salut

mental. La primera es va obrir a Bellvitge i la segona al mercat de Santa Eulàlia.

Economia | Cicle sobre economia solidària a Gornal Activa
Dins el projecte Consolidant l’economia social i solidària a L’Hospitalet, el centre ha
organitzat una sèrie de formacions pràctiques per conèixer més a fons aquest sector
estratègic i en constant creixement i les entitats i empreses que en formen part.

SANITAT4Marina Rossell ha
estat la primera cantautora a
participar en el projecte Música
en Vena que s’ha posat en mar-
xa aquest setembre a l’Hospital
de Bellvitge.

L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és millorar l’estada de les
persones que estan ingressades
en un centre hospitalari gràcies
a la música en directe dels ar-
tistes que hi van a tocar.

Rossell, que va interpretar al-
guns dels seus temes més cone-
guts com La gavina o El Metec,

va dir que per ella “és una ma-
nera de retornar una miqueta tot
el que la sanitat pública, i en con-
cret l’Hospital de Bellvitge” han
fet per ella i la seva família.
L’artista va tocar a la Unitat de
Diàlisi, al Servei de Psiquiatria i
a la Unitat de Cures Intensives.

Un altre artista que, a mitjans
de setembre, va passar per
l’hospital va ser Manu Guix, que
va presentar la cançó “Seremos
aire” per donar més visibilitat i
conscienciar sobre la fibrosi pul-
monar idiopàtica.

Música en directe per
millorar l’estada dels pacients

Andrea Melús ha estat
premiada pel seu
treball sobre els
ximpanzés del Zoo

El govern local tomba la moció
de la Tancada de Migrants
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Pubilla Cases | La Florida

OCUPACIÓ4L’Ajuntament de
l’Hospitalet i el d’Esplugues han
firmat un conveni per donar su-
port i promocionar l’activitat
econòmica i l’ocupació local dels
dos municipis.

L’escenari triat per anunciar
aquest acord va ser el Centre
Cultural La Bòbila, que va aco-
llir l’alcaldessa de la ciutat, Nú-
ria Marín, i la batllessa d’Esplu-
gues, Pilar Díaz.

Un dels punts més impor-

tants del conveni és la possibili-
tat que tindran a partir d’ara els
hospitalencs d’utilitzar el centre
Esplugues Coworking, que ofe-
reix els seus serveis a emprene-
dors i a microempreses i que té
un espai de treball col·laboratiu.

L’acord es marca com a ob-
jectius impulsar la creació d’em-
preses, generar llocs de treball,
fomentar l’emprenedoria i en-
fortir el teixit productiu local de
les dues ciutats.

ENSENYAMENT4A finals de se-
tembre, el conseller d’Ensenya-
ment va visitar l’Escola Joa-
quim Ruyra juntament amb l’al-
caldessa Núria Marín. Durant la
visita, Bargalló va explicar que el
centre “té un èxit acadèmic no-
table i té un èxit social més que
notable” i va recordar que per
aconseguir els millors resultats
escolars els dos elements són
molt importants.

El titular d’Ensenyament,
que va fer la visita acompanyat
per la direcció del centre, va
afegir que volien “conèixer de
primera mà un projecte educa-
tiu excel·lent” com és el de l’Es-
cola Joaquim Ruyra, un exemple
de comunitat d’aprenentatge on
la multiculturalitat té un prota-
gonisme molt important.

Durant la visita, que també
va portar el conseller al consis-
tori de la ciutat, Bargalló va re-
conèixer el “dèficit històric d’in-
versions educatives” que el Go-

vern ha tingut amb la ciutat i que
ha augmentat, ja que, com avi-
sen des de l’Ajuntament, ac-
tualment les aules de primària i
secundària estan saturades per
l’augment d’alumnes.

És per això que Bargalló es va
comprometre a “accelerar” els
tràmits administratius perquè
les obres de les escoles Ernest
Lluch i Paco Candel avancin
més de pressa. A més, el conse-

ller va anunciar que construiran
un nou institut, un projecte que
no estava previst. Per això va vo-
ler deixar clar que primer hau-
ran d’estudiar on es farà, cosa
que decideix l’Ajuntament, ja
que és l’encarregat de cedir els
terrenys on construir l’edifici.
Bargalló va deixar clar que “el lí-
der educatiu d’un municipi” és el
govern local i que la seva conse-
lleria és l’acompanyant.

Imatge de la visita del conseller Bargalló a l’escola. Foto: Ensenyament

Bargalló visita la Joaquim
Ruyra i anuncia un nou institut

La Bòbila acull un acte per
potenciar l’economia local

POLÈMICA4El cas dels pisos
rusc ha arribat a la ciutat després
que l’empresa que impulsa aquest
negoci ha instal·lat el local d’ex-
posició als baixos de l’edifici que
hi ha al carrer Holanda número
9. L’espai està obert des de di-
vendres 5 d’octubre i continua re-
bent visites tot i que l’alcaldessa
Núria Marín va dir, dissabte 6 a
través de Twitter, que estava
tancat. Des del mateix dissabte,
cada dia passa pel local una pa-
trulla de la Guàrdia Urbana que
els multa per reincidència, san-
cions que es van sumant a l’ex-
pedient obert per l’Ajuntament
des del mateix dissabte.

Marc Oliver, cofundador de
l’empresa que impulsa aquest
projecte, reconeix que van obrir
l’exposició sense haver demanat
la llicència per fer-ho a l’Ajun-
tament. Ara, estan treballant
per aconseguir el permís, que de-
pèn de la construcció d’una ram-
pa d’accés per a persones amb
mobilitat reduïda. L’empresa
està negociant amb el propieta-

ri del local, que és de lloguer, per
veure qui paga les obres. Per la
seva banda, des del consistori
han donat un termini de 15 dies
per poder-ho fer abans d’obligar-
los a tancar el local. 

Oliver explica que ells estan
estudiant la possibilitat de tan-
car l’exposició un cop l’hagin
visitat tots els mitjans de comu-
nicació amb els que tenen com-
promisos, alguns d’ells de l’es-
tranger, i assegura que a la ciu-
tat no faran cap espai per viure-
hi gent, que el seu negoci només
està pensat per a les capitals.

El local on s’ha instal·lat l’exposició del projecte. Foto: Twitter (Haibu 4.0)

Els impulsors dels pisos rusc
obren una exposició a la Torrassa

Collblanc-Torrassa

Cultura | Xerrada sobre l’escriptor Jaume Fuster
La Biblioteca La Bòbila acollirà, divendres 26 d’octubre a les 7 de la tarda, la pre-

sentació d’un llibre que parla de la figura de Jaume Fuster, autor de novel·la negra
en català, i de la importància que la seva obra va tenir per aquest gènere al país.

Formació | Primera escola de videojocs de la ciutat
Des de mitjans de setembre s’ha instal·lat al barri de Collblanc Akiba School, la
primera escola especialitzada en el camp dels videojocs. El projecte neix per co-
brir la demanda que hi ha al sector, enfocat a l’entreteniment i als efectes visuals.

CONTROVÈRSIA4A principis de
mes va començar la construcció
del nou camp municipal de futbol,
que ocuparà gairebé 7.000 metres
quadrats, al Parc de la Torrassa.
Fa anys que els clubs del barri de-
manen aquest equipament, ja
que fins ara han hagut d’entrenar
i jugar a camps d’altres districtes. 

Ara bé, des de l’Associació
Perseu, dedicada a defensar el
patrimoni històric, han presen-
tat una instància a l’Ajuntament
per demanar la presència d’un
arqueòleg que controli les obres,

ja que en aquesta zona es van tro-
bar, el 1934, unes sitges de l’è-
poca dels ibers i, com que no s’hi
ha edificat, hi podrien haver més
restes. L’entitat explica que volen
que es faci el camp de futbol, però
demanen que un expert vigili que
en la seva construcció no es per-
din restes històriques de la ciu-
tat. Des del govern defensen que
la llei no els obliga a fer-ho per-
què, oficialment, no es tracta
d’una zona d’expectativa ar-
queològica, cosa que l’entitat la-
menta per l’interès que té l’espai.

Polèmica per les obres del nou
camp de futbol a la Torrassa

HABITATGE SOCIAL
A LA TORRASSA

4En l’àmbit de l’habitatge,
l’Ajuntament ha comprat les
9 cases que hi ha al passatge
Pons per tal de fer-hi pisos
socials. Construïdes durant
la dècada del 1920,  el con-
sistori ha destinat 325.000
euros per adquirir aquest
conjunt d’habitatges, pro-
tegit pel pla de protecció
del patrimoni històric.
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SERVEIS4La Diputació de
Barcelona proporciona atenció
individualitzada i gratuïta a les
persones consumidores en re-
lació als litigis amb entitats fi-
nanceres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes hi-
potecaris. Aquest servei es va
materialitzar el juliol de l’any
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i el
suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31 de
desembre d’enguany.

Els ciutadans poden concer-
tar les visites a qualsevol dels 77
punts d'atenció disponibles dis-
tribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a
les dependències dels Serveis
Públics de Consum de les co-

marques de Barcelona que, prè-
via visita concertada, atén de for-
ma individualitzada i gratuïta
les diverses consultes dels con-
sumidors. 

Les persones afectades reben
un primer consell orientador
d’un advocat especialista i in-

formació sobre la conveniència
d'acudir als tribunals o de recó-
rrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes, però no es
redacta cap document ni es tra-

mita cap assumpte. Aquest ser-
vei també assessora els ciuta-
dans respecte del dret a accedir
a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària
per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de l’any passat,
s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de
les quals 4.788 han estat per
contractes afectats per una clàu-
sula abusiva, cosa que repre-
senta el 87% de totes les con-
sultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gra-
tuïta i han estat assessorades a
l’efecte.

També hi ha hagut 2.903
consultes on el consumidor ha-
via tingut un contacte previ amb
el banc.

SUPORT ALS CONSUMIDORS
Els acords amb els col·legis pro-
fessionals d’advocats se sumen

a les accions de suport als con-
sumidors que la Diputació de
Barcelona impulsa des de fa me-
sos per acompanyar-los en les
seves reclamacions per les clàu-
sules abusives.

Per atendre aquestes con-
sultes, la corporació ha aug-

mentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis
Públics de Consum. També ha in-
tensificat la formació específica
en clàusules abusives als tèc-

nics d’aquests Serveis (77 mu-
nicipals i 7 comarcals) i s’han fet
150 xerrades i tallers arreu del te-
rritori que han comptat amb
l'assistència de més de 8.000
persones.

A més, en els 224 municipis
que no disposen de Servei Públic
de Consum propi, els ciutadans
poden realitzar les seves con-
sultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats
Mòbils d’Informació al Consu-
midor (UMIC).

La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i infor-
mació sobre els protocols de
les entitats bancàries, adreces de
contacte, l’agenda d’accions for-
matives i un formulari de recla-
mació a través de la seva pàgina
web.

Amb tot, per a més informació
es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/con-
sum/clausula-terra.

Al costat de les persones
» La Diputació de Barcelona ajuda els consumidors en les reclamacions per clàusules abusives

» Ja s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Foto: iStock

Pàgines especials

El 87% de les
consultes han estat

per contractes 
afectats per una
clàusula abusiva

Els convenis amb
els Col·legis 

Professionals de
l’Advocacia acaben
el 31 de desembre 
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Esports
Lucas Mondelo es penja el

bronze al Mundial de bàsquet

Les vitrines comencen a quedar-
se petites a Lucas Mondelo. El tèc-
nic riberenc va guanyar, el passat
30 de setembre, la seva sisena me-
dalla amb la selecció espanyola fe-
menina absoluta. El combinat
estatal va derrotar Bèlgica (67-60)
per pujar a l’últim esglaó del podi

del Mundial que es va disputar a
Tenerife.

Des de l’any 2012, Mondelo no
ha fallat i ha aconseguit metall en
cadascuna de les grans cites que
ha disputat: ors a dos Europeus
(2013 i 2017), plates al Mundial de
2014 i als Jocs Olímpics de 2016
i bronzes a l’Europeu de 2015 i en
aquesta darrera Copa del Món.

“Estic molt orgullós d’aquesta
medalla i d’un campionat en el
qual hem anat de menys a més. En

són tres de consecutives, estic
molt feliç”, va assegurar l’entre-
nador, eufòric a la sala de prem-
sa després de tornar a fer història.

JA ÉS A RÚSSIA
L’estiu de Mondelo ha estat de-
dicat a preparar el Mundial, però
a la tardor no tindrà vacances, ja
que quatre dies després de guan-
yar el bronze ja era a Rússia, on ja
ha començat el curs amb el seu
equip, el Dynamo de Kursk.

ATLETISME4El passat dia 7 es va
donar el tret de sortida a la ter-
cera edició dels Jocs Olímpics de
la Joventut, que es disputen a
Buenos Aires, i que són el pròxim
gran repte per a María Vicente.
L’atleta, a més, va ser escollida pel
Comitè Olímpic Espanyol per
ser la banderera de la delegació
en la cerimònia inaugural.

I és que després d’un tram ini-
cial de 2018 en el qual ha irrom-
put en el panorama internacional
gràcies a la seva portentosa ac-
tuació en l’Europeu sub18 de
Györ (que li va servir per debutar
en l’Europeu absolut de Berlín),
Vicente competirà en la prova de
triple salt. La fase preliminar es
va fer el dia 13, quan ja s’havia
tancat aquesta edició de Línia l’H.

María Vicente,
banderera als 
Jocs de la Joventut

El passat dia 7, l’Hospi de
Xavi Molist va perdre la
seva condició d’invicte

a Tercera. Els riberencs van per-
dre el primer partit de la lliga al
Municipal dels Canyars contra un
Castelldefels molt més necessitat
de punts (1-0) en un matx en el
qual l’equip va tenir més la pos-
sessió que els del Baix Llobregat,
però van pagar cara la seva man-
ca d’efectivitat.

Vilafranca, Cerdanyola, Sant
Andreu, Horta i Europa seran els
pròxims partits que hauran d’a-
frontar els riberencs.

SECCIÓ D’E-SPORTS
Per altra banda, el passat dia 2 el
club va presentar la seva secció
d’eSports. Sergio Cano serà el
manager de la secció, que com-
petirà a la cinquena divisió de la
plataforma VFO.

L’Hospi perd 
la seva condició
d’equip invicte

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Mondelo segueix fent història amb el combinat estatal. Foto: FEB

Competició | L’Hospitalet ja és Vila Esportiva Universitària
La ciutat substitueix Cornellà com a Vila Esportiva Universitària. El relleu es va fer oficial el
passat dia 9, en un acte en el qual va participar el tinent d’alcade d’Esports, Cristian Alcázar.

El campionat universitari es disputarà a partir del novembre i durarà fins el març de 2019.
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Llibres

Panellet és un power trio del Vallès que
sap molt bé com endolcir un estil mar-
cadament agressiu i esmolat com és el
punk. Combinen la música amb una in-
dumentària inconfusible i amb unes lle-
tres que glorifiquen la cultura televisiva
dels vuitanta. Precisament d’aquí ve el
nom del seu segon disc, Sputnik (HFMN
Crew, 2018), publicat recentment.

Música Pelis i sèries

Sputnik
Panellet

Nit de les Llibreries
En el marc de la Biennal de Pensament i Arts Ciutat Oberta, el
Gremi de Llibreters programa per a dijous 18 d'octubre, en-

tre les 20.30 i les 23 h, la primera Nit de les Llibreries de 
Barcelona. Hi prendran part una vintena d'establiments de
diferents barris de la capital catalana, que organitzaran acti-
vitats relacionades amb la temàtica de la Biennal i que tin-

dran com a finalitat la descoberta de la llibreria com a centre
d'interès crític, proper, central, obert cada dia de l'any, així

com la visibilització de l'assaig, el pensament i les arts. 

A I T A N A

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
El seu primer single en solitari es titula ‘Teléfono’

Confirmar la seva ruptura amb Cepeda
La barcelonina ho ha anunciat a través de Twitter

La notícia es va fer viral en poques hores
Els dos extriunfitos demanen respecte i privacitat

QUÈ HA FET?

ÉS FAMOSA PER...

Angelika Schrobsdorff va decidir no-
vel·lar la vida de la seva mare, una dona
que lluitava contra els cànons esta-
blerts des de l’Alemanya dels anys 20
fins a l’arribada del nazisme al poder. 

L’edició de 1961 va produir un escàn-
dol moral i polític i es va publicar -tra-
duccions incloses- amb els dos últims
capítols censurats, que ara es recuperen.

Els homes
Angelika Schrobsdorff

Oriol Pla s’estrena com a director amb
aquest homenatge al teatre i a la seva
família. Els seus pares i la seva germa-
na no dubten d’enfilar-se a l’escenari al
seu costat i posar-se a les seves ordres
per traspassar la fina línia entre realitat
i ficció i fer tota una declaració d’amor
a l’ofici que comparteixen.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Teatre

Travy
Oriol Pla Solinas

No t’ho perdis

Viu en línia

Ja és oficial. Cepeda i Aitana han trencat la seva rela-
ció sentimental. Després dels rumors que apuntaven
des del mes de setembre que s’apreciava un cert dis-
tanciament entre la parella, els dos extriunfitos han

confirmat a través de les xarxes socials que ja no
estan junts. El primer a fer-ho va ser Cepeda i, tot
seguit, la barcelonina va acabar de confirmar la

notícia demanant respecte i comprensió a tots els
usuaris. “Tot està dit. No diré res més al respecte
perquè es pateix encara que no s’exposi aquest
sentiment”. Aquest va ser el missatge que Aitana
va compartir al seu compte de Twitter després
que la notícia es fes viral i suscités, en la mateixa
mesura, crítiques i mostres de suport. Aitana i

Cepeda es van conèixer durant la seva participa-
ció en la darrera edició d’Operación Triunfo. Ac-
tualment, els dos artistes estan immersos en la 

promoció del seu primer disc en solitari. 

La dotzena (i darrera) temporada d’a-
questa sitcom nord-americana ja s’ha
estrenat. Així, som davant dels últims
24 capítols de les aventures de Leo-
nard, Sheldon, Penny i tota la seva co-
lla d’amics. En els diferents episodis 
hi haurà les aparicions estel·lars de 
l’actriu Kathy Bates o de l’astrofísic 
Neil deGrasse Tyson, entre altres.

The Big Bang Theory
Chuck Lorre i Bill Prady

| Call of Duty Black Ops
Un dels shootersmés populars dels últims anys torna amb 

un nou joc. Aquest títol tindrà el mapa més gran de la saga.

Famosos

La fitxa
QUI ÉS?
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Viu en línia

DIMARTS 16 D’OCTUBRE
20:30 José Miguel Cruz, Nacho Ruiz i Albert Pu-

jol es reuneixen a Torre Barrina per recordar
un dels programes de ràdio més mítics, Sá-
banas con chinchetas. / Torre Barrina.

DILLUNS 15 D’OCTUBRE
15:30 WhatsApp, contactes, arxius adjunts, fo-

tos és el nom del taller que ensenyarà els seus
usuaris a treure tot el partit a aquesta popular
aplicació de missatgeria. / Biblioteca Central
Tecla Sala.

FINS AL 7 DE NOVEMBRE
Tarda Des del passat dimecres 3 i durant tots els

dimecres fins al 7 de novembre, està en mar-
xa el curs anomenat Cuina de tardor, pensat
per aprofitar els aliments propis d’aquesta es-
tació. / Centre Cultural Santa Eulàlia.

FINS AL 26 D’OCTUBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà gaudir de la mostra Ya no hay nada só-
lido, todo se desvanece, feta a quatre mans per
Benxamín Álvarez i Agustín Fructuoso. / As-
sociació Cultural Taller Pubilla Kasas.

FINS AL 4 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà gaudir d’Invoice. Jaume Pitarch, una pro-
posta crítica que parteix d’una acció poèti-
ca per fer visibles els processos de creació de
les obres d’art. / Centre d’Art Tecla Sala.

DIMARTS 16 D’OCTUBRE
Matí La caputxeta vermella i un llop diferent serà

l’obra de teatre que es representarà. Els
alumnes que tinguin entre 6 i 8 anys gaudi-
ran de la primera sessió, i els que tinguin en-
tre 8 i 10, de la segona. / Teatre Joventut.

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
17:30 Yamila Alberola s’encarregarà d’una ac-

tivitat anomenada L’adaptació de la petita in-
fancia a noves realitats. / Biblioteca Central
Tecla Sala.

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
16:45 Partit de bàsquet corresponent a la cin-

quena jornada del grup Est de la LEB Plata en-
tre el CB l’Hospitalet i l’Hestia Menorca. / Nou
Pavelló del Centre.

Comparteam i Jack Rusell, de Luper-
ta, s’encarregaran de la sessió infan-
til de narracions Un conte i quatre po-
tes. / Biblioteca de Bellvitge.

‘Un conte i quatre potes’ 
a la biblioteca de Bellvitge
Dimarts 23 d’octubre a les 17:30

Des de principis del mes passat i fins
al juliol de l’any que ve, estan en
marxa les classes de guitarra, amb ni-
vells d’iniciació i de perfeccionament.
/ Centre Cultural Sanfeliu.

Un curs de guitarra, en marxa 
al Centre Cultural Sanfeliu

Tots els dilluns a les 17:00

Alícia Vives coordina la primera de les
tres sessions del Club de lectura fàcil en
català, que per començar girarà al vol-
tant de Molt soroll per res, de William
Shakespeare. / Biblioteca Josep Janés.

Es posa en marxa el cicle
‘Club de lectura fàcil en català’

Dijous 18 d’octubre a les 16:15

Partit de futbol corresponent a la
dotzena jornada de la Tercera Divisió
entre el CE l’Hospitalet i el Cerdanyo-
la FC. / Municipal de la Feixa Llarga.

L’Hospi de Xavi Molist rep
la visita del Cerdanyola FC
Diumenge 28 d’octubre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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