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Controlar que es facin totes les
infraestructures previstes per
garantir i millorar la mobilitat
dels ciutadans i de mercaderies
al Baix Llobregat. Amb aquest
objectiu, ha nascut la Taula d’In-
fraestructures de la comarca,
que també engloba l’Hospitalet.

La intenció d’aquest nou òr-
gan és reclamar que s’executin
les inversions en infraestructu-
res previstes per al Baix Llobre-
gat. A més, els seus membres
també es dedicaran a fer el se-
guiment d’aquelles obres que ja
s’estiguin executant o d’aquelles
que hagin quedat aturades.

El president de PIMEC Baix
Llobregat-L’Hospitalet, Joan So-

ler, posa d’exemple algunes de
les obres més importants que
s’han de fer a la comarca: la
llançadora de Rodalies fins a
l’aeroport del Prat, el tram-Bus
Cornellà - Castelldefels, el Pla Di-
rector Urbanístic d’Infraestruc-
tures de la ròtula Martorell-
Abrera, les actuacions a la B-40
entre Olesa i Viladecavalls i la
connexió de la Ronda Litoral
amb la C-32 a Sant Boi.

PARLAR AMB TOTHOM
Com va explicar Soler durant
l’acte de constitució de la Taula,
que es va fer el 28 de març, una
de les seves tasques serà dialogar
amb els responsables de les dife-
rents administracions públiques
competents en cada infraestruc-
tura per traslladar-los les peti-
cions i accions que la Taula con-
sideri que han de fer en cada cas.

Per això, l’organització ex-
plica que estarà oberta a tots
aquells agents que “tinguin in-
teressos legítims en la mobilitat
de la comarca i les seves in-
fraestructures i que hi vulguin
participar”.

Soler afegeix que la Taula
vol que “les inversions en in-
fraestructures s’ajustin al pes
real que té el Baix Llobregat en
l’economia”, ja que, com asse-
guren des de PIMEC, la comar-
ca és un dels motors econòmics
de Barcelona i de Catalunya.

Per això, per controlar que es
facin les inversions previstes en
les infraestructures claus per al
territori, aquesta nova platafor-
ma ha rebut, des del seu naixe-
ment, el suport d’alcaldes i re-
presentants polítics d’una vin-
tena de municipis i dels sindicats
més representatius.

Supervisió de les promeses
» Neix la Taula d’Infraestructures del Baix Llobregat i l’Hospitalet per vigilar les inversions previstes 
» Impulsada per PIMEC, els integrants controlaran les obres en marxa i aquelles que s’hagin aturat

Pau Massip
L’HOSPITALET

La llançadora que ha de connectar l’Aeroport del Prat amb la capital catalana és una de les infraestructures que es controlaran. Foto: Lluís Sibils/ACN 

TREN4El Ministeri de Fo-
ment inclourà el projecte del
‘Metro del Delta’ al Pla Inte-
gral de Serveis de Rodalies de
Catalunya que està impul-
sant el govern de l’Estat. Així
ho van confirmar els repre-
sentants del ministeri i d’Adif
que es van reunir, el passat 22
de març, amb cinc alcaldes de
la comarca.

Els membres del govern
de Pedro Sánchez ho van con-
firmar en una reunió que es va
celebrar a l’estació de Sants i
que va servir per tractar de di-
ferents qüestions sobre el ser-
vei de Rodalies a la comarca,

un dels més importants és la
recuperació del ‘Metro del
Delta’.

Tal com està plantejat,
aquest projecte ha de con-
nectar Cornellà amb Castell-
defels construint una via so-
terrada de 22,4 quilòmetres
que tindrà enllaços amb l’R2
i els Ferrocarrils de la Gene-
ralitat.

Per això, els alcaldes que
van participar en la trobada
consideren que aquest pro-
jecte millorarà l’oferta ferro-
viària a la comarca i crearà un
nou corredor d’entrada a la
capital catalana des del sud.

L’Estat inclourà el ‘Metro 
del Delta’ al Pla de Rodalies
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Me deja con la boca
abierta la condescen-

dencia con la que se mira
al Reino Unido o Italia desde los medios
españoles. Somos un país de la periferia
europea incapaz de tener un debate de
mínimos sobre los fallos de diseño de
la UE y cómo nos impactan, pero qué
risa lo del “¡order!”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La panadería de mi ca-
lle cierra porque con-

vierten la finca en pisos
turísticos. Yo, en la finca de al lado, a
partir de mañana estoy oficialmente en
la calle con mi hija porque mi piso se
va a alquilar al doble de precio. Sí, con
mi hija, sin familia ni ayuda. Así nos ti-
ran del barrio.

@Berrironaiz

La senyora marquesa
que ha disposat que

ara mateix s'estigui fent
un debat entre candidats catalans al
Congrés de manera pràcticament ín-
tegra en castellà, entenc que també for-
ma part de la cultura oprimida que
menja entrepans de xoriço a l'hora
del pati.

Hoy hace exactamente
100 años que el Conde

de Romanones firmó el
decreto por el que establecía la jorna-
da laboral de 8 horas en España. ¡Un si-
glo! Y continuamos igual, aunque se
haya multiplicado la productividad.
Es como si fuera un límite físico in-
franqueable.

@crendueles@zuvielzirkus@apuente

La lupa

per @ModernetdeMerda

L’amenaça de TV3

Va ser venuda com una anàlisi del pro-
cés des d'un punt de vista periodístic, però
el ‘Salvados’ de fa uns quants dies va aca-
bar sent -sobretot- un judici als mitjans
públics catalans. Un judici en què, tenint
en compte que els acusats eren els que
eren, hi faltaven veus, especialment ca-
talanes -que no van voler-hi ser per di-
versos motius, tots imaginables-.

L'alliçonament i el to pa-
ternalista i condescendent
+es van anar succeint fins que
va haver de ser Josep Cuní -
paradoxes de la vida- el que
rescatés l'espectador d'aque-
lla falsa classe magistral
col·lectiva. Cuní va treure la
dada clau. Va recordar que la mitjana de
sharede TV3 voreja el 14%, i que, per tant,
hi ha un 86% de catalans que no estan in-
fluïts en cap moment pel perillós inde-
pendentisme que suposadament pre-
gona la cadena.

Aquesta dada, quan es combina amb
la que mostra l'auge de l'independentis-
me a Catalunya els últims anys, és letal.
El percentatge del SÍ creix vertiginosa-
ment fins al punt de triplicar el sharede
TV3, que es manté o fins i tot baixa una
mica; dues tendències que destrossen to-
tes les teories de l'adoctrinament. Des-
trossades totes. Completament.

L'argument de Cuní té un hàndicap,
però, i és que en acceptar-lo dónes per fet
que TV3 és independentista i que con-
forma un bloc televisiu sòlid del 14%. Però
és igual. Pel cas que ens ocupa, podem
permetre'ns acceptar-ho. En primer lloc,
perquè, certament, ho és (amb infinita
més pluralitat que qualsevol altra cade-
na). I, en segon lloc, perquè superar el de-

bat sobre si TV3 és independentista o no
és clau per aconseguir situar aquest fals
mantra de l'unionisme allà on cal situar-
lo realment: en la incomoditat que pro-
voca la simple existència d'una televisió
amb una ideologia diferent de l'oficial.

Quan es posa l'independentisme de
TV3 sobre la taula, no s'està fent en de-
fensa de la puresa ideològica de qualse-
vol televisió pública o per combatre els
efectes adoctrinadors que la no-puresa
pot tenir sobre els ciutadans. No es fa per
això. Queda més que demostrat que el bi-
aix de TV3 no acaba tenint un impacte
real destacable en la població catalana, és

irrellevant al costat de l'onada homogè-
nia de la TDT.

De fet, si el que els preocupés tant fos
que s'estigués adoctrinant des d'una
televisió pública, denunciarien també la
deriva de quasi totes les televisions pú-
bliques del país. Perquè totes tenen un
biaix. Totes comuniquen allò que el
govern vol que es comuniqui. Però, és

clar, aquestes televisions no
són l'objectiu de l'unionisme
perquè, malgrat representar
interessos partidistes diver-
sos, tenen un sentit nacional
compartit, vàlid, inofensiu,
espanyol.

Per tant, el que molesta
és, senzillament, el que representa TV3.
Els molesta que hi hagi una televisió en
català. Que s'informi des d'una visió na-
cional diferent de l'oficial. Que hi hagi una
escletxa en la uniformitat mediàtica de
l'Estat. Els molesta la taca enmig de
l'imperi, la mica d'aire que tenim els ca-
talans i que no tenen altres comunitats.
No és, per tant, un tema de valors perio-
dístics, ni d'organismes públics. És una
qüestió purament nacional: m'estàs po-
sant en dubte, TV3.

Per això no pararan fins a eliminar-
la del mapa. No pel que diu ni per on ho
diu: pel que és.

Els molesta que hi hagi una televisió 
en català. Que s'informi des d'una 
visió nacional diferent de l'oficial 

Els semàfors

Síndica de Greuges
Merche García, Síndica de Greuges de la
ciutat, ha decidit obrir una actuació d’ofici
sobre la prova pilot de Mobike. Ha pres la
decisió per les queixes que ha rebut de di-
versos ciutadans i per resoldre els proble-
mes de mobilitat que provoquen les bicis. 

pàgina 10

Haibu
L’empresa que vol impulsar el negoci de
pisos rusc perquè la gent hi visqui ha

tancat el local que tenia al carrer Rosse-
lló, que operava sense llicència, després
d’un atac d’Arran. Tot i que l’empresa ho
diu, l’Ajuntament nega que hi negociï.

pàgina 16

IES Eduard Fontserè
Els estudiants de 4t d’ESO de l’optativa
de cinema estan impulsant un festival
internacional de curtmetratges que, a

més d’atreure curts de primer nivell, vol
encomanar la passió del cinema a tot el

barri amb projeccions i cinefòrums. 
pàgina 16
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Les millors
perles

El cantant colombià Juanes ha denunciat que s’hagi versionat la
seva cançó ‘A Dios le pido’ per a la campanya electoral de VOX.
Fa unes setmanes va començar a circular per la xarxa el vídeo

de la versió anomenada  ‘A VOX le pido’. Davant la situació, Juanes
ha expressat “una enorme tristesa i indignació” a les xarxes socials.

Gabriel Aranda, seguidor del Racing d’Avellaneda, desen-
terra la calavera del seu avi per celebrar la Superlliga Ar-
gentina. L’aficionat va decidir obrir el nínxol on el seu fa-

miliar estava enterrat i passejar-lo per Buenos Aires per fer-li
‘viure’ la festa del campió de la primera divisió argentina. 

Un home salva un gos de morir ennuegat fent-li el boca a
boca. El cadell va empassar-se una salsitxa d’una botiga a
Turquia, fet que gairebé l’ofega. Omar Yilmaz no s’ho va

pensar dues vegades i va fer la maniobra per salvar l’animal. “Sé
què se sent en quedar-te sense aire, i l’havia d’ajudar”, va explicar.

El Parlament Europeu reconeix per primera vegada Gibral-
tar com una colònia britànica. L’Eurocambra va aprovar el
reglament d’exempció de visats en el qual anomena d’a-

questa forma al Penyal. Aquest canvi semàntic és un nou front
obert de l’escenari europeu que hi haurà després del Brexit.

La vida de Jesús Gil arriba a HBO en forma de minisèrie. ‘El Pio-
nero’ plasmarà la polèmica trajectòria del que va ser presi-
dent de l’Atlètic de Madrid i alcalde de Marbella. Les ombres

de corrupció, pràctiques il·legals i l’estil de vida ostentós de Gil se-
ran el rerefons de la sèrie, que mostrarà material personal inèdit.

A les xarxes

@JordiGraupera: Alcaldessa @AdaColau,
no facis cas als de màrqueting. No facis co-
ses que ja es veu que no vols fer. Així et
degrades tu i degrades la ciutat.

@soler_toni: Una mica trist per haver de fe-
licitar @LauraBorras per una cosa tan simple
com usar la seva llengua en un debat de
candidats catalans celebrat a Catalunya.

#DebatCandidats

@_ANAMILAN_: Si eres padre o madre
de un niño o niña homosexual y esto te
resulta un problema, la psiquiatría puede
ayudarte. A ti. No a tu hijo, pero sí a ti. 

#SalvadosPapa #ColauYoutuber

Les claus

En política cal estar amatent a
com es reparteixen els llocs a les
llistes confeccionades pels seus
capitostos, del que se’n pot fer
una lectura prou significativa so-
bre per on van els trets. El PP en-
via a Dolors Montserrat, fins ara
portaveu al Congrés, com a cap
de llista per a les eleccions al Par-
lament Europeu. El PSOE des-
plaça a Josep Borrell, Ministre
d’Afers Exteriors, també a les ma-
teixes eleccions. És casualitat o és
conseqüència de la seva nul·litat
en els respectius càrrecs ante-
riors? Sembla que no cal ser gaire
llest per arribar a la conclusió de
què a tots dos se’ls aplica la fór-
mula que s’empra des de fa molt
temps a qui destorba. I per uns
suposats mèrits, se’ls facilita una
sortida diguem-ne digna, amb un
càrrec ben remunerat i lluny dels
centres de decisió dels partits.
Així no faran nosa i quedaran
tranquils. Són personatges que
amb la seva trajectòria desafortu-
nada s’han tornat incòmodes, no
aporten res de positiu. Casual-
ment tots dos són catalans. Si
més no, d’origen, encara que en
els seus currículums no hi cons-
ten gaires elements de servei a
Catalunya, no ja per no ser inde-
pendentistes. És natural i lògic
que no tots els catalans ho són,
sinó per no haver aconseguit al-
gun benefici pel nostre país.

No és el cas del president Car-
les Puigdemont, candidat per
JxCat, ni d’Oriol Junqueras per
ERC. També es presenten a les
eleccions europees, sense que
ningú els hagi d’agrair els serveis
prestats, per fer front a la igno-
mínia d’unes acusacions falses i
una justícia forassenyada.

Cap amunt!
per Jordi Lleal 

El dolent de la pel·lícula 
per Teresa Calveras

Quan les accions pròpies són
jutjades per una gran part de la
societat com accions injustes,
les persones que les defensen
no poden permetre que això si-
gui visible i manifest.

Aquesta premissa ens fa
entendre la bel·ligerància
que provoquen els llaços
grocs. Cada vegada que les
persones que defensen la re-
pressió i les limitacions als
drets democràtics en veuen
un, se senten qüestionades
perquè saben que no estan si-
tuats al cantó correcte de la
polèmica. De cap de les ma-
neres poden permetre  que el
carrer i les persones els hi va-
gin recordant quina és la
seva actitud davant unes ac-
cions que una gran part de la

societat troba reprovables i
que ells defensen.

D’aquí tots els eufemismes,
les trampes lingüístiques que
s’inventen per tal que allò que
està mal vist no ho sembli tant.
Com a exemple només cal pen-
sar en la impossibilitat que te-
nen  de qualificar els membres
del govern empresonat de pre-
sos polítics. L’existència de pre-
sos polítics és un fet inaccepta-
ble per a les societats demo-
cràtiques. Ergo,  si no en par-
lem, no n’hi ha. No es qüestio-
na el fet ni la democràcia espa-
nyola, es canvien els termes i
problema solucionat.

La lluita contra els llaços
grocs no mostra res més que la
mala consciència dels qui la
porten a terme.

per Alex Suárez
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Núria Marín
Alcaldessa de l’Hospitalet i candidata del PSC

“No em veig amb pactes estables
ni amb Ciutadans ni amb ERC”

Des que vostè va agafar les
regnes del PSC a la ciutat,
el partit va perdre la majo-

ria absoluta (2011) i dos regidors
(2015). Quines sensacions té de
cara al maig? Creu que pot rever-
tir aquesta tendència?
Les perspectives són millors ara
que en les anteriors eleccions. S’ha
fet una bona gestió com a govern i
l’ambient extern ens pot ajudar.

A les eleccions del 2015 van entrar
fins a vuit partits al Ple. Creu que
el 26 de maig encara quedarà més
fragmentat? La preocupa això de
cara a la governabilitat? 
Crec que no hi haurà més repre-
sentació de partits al Ple, però no
em preocupa. Ens hem d’adaptar
a les circumstàncies. Històrica-
ment, hi havia una tradició de ma-
jories absolutes i de pocs partits
amb representació al consistori i,
en els últims temps, hem vist com
hi ha més fragmentació i menys
majories absolutes. Aquesta és
una nova forma de governar que
hem assumit durant aquests úl-
tims vuit anys i que crec, sincera-

ment, que no ha donat  un resultat
dolent.

Fa pocs dies entrevistàvem l’al-
calde Balmón a Cornellà i parlà-
vem de Vox. A l’Hospitalet, creu
que el partit d’ultradreta pot acon-
seguir entrar a l’Ajuntament?
Espero que no. Ara bé, a la ciutat
tenim antecedents de representa-
ció de partits racistes i xenòfobs. Si
aquests vots encara existeixen,
poden escollir aquestes opcions.
Per tant, és possible.

Recentment, el ministre Ábalos
deia que el PSOE ha d’arribar a
pactes amb Ciutadans i, per altra
banda, Joan Tardà defensa que
ERC s’ha d’entendre amb el PSC a
l’àrea metropolitana per frenar
justament el partit de Rivera.
Però sembla que a l’Hospitalet,
tant una aliança com l’altra seran
difícils, no?
En aquests vuit anys sense majoria
absoluta, nosaltres hem aprovat
pressupostos i ordenances amb vots
a favor d’ERC i, a principis de man-
dat, amb Ciutadans. Ens hem entès
amb totes les forces amb represen-
tació municipal, amb amplis con-
sensos, en benefici de la ciutat. És
cert que, en els últims anys, proba-
blement pel Procés, en política s’ha

tendit a tancar-se cadascú en les
seves posicions i a estar menys pre-
disposats al pacte. Però penso que
és bo l’acord amb les formacions po-
lítiques que els ciutadans decideixin
que poden representar els interes-
sos de la ciutat. No em veig amb
pactes estables amb aquestes for-

ces, encara que no descarto que pu-
guem reeditar el pacte d’esquerres
amb ICV-EUiA si, evidentment, aques-
tes formacions tenen voluntat de go-
vernar la ciutat.

Si després del maig ho tingués
més complicat que ara, es de-
cantaria per Iniciativa, per tant.
Més complicacions que les que
hem tingut fins ara les descarto.
[Somriu]. Després gestionarem la
realitat, però crec que estem en mi-

llors condicions avui que fa quatre
anys. Per tant, espero que els resul-
tats així ho indiquin. Dit això, és de-
sitjable que hi hagi una estabilitat
de govern, i ho vam intentar fa
quatre anys oferint als partits d’es-
querra l’entrada a l’executiu. Ells ho
van descartar, probablement per-
què hi havia un canvi en les perso-
nes que van entrar, i respecto
aquesta posició. Espero que el prò-
xim mandat siguin més receptius
en benefici, no del PSC, sinó dels
ciutadans. Crec que és bo que hi
hagi una estabilitat al govern.

Finalment no hi haurà l’enfron-
tament que alguns preveien
entre vostè i el seu antecessor,
Celestino Corbacho, a qui molts
situaven com a cap de llista de Cs
a la ciutat. Què n’opina que qui
va ser alcalde del PSC abans que
vostè ara vagi de número tres a
la llista que Manuel Valls i Ciuta-
dans presenten a Barcelona?
Poca cosa. En política, el millor que
podem fer és ser coherents.

En tot cas, prefereix no tenir-lo
com a competidor?
Jo no decideixo qui són els meus
competidors. Si s’hagués presentat
aquí, hauríem fet la mateixa cam-
panya, com a mínim nosaltres, que

és explicar als ciutadans el nostre
compromís. Jo crec que no hagués
canviat la nostra posició. No sé la
de Ciutadans, quina podia haver
estat i quina serà.

Vostè diu que no en vol parlar,
però Corbacho sí que ha fet refe-
rències a la seva persona, de ve-
gades de manera poc agradable.
Què sent personalment quan fa
aquest tipus de declaracions?
La veritat és que, en aquests mo-
ments, m’afecta bastant poc el que
pugui dir Corbacho. No tinc ganes
d’entrar en polèmica amb ell. En
una paraula, fa una mica de pena,
tot plegat. Més per a ell que per a
ningú més.

Abans parlava del Procés... Al-
guns alcaldes del PSC han anat a
visitar els presos a títol personal.
Vostè estaria disposada a fer-ho?
Si m’ho demanessin, no hi tindria in-
convenient. Però encara no m’ho
han demanat. [Somriu].

Tornant a les eleccions del maig,
potser a la ciutat influirà més el
que hagi passat un mes abans, a
les espanyoles. Depenent del re-
sultat que faci el PSOE, això la
pot beneficiar o perjudicar...
Lògicament, si la marca socialista és4

Arnau Nadeu / Pau Massip
Fotografia: Eduardo Corria

“Si els presos
em demanessin
que els visités,
no hi tindria
inconvenient”
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– Estaria disposada a aturar el
pla de la Gran Via per debatre’l
i aconseguir més consens?

– En aquest cas s’està enganyant
tothom. Hi ha molt postureig
per part d’alguns.

– Hi veu interès polític, per tant?

– Evidentment. Hi ha formacions
polítiques que hi estan d’acord
i no ho diuen. Aquest pla està
aprovadíssim.

3una marca forta i està en línia as-
cendent, això pot ajudar-nos a es-
cala local. No tot és el candidat.

Ara que parlem de les eleccions
espanyoles, pot ser que, si canvia
el color del nou govern de l’Estat,
el soterrament de les vies de Ro-
dalies es torni a encallar?
Confio que no. El soterrament de les
vies estava acordat amb l’anterior
govern del PP i ratificat pel govern
del PSOE. El projecte ja està en
marxa i, per tant, crec que un canvi
al govern d’Espanya no significaria
tornar a començar. Soc molt opti-
mista. Encara que el primer que faré
amb el nou govern, sigui de qui
sigui, serà tornar-ho a recordar.

Algunes entitats veïnals han ex-
plicat que, en reunions que han
mantingut, vostè ha fet autocrí-
tica i ha reconegut que el seu go-
vern potser no ha gestionat de la
millor manera situacions com la
del poliesportiu del Gasòmetre o
de Can Trinxet. Creu que el seu go-
vern ha escoltat prou els veïns?
Sí. Els hem escoltat molt, perquè si
no, no hauríem rectificat en alguns
temes o no hauríem fet el que hem
fet amb el Gasòmetre. Jo soc molt
autocrítica i molt crítica amb el
meu govern. Fem les coses amb la
millor voluntat del món, intentem
consensuar al màxim, però de ve-
gades no les expliquem correcta-
ment. Aquesta ciutat només pot
tirar endavant escoltant-nos, aju-
dant-nos i treballant junts. Jo no
entenc la política per la via de l’or-
deno y mando. Això forma part del
passat, però no del present ni del
futur. Ens hem d’escoltar tots,
també els veïns, que de vegades
volen parlar però volen escoltar
poc. Ens hem d’escoltar tots, ells
també.

Pel que fa al poliesportiu de
Santa Eulàlia, quines opcions
podran triar els veïns i veïnes en
el procés participatiu? Ja saben
quan es farà?
Estarem parlant de dues o tres alter-
natives que hem d’analitzar bé
abans que siguin els ciutadans que
puguin escollir. Tenim el compromís
de fer un poliesportiu al barri de
Santa Eulàlia i el farem allà on, entre
tots, decidim. Penso que no hi haurà
unanimitats. Haurem de deixar pas-
sar les eleccions municipals i plante-
jarem una consulta, que serà el
primer cop que la farem. Si fem
aquest exercici, l’hem de fer de la
millor manera possible, perquè serà
el camí d’altres consultes ciutadanes
que puguin venir després.

Parlant de Can Trinxet, les enti-
tats es van unir per denunciar
que gran part del patrimoni his-
tòric i arquitectònic de la ciutat

s’ha perdut des de la recuperació
de la democràcia.
Això és radicalment fals.

Ho diuen les entitats.
Però no és cert. Al contrari, el que
hem fet és recuperar patrimoni que
no era municipal, que estava en
mans privades. Podem fer una llarga
llista de recuperació de patrimoni
que no era nostre a l’inici dels ajun-
taments democràtics. Puc acceptar
que els ciutadans o les entitats ens
puguin dir que anem lents o que
anem tard. D’acord, però és que hi
ha hagut moltes coses a fer. En
aquesta ciutat hem travessat uns
anys de crisi econòmica molt llarga
i molt dura. Les administracions han
girat l’esquena als ajuntaments i als
ciutadans. Ens hem trobat molt sols.

Un altre dels projectes que genera
controvèrsia és el PDU Granvia.
De fet, la FAV i el regidor del PDe-
CAT a l’Ajuntament han demanat
recentment que s’aturi per deba-
tre’l amb els veïns. Estaria dispo-
sada a fer-ho per aconseguir més
consens?
En aquest cas, crec que s’està enga-
nyant tothom. Hi ha una part de
postureig molt gran per part d’al-
guns. Aquest projecte l’ha aprovat

la Generalitat. El Pla Director està
aprovadíssim. Això es va discutir en
el seu moment i les entitats veïnals
hi estaven d’acord. El senyor Mon-
rós [PDeCAT] sap perfectament
que aquest projecte està aprovat.
Igual que ho saben altres forma-
cions polítiques que formen part
del Govern de la Generalitat. Que hi
ha formacions polítiques que hi
estan d’acord i no ho diuen? També
és veritat.

Per tant, hi veu interès polític.
Evidentment. En el seu moment, la
plaça Europa també va ser criticada.

L’augment del preu dels pisos,
sobretot dels lloguers, és un pro-
blema que cada cop afecta més
veïns... 
O ens posem tots a treballar en la
mateixa direcció per trobar una so-
lució a l’habitatge o no ens en sorti-
rem. Això no ho arreglarà ni un
alcalde sol, ni l’Estat sol ni la Genera-
litat sola. Totes les administracions

que hi tenim alguna cosa a fer hem
de treballar plegades, sense dema-
gògia, fent lleis que no poden ser
partidistes ni partidàries. S’han de
canviar lleis, s’hi han de posar recur-
sos i hem de donar una solució real
als ciutadans. Fora d’això, farem pe-
daços. Hem de tenir un zoom una
mica més ampli que el de la ciutat.

Fa poc s’ha anunciat l’ampliació
del recinte de la Fira i la cons-
trucció de nous hotels a la zona
de la plaça Europa. Des de l’o-
posició critiquen que l’Hospita-
let s’acaba quedant “allò que no
vol Barcelona”. Quins beneficis
aportaran els nous hotels a la
ciutat?
La gent parla del turisme en nega-
tiu, però per a nosaltres ha estat una
oportunitat. Tenim un turisme de
negocis molt vinculat a la Fira i al seu
entorn i tot això ha generat econo-
mia a la ciutat. El turisme ja és el ter-
cer sector econòmic de la ciutat. En
aquests moments, per a nosaltres,
no és un problema.

En la conferència que va oferir a
principis de febrer, va explicar que
un dels nous projectes que con-
templa és impulsar la zona nord
de la ciutat amb la construcció
d’un nou hospital a Can Rigal. Però
al setembre va firmar el Pla Local
de Salut amb la consellera i aquest
projecte no hi apareixia. Quan
creu que es podrà fer realitat?
El tema de l’Hospital General fa
mesos que està sobre la taula de la
conselleria. L’actual hospital ha que-
dat obsolet i el nou projecte va que-
dar paralitzat per la crisi. El que no
pot ser és que el 50% de la població
s’hagi de traslladar fora de la ciutat
per ser atès quan a Bellvitge s’atén
una part de la població del Baix Llo-
bregat. Només demanem sentit
comú. La conselleria encara no ens
ha donat una resposta, però jo con-
fio que serà positiva.

Esquerra va denunciar que el cost
de la conferència va ser de ga-
irebé 37.000 euros. És així?
Els enganyaria si els digués que sí o
que no, perquè ho desconec. Tots
els actes tenen un cost i aquest
forma part de la tradició del muni-
cipi. Sempre es fa en diferents es-
pais de la ciutat, en aquest cas a
Bellvitge, perquè estem simbòlica-
ment amb aquesta transformació
de la Gran Via. És important que es
faci la conferència i, per tant, és as-
sumible en el marc dels pressupos-
tos municipals. 

Ja té clar quina serà la primera
decisió que prendrà si revalida
l’alcaldia?
Parlar amb els grups polítics amb re-
presentació i reunir-me amb els lí-
ders veïnals i sindicals de la ciutat.<

“Es parla 
del turisme en
negatiu, però
ha estat una
oportunitat”

“De vegades els veïns volen parlar
però volen escoltar poc”
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FESTES4Miguel Ángel Rodrí-
guez, més conegut com ‘El Sevi-
lla’, serà l’encarregat de posar en
marxa les Festes de Primavera. I
és que el cantant dels Mojinos Es-
cozíos, nascut a la ciutat, ha estat
l’escollit per fer el pregó, que es
farà a la plaça de l’Ajuntament el
dijous 25 a les vuit de la tarda. A
la mateixa hora començarà el
Toc d’Inici i l’exhibició de la imat-
geria festiva de la ciutat.

El divendres 26 serà el torn de
la música i de la cultura, amb la
Primavera arts de carrer, que, a
partir de les 5 de la tarda, ompli-
rà la plaça del Repartidor amb di-
verses activitats. A la nit, aquells
que ho vulguin podran triar el
concert d’Oques Grasses, al Parc
de la Remunta, o l’espectacle de
Rozalén, que omplirà La Farga
amb la música més personal de
l’artista. Als barris, la música al ca-
rrer també serà la protagonista
amb el festival de música al carrer
i els concerts al Parc de la Mar-

quesa a Collblanc o el concert de
Pau Alabajos al terrat de la bi-
blioteca de Bellvitge.

El dissabte 27, des de les 11 fins
a les 2, tots els veïns podran visi-
tar l’Ajuntament durant la jorna-
da de portes obertes. Pels que vul-
guin remullar-se, a la rambla de
la Marina es farà la festa d’Aigües
durant tot el dia. En canvi, els que
prefereixin el foc podran partici-
par en la Nit de foc infantil.

El diumenge 28 serà el dia de
les tradicions populars que arren-
carà amb la despertada dels tra-
bucaires. Durant tot el matí, la
plaça de l’Ajuntament acollirà la
29a Trobada de Gegants, que
donarà pas a la jornada castelle-
ra. El punt final el posarà el co-
rrefoc, que arrencarà a les 9 a la
plaça de l’Ajuntament i que s’a-
cabarà amb els focs artificials, que
tancaran quatre dies de festa.

Imatge de les Festes de Primavera de l’any passat. Foto: Ajuntament

Arriben les Festes de Primavera
per omplir els carrers d’actes
» La ciutat s’omplirà de concerts i activitats del 25 al 28 d’abril

» El cantant ‘El Sevilla’ serà el pregoner i Rozalén actuarà a la Farga

Tomben una moció de suport
als encausats Laia i Lluïs

PROCÉS INDEPENDENTISTA4Els
regidors del PSC, Ciutadans, PP
i els no adscrits van votar en
contra de la moció de suport a la
Laia i en Lluís que van presentar
conjuntament Esquerra Repu-
blicana, Junts per L’Hospitalet i
la CUP. L’objectiu del document
era mostrar el suport del Ple als
dos veïns encausats, a qui dema-
nen dos i sis anys de presó, i re-
clamar l’arxivament de la causa.

Els dos hospitalencs estan
acusats d’haver comès uns pre-
sumptes delictes de desordres i
d’atemptat contra l’autoritat du-

rant la manifestació que el 25 de
març de l’any passat es va con-
vocar davant la Delegació del go-
vern espanyol a Barcelona per
protestar contra la detenció de
Carles Puigdemont a Alemanya.

Des del grup que els hi dona
suport, que van estar presents al
Ple i que es van manifestar da-
vant l’Ajuntament, expliquen
que l’acusació contra els dos
acusats només se sustenta per “la
declaració d’un operatiu de pai-
sà de la Guàrdia Urbana, que els
va identificar aleatòriament des-
prés de la manifestació”.

La Síndica de Greuges actua
d’ofici amb les bicis Mobike

INFORME4La Síndica de Greu-
ges de la ciutat, Merche García, ha
obert d’ofici una iniciativa sobre
el funcionament de la prova pilot
de les bicicletes Mobike davant les
diferents incidències que ha pro-
vocat el desplegament d’aquest
servei de bicicletes compartides.

García ho va explicar durant
la presentació de l’informe anual
que va fer al Ple del passat 26 de
març, on va dir que ha pres
aquesta decisió després de rebre
un parell de queixes de ciutadans.

L’informe reconeix que Mo-
bike “pot significar una forma

d’incentivar l’ús de la bicicleta”,
però afegeix que el mal ús de l’es-
tacionament que se’n fa “està
suposant un greu problema en
l’accessibilitat dels carrers”, so-
bretot per a les persones grans i
per aquelles que tenen problemes
de mobilitat.

La Síndica assegura que ha
tingut constància de diferents
incidències provocades pels usua-
ris que han deixat les bicicletes
mal aparcades o per gent que les
ha mogut posteriorment i conti-
nua treballant per prendre una
decisió sobre aquest problema.

Óscar Guardingo renuncia al
seu lloc a la llista dels comuns

POLÍTICA4L’hospitalenc Óscar
Guardingo ha renunciat a l’on-
zè lloc de la llista que la con-
fluència En Comú Podem li ha-
via reservat per a les eleccions al
Congrés del 28 d’abril.

En un missatge publicat a les
xarxes socials, l’actual senador i
portaveu adjunt de Podem al Se-
nat va explicar que havia pres la
decisió perquè no comparteix “el
perfil independentista de la can-
didatura i del seu cap de llista”,

en referència a Jaume Asens, ti-
nent d’alcalde de Barcelona.

Guardingo va afegir que la
llista “altera l’ordre de les pri-
màries de Podem”, ja que ell les
va guanyar. Per part del partit
d’Iglesias, la primera a la llista
serà Mar García, que ocuparà el
número 3. Però com explica l’A-
gència Catalana de Notícies,
García va quedar tercera a les
primàries, per darrere de Guar-
dingo i de Jaume Durall.

Renovació | El CN L’Hospitalet escull nova Junta Directiva
Manel Cabello és el nou president del Club Natació L’Hospitalet. Cabello va ser

l’únic candidat que es va presentar per rellevar a Jordi Lorca, que va dimitir el 18 de
febrer arran de l’acusació d’assetjament sexual per part d’una exnedadora del club.

Óscar Guardingo. Foto: T. Tàpia/ACN
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Centre | Sant Josep

Un concert solidari recapta
2.000 euros per als refugiats

SOLIDARITAT4El concert “Mú-
sica Acollidora”, protagonitzat
per la soprano riberenca Laura
del Río, va aconseguir recaptar
més de 2.000 euros per als pro-
jectes a favor de les persones re-
fugiades que impulsa Creu Roja
a la ciutat.

L’Auditori Barradas va ser
l’espai escollit per acollir aquest
concert, que va comptar amb
Lluís Avendaño al piano i la na-

rració de la refugiada salvado-
renca Morena Guadalupe.

Les òperes de Puccini o Hän-
del van marcar un concert que va
voler explicar al públic la triste-
sa, la solitud o els entrebancs que
pateixen els refugiats quan es
veuen obligats a abandonar casa
seva. L’entitat Espai de Ciuta-
dania va ser l’encarregada d’or-
ganitzar l’acte, que va ser un èxit
de convocatòria.

S’entreguen els premis de la
22a edició de l’Andreu Trias

CULTURA4El Centre Catòlic va
acollir l’entrega de premis de la
22a edició del Certamen Poètic
Andreu Trias, que es va celebrar
el passat 30 de març.

Aquest any, el concurs im-
pulsat pel Grup Verba per fo-
mentar l’escriptura de poesia a
les escoles va comptar amb la
presència de l’actor Joan Pera,
que va ser l’encarregat de llegir
totes les poesies guanyadores.

En la categoria infantil, el cer-

tamen, que també serveix per
homenatjar la figura d’Andreu
Trias, va premiar a Bashir Fahn
Khan pel poema “La fulla balla-
rina” i va atorgar el segon premi
a Ariadna Santiago per l’obra “Ai,
iaia”. Tots dos són alumnes del
col·legi Sant Jaume.

L’acte, que també va reco-
nèixer autors d’Esplugues i de
Sant Feliu, va estar amenitzat
amb la música de Maria del Mar
Poyato i Fans Cuspinera.

GASTRONOMIA4Una quaran-
tena de bars i restaurants de la
ciutat, la majoria d’ells al Centre
i a Sant Josep, s’han sumat un
any més al QuintoTapa Km0
L’Hospitalet. Des del 2014,
aquesta ruta gastronòmica apos-
ta pels productes locals i de pro-
ximitat, oferint tapes i plats cui-
nats amb aliments de tempora-
da cultivats al Parc Agrari del
Baix Llobregat.

De fet, aquesta sisena edició
ha estat una nova oportunitat
per descobrir aquells productes
que els pagesos cullen a tocar de
casa i que els restauradors con-
verteixen en més d’una seixan-
tena de propostes gastronòmi-
ques de primer nivell. A més,
l’objectiu dels organitzadors
aquest any ha estat superar les
57.000 tapes que els diferents
bars i restaurants van servir du-
rant la ruta del 2018.

Des de l’Associació de Gas-
tronomia i Turisme del Baix
Llobregat (AGT), l’entitat que
impulsa aquestes rutes gastro-
nòmiques a diferents ciutats del

Delta, expliquen que l’Hospita-
let és un lloc ideal per fusionar
cuina i cultura, sobretot per l’alt
nivell de l’oferta gastronòmica i
per l’ebullició cultural que acull.

Alguns dels establiments que
s’han sumat a aquesta edició
del QuintoTapa, que ha comptat
amb la col·laboració de la cervesa
Alhambra i la DO Penedès, són

el Balbi Blau, Cal Cabut, Cal Pa-
las, El Racó de Jaiviel i el Muxia.

Tots els participants poden
guanyar un premi a la millor
tapa, així com un reconeixe-
ment al millor cambrer. A més,
els clients que hagin omplert
tot el passaport, el tapaport, po-
dran guanyar un viatge a una
ciutat europea.

La tapa del Balbi Blau està feta amb pollastre Pota Blava. Foto: AGT

Els productes de proximitat
protagonitzen el QuintoTapa

Patrimoni | S’instal·la el lleó a l’edifici del Repartidor
L’edifici de Correus del Repartidor ja ha recuperat la bústia en forma de lleó que,
originàriament, estava situada sota una de les finestres. La peça que es pot veure
actualment és una reproducció perquè l’empresa no ha volgut cedir l’original.
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URBANISME4Un grup de veïns
i veïnes del barri han creat una
plataforma per demanar que el
parc de l’Alhambra es mantingui
tal com està i no es perdi cap ele-
ment d’aquesta zona verda.
Aquest grup s’ha organitzat
arran de la proposta de l’Ajun-
tament perquè aquest espai aca-
bi acollint el nou poliesportiu del
barri. Un altre dels objectius
d’aquesta nova plataforma és
que el consistori recuperi l’es-
tructura de les pèrgoles que va
fer enderrocar al febrer. De fet,

un grup de veïns ho va tornar a
reclamar amb pancartes al Ple
del passat 26 de març.

Quan va donar l’ordre d’en-
derroc, el govern municipal va
explicar que ho havia fet arran de
la recomanació dels tècnics mu-
nicipals i dels Bombers davant
les deficiències de l’estructura i
els problemes en seguretat que
podia provocar el seu estat.

Pel que fa a la ubicació del
nou poliesportiu del barri, des de
l’Associació de Veïns Som San-
ta Eulàlia protesten a través de

les xarxes socials perquè fa me-
sos que esperen els diferents
avantprojectes, que també han
d’aclarir a quin espai del barri es
construirà el nou equipament.

Sobre això, l’alcaldessa Núria
Marín va explicar en l’entrevis-
ta que aquest mes publica Línia
L’H [pàgines 8 i 9] que el procés
arrencarà un cop s’hagin celebrat
les eleccions municipals, és a dir,
després del 26 de maig.

Reclamen la restauració de les pèrgoles. Foto: Twitter (AVVSomSEulalia)

Creen una plataforma per
conservar el parc de l’Alhambra

SOCIETAT4El projecte Youth-
power s’ha aliat amb l’Escola
d’Art i Superior de Disseny Se-
rra i Abella per promoure la
integració de joves que estiguin
en risc d’exclusió social. Per
fer-ho, la seva proposta és en-
senyar-los l’ofici de pintar edi-
ficis, ja que asseguren que d’a-
questa manera “es poden sentir
part de la seva ciutat col·laborant
en la tasca d’embellir-la.” El
projecte també posa èmfasi en el
foment de la integració dels im-
migrants i, a la vegada, aposta
per implicar més noies en un ofi-
ci que expliquen que, “fins al
moment, ha sigut primordial-
ment masculí.”

Aquesta iniciativa reunirà es-
tudiants d’art de l’Escola Serra i
Abella i joves en risc d’exclusió so-
cial i junts es dedicaran a pintar
un mural amb l’ajuda d’una ins-
tructora, que en aquest cas serà
l’artista Núria Toll. El seu estil es
caracteritza per les formes geo-
mètriques i per utilitzar colors de
tons clars, blaus i grisos.

EXPERIÈNCIA I INTERCANVI
La idea de Youthpower és que els
joves rebin una formació que els
aporti uns coneixements de ma-
nera que tinguin la base de la
professió de pintor quan facin el
pas per accedir al món laboral,
ja que els impulsors reconeixen

que és més fàcil trobar feina si es
té experiència prèvia.

Youthpower va néixer a Gö-
teborg, una ciutat del sud de Suè-
cia, i el programa també pretén
que els joves d’allà i els de la ciu-
tat puguin intercanviar les seves
experiències amb el projecte.

Els joves pintant un mural amb l’artista Núria Toll. Foto: Youthpower

Ensenyar a pintar edificis per
evitar l’exclusió social dels joves

Bellvitge | Gornal

S’acaba el curs de circ social
impartit per Cirque du Soleil

FORMACIÓ4El curs de forma-
ció en circ social impartit per Cir-
que du Soleil va posar el punt fi-
nal a finals de març al Centre
Cultural Bellvitge-Gornal.

Impartit per la branca social
de la companyia, Cirque du
Monde, aquest curs està pensat
per professionals del sector so-
cial, educatiu i cultural, ja que els
dona tècniques i dinàmiques de
circ per gestionar la diversitat

cultural i els possibles conflictes
socials que es puguin generar.

Aquesta és la segona part
d’un curs que es va posar en
marxa el 2018 i que tots els pro-
fessionals han valorat positiva-
ment, ja que els ha proporcionat
nous coneixements per treballar
en grup als seus entorns laborals.

El curs s’ha fet gràcies al
conveni que la companyia va
firmar amb l’Ajuntament.

El clúster podria acollir el
Museu de Ciències de la Salut

SALUT4El clúster biomèdic que
l’Ajuntament, juntament amb
la Generalitat i altres entitats
com els centres mèdics de la ciu-
tat i les universitats, està im-
pulsant a la zona de Bellvitge po-
dria ser l’espai escollit per aco-
llir el nou Museu d’Història de
Ciències de la Salut de Catalun-
ya. Així ho va explicar Jordi de
Dalmases, president del Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona,

durant la inauguració del saló
europeu del sector que s’ha ce-
lebrat recentment a la Fira.

Durant l’acte, el regidor d’I-
gualtat i Benestar Social, Jesús
Husillos, va afegir que la idea és
del Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Barcelona i d’al-
tres impulsors del projecte i que
l’Ajuntament estaria disposat a
buscar un espai per ubicar
aquest nou museu a la ciutat.

Patrimoni | L’Ajuntament permet l’entrada a Can Trinxet
El consistori ha permès l’entrada al recinte de l’antiga fàbrica, tal com demana-

va la plataforma Can Trinxet Viu. D’aquesta manera, l’entitat que defensa
la recuperació de la fàbrica pot continuar netejant l’entorn natural del recinte. 

Entitats | L’AVV Independent de Bellvitge reclama un local
L’Associació de Veïns Independent ha publicat un comunicat on demana un espai fix
per poder fer les seves activitats. Des de l’entitat expliquen que fa set anys que ho
reclamen al govern local, a qui acusen de posar-los problemes per accedir a un local.

SOCIETAT4Mans Petites és el
nom de l’entitat que Manuel
Barbero, el pare que va destapar
els casos d’abusos sexuals als
Maristes de Sants-Les Corts, va
posar en marxa per atendre les
víctimes d’abusos i donar visi-
bilitat a aquests casos. L’asso-
ciació també es dedica a preve-
nir-ne de  nous oferint xerrades
i conferències.

Ara, Mans Petites treballa
per obrir un local al carrer Cas-

telao que, com ha explicat Bar-
bero al Línia L’H, ell i altres vo-
luntaris estan arreglant. Per això
agraeix l’ajuda que ha rebut per
part de veïns i veïnes i diu que les
portes continuen obertes tots els
dissabtes al matí per a tots aquells
que vulguin ajudar-los.

L’entitat també té previst reu-
nir-se amb el regidor d’Educació
per presentar-li el projecte, tot i
que Barbero ha admès que hau-
rien preferit reunir-se amb Marín.

L’entitat Mans Petites obrirà
el seu nou local al barri

Els veïns i veïnes
volen que l’Ajuntament
restauri les pèrgoles
enderrocades
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Les Planes | La Florida

CINEMA4El Festival Interna-
cional de Curtmetratges de La
Florida, el Filmserè, ja té dates.
La primera edició d’aquest cer-
tamen cinematogràfic organitzat
pels alumnes de 4t d’ESO de
l’optativa de cinema de l’Institut
Eduard Fontserè se celebrarà els
dies 13, 14, 15 i 17 de juny. A més,
el Museu Marítim de Barcelona
acollirà una prèvia el 6 de juny
on es farà una projecció sota el
nom Curts del Mar.

Durant aquest mes d’abril,
els organitzadors anunciaran
els curtmetratges seleccionats
per al certamen i més enda-
vant, el 16 de maig, oferiran
una roda de premsa al Centre
Municipal Ana Díaz Rico per
anunciar tota la programació
del Festival. L’objectiu dels es-
tudiants és fer sessions de cine-
ma a l’aire lliure, crear cinefò-
rums i aconseguir que tot el ba-
rri s’impliqui en el projecte.

SOCIETAT4Dos agents dels
Mossos d’Esquadra de la co-
missaria de la ciutat han salvat
la vida d’un nadó de tan sols dos
mesos d’edat. Els fets van passar
a mitjans de febrer, quan els
agents Sergi i Manu estaven
fent la seva ronda de patrulla ha-
bitual per la zona dels Blocs
Florida.

Tal com han explicat els ma-
teixos Mossos d’Esquadra, els
dos agents estaven a punt d’a-
cabar el seu torn quan, de sob-
te, van observar un home que,
amb un nadó als braços, es diri-
gia cap al vehicle policial on ells
anaven. L’home corria “deses-
perat” cap als agents demanant-
los ajuda perquè el seu fill no res-
pirava. Quan hi va arribar, els
dos membres de la policia cata-
lana van comprovar que l’in-
fant s’ofegava i ja estava de co-
lor blau.

Davant d’aquesta situació tan
greu, la patrulla de la Unitat de

Proximitat va carregar el pare i el
nadó al cotxe i els van portar a
l’Hospital General. Allà, el per-
sonal sanitari d’urgències va aten-
dre el nadó, aconseguint que tor-
nés a respirar amb normalitat.

Per agrair-los la feina feta, el
nadó, els seus pares i la seva
germana van visitar els agents a
la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra. El pare de la criatura va
dir que Sergi i Manu són els

“seus dos àngels” i va agrair la
seva ràpida intervenció.

Durant el retrobament, que es
va fer el passat 7 de març tot i que
no va transcendir als mitjans
fins a finals de mes, un dels
agents va explicar, molt emo-
cionat, que van tenir sort de ser
al lloc oportú en el moment ade-
quat i que no van respirar tran-
quils fins que, a l’hospital, van
sentir plorar el nadó de nou.

La família del nadó, amb els agents que el van salvar. Foto: Mossos d’Esquadra

La ràpida intervenció de dos
Mossos salva la vida d’un nadó

L’Institut Eduard Fontserè
impulsa un festival de curts

Collblanc-Torrassa

Presenten dues opcions per
reordenar la plaça Espanyola
URBANISME4L’Ajuntament ha
presentat dues propostes per
intentar resoldre els problemes
de convivència i reduir els sorolls
que els veïns i veïnes denuncien
que hi ha a la zona de la plaça Es-
panyola.

Davant d’aquestes queixes,
una de les idees del consistori és
eliminar el parc infantil que hi ha
a la plaça i reunir tots els jocs en
un únic espai més gran que se si-

tuarà a la cantonada dels carrers
Progrés i Montseny, on també hi
haurà un jardí vertical.

L’altra proposta també pre-
veu eliminar el parc actual i cre-
arà diferents àrees repartides
pel centre de la plaça on hi hau-
rà jocs pels infants i espais amb
ombres per seure.

Aquest mes, com explica L’H-
Digital, es farà una nova troba-
da per valorar les propostes.

L’Ajuntament senyalitza el
Castell de Bellvís amb lones

PATRIMONI4El consistori ha
instal·lat unes lones a la nova tan-
ca que hi ha al Castell de Bellvís
per senyalitzar el monument i per
explicar quines tasques hi està
fent per recuperar-lo.

Això passa després que De-
fensem el Castell denunciés que
operaris municipals van retirar
els cartells que membres de l’en-
titat havien penjat a la mateixa
tanca amb la voluntat que els

veïns coneguessin més detalls
de la història de l’edifici.

Per altra banda, l’entitat tam-
bé va presentar diferents ins-
tàncies a l’Ajuntament per recla-
mar la presència “permanent”
d’un arqueòleg a les obres del
camp de futbol després de saber
que, el que hi havia de ser des de
l’inici de moviment de terres,
que ara ja hi torna a ser, no hi era
per qüestions burocràtiques.

Equipaments | Torre Barrina es convertirà en edifici intel·ligent
El projecte Red.es del ministeri d’Economia ha escollit Torre Barrina perquè aquest equipa-
ment sigui un dels primers edificis intel·ligents de la ciutat. Gràcies a l’ajuda que rebrà, s’ins-
tal·laran sensors per millorar l’eficiència energètica i disminuir la contaminació de l’edifici.

Successos | Onze persones ateses per un incendi
Tal com explica l’ACN, el Servei d’Emergències Mèdiques va atendre 11 perso-
nes, la majoria per inhalació de fum, per un foc que hi va haver el dimarts 2

d’abril en un pis de la primera planta d’un bloc de quatre pisos del carrer Jardí.

POLÈMICA4Fonts municipals
han negat a Línia L’H que el go-
vern de Núria Marín estigui ne-
gociant amb l’empresa que im-
pulsa el negoci dels pisos rusc a
la ciutat. Les mateixes fonts as-
seguren que des de l’Ajuntament
no s’han mantingut reunions ni
converses formals amb els pro-
pietaris d’Haibu i que, com a
molt, l’empresa haurà fet alguna
sol·licitud d’informació per saber
quins requisits han de complir
per obrir un negoci a la ciutat. A
més, des del consistori es mostren
contundents i asseguren que tin-
dran “tolerància zero amb aquest
negoci” i afegeixen que “no està
permès a la ciutat”.

Des de l’Ajuntament expli-
quen que aquesta idea de nego-
ci, llogar espais de pocs metres
quadrats perquè la gent hi visqui,
no entra dins la nova normativa
d’habitatges turístics, que deter-
mina que no es poden instal·lar
aquest tipus de negocis en edifi-
cis on hi hagi pisos residencials.

A més, Haibu havia explicat

que ara obriria legalment els pi-
sos rusc perquè demanaria lli-
cències d’alberg o hostal pels
seus locals, però l’Ajuntament
adverteix que la normativa és
molt estricta i no permet que nin-
gú s’empadroni en un local amb
aquest tipus de llicència.

TANCA EL RUSC DE ROSSELLÓ
Haibu també ha anunciat que
tanca el pis rusc que fins ara te-
nia obert als baixos del número
25 del carrer Rosselló després que
l’organització juvenil Arran hi
fes pintades i trenqués un vidre
per denunciar el negoci.

Imatge del local del carrer Rosselló on hi havia el pis rusc. Foto: Google Maps

L’Ajuntament nega que negociï
amb l’empresa dels pisos rusc
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» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix
» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa
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Les drogues tradicionals conti-
nuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumi-
dors, principalment per la faci-
litat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàn-
cies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Des-
envolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues ob-
tingudes de consumidors vo-
luntaris durant el 2018. 

El consum de droga dels ca-
talans és de substàncies tradi-
cionals i més pures, ja que la ma-
joria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estu-
dis anteriors. Concretament, l’a-
dulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la co-
caïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt peri-
llosa, ja que el consumidor no no-
més fa front als efectes de la ma-
teixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.

DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que pas-
sa a altres països europeus. Con-
cretament, des del 2011 la pre-
sència de mostres de les ano-
menades ‘NSP’ (Noves Subs-
tàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’a-
parició d’aquest tipus de subs-
tàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradi-
cionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mos-
tres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD. 

Per la seva part, la Coordi-
nadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que mal-
grat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'in-
terès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a subs-
tàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintè-
tics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els pro-
blemes que estan provocant al-
gunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilar-
ne l’aparició”. 

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxi-
comanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciu-
tat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües resi-
duals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.

La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Bai-
xos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Euro-
pea està augmentant.

La droga nova no interessa

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

SALUT4El subdirector gene-
ral de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la im-
portància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels con-
sumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concen-
tració, i si hi ha adulte-
rants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una apro-
ximació al consum de la dro-
ga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de dro-
ga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de subs-
tàncies il·legals. 

D’altra banda, Colom des-
taca que a Catalunya no exis-
teix un consum massiu de no-
ves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, uti-
litzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una ten-
dència preocupant i un tema
greu per a la salut pública es-
tatal, com és el cas del fenta-
nil als Estats Units.

Menys adulteració 
comporta menys riscos

Alex Suárez
L’HOSPITALET
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La dinàmica irregular dels darrers
partits (durant el mes de març l’e-
quip només va aconseguir gua-
nyar dos dels sis partits) ha pro-
vocat que la renda que l’Hospi te-
nia sobre els seus perseguidors al
capdavant del grup 5 de Tercera
hagi minvat. De fet, els de Xavi
Molist hauran de suar de valent
en aquestes sis jornades que fal-
ten abans del final.

Els riberencs, però, continu-
en depenent d’ells mateixos per
guanyar la lliga, ja que el seu prin-
cipal perseguidor, el Llagostera,
tindrà una jornada de descans
durant el cap de setmana dels dies
13 i 14 d’aquest mes.

El CELH voldrà donar-li la
volta a la seva mala dinàmica re-
cent (empats contra Horta i Sant
Andreu i derrotes a Sant Feliu i a

la Feixa Llarga, la segona de la
temporada, contra el Vilafranca)
en aquest penúltim mes del curs.
Així, després d’haver encetat el
mes contra l’Europa, els de Mo-
list visitaran el camp del cuer, el
Martinenc (diumenge 14 a les 12
del migdia), mentre que quatre
dies més tard, Dijous Sant, rebran
el Figueres. L’abril es tancarà
amb el que, sobre el paper, ha de

ser l’enfrontament més dur de la
recta final del curs, un partit al
Sagnier contra l’AE Prat.

FINAL DE LA COPA CATALUNYA
Per altra banda, el 14 de març la
Federació Catalana de Futbol va
anunciar que la final de la Copa
Catalunya absoluta, entre el Sant
Andreu i el Vilafranca, es jugarà
a la Feixa Llarga l’1 de maig.

La temporada 2018-19 afronta el seu tram decisiu. Foto: CELH

L’Hospi veu com els rivals
l’atrapen al capdavant de la lliga

» Els de Molist només van guanyar dos dels sis partits del març
» Martinenc, Figueres i Prat, alguns dels pròxims rivals del CELH

La Cursa Nocturna celebra 
la 10a edició el 13 d’abril

ATLETISME4Doble dígit. La pro-
va atlètica més emblemàtica de
la ciutat (i per extensió, del país),
la Cursa Nocturna, celebrarà la
seva desena edició el pròxim dia
14, repetint el seu circuit habitual
per l’entorn de la plaça Europa
(des d’on es donarà el tret de sor-
tida a dos quarts de nou del ves-
pre), el Districte Econòmic i dels
barris de Santa Eulàlia i del Cen-
tre en la distància més llarga.

La cursa es va presentar el
passat dijous 4 al centre comer-
cial GranVia 2, on es va anunciar
que hi haurà sorpreses en aques-

ta xifra rodona. Després d’acabar
la prova hi haurà un pastís, que
es repartirà entre els atletes, tant
en les curses de cinc com de 10
quilòmetres. 

Enguany, un euro de cada
inscripció (el termini estarà obert
fins al dimecres 10 si no s’ha arri-
bat als 6.000 participants) es do-
narà al projecte de l’Hospital
Sant Joan de Déu per construir
el SJD Pediatric Cancer Center
de Barcelona. Lahcen Harbil i
Paula Batlle (10) i Alejandro Ro-
dríguez i Victoria Sauleda (5)
van guanyar l’any passat.

El CB l’Hospitalet es dispara
amb tres triomfs consecutius

Tres victòries segui-
des en els tres úl-
tims partits del mes
passat han servit per

rearmar la moral del CB l’Hos-
pitalet i, de pas, per fer un salt cap
a la zona tranquil·la de la taula.
Ara que falten cinc jornades per-
què s’acabi la segona fase de la
LEB Plata, els de José Manuel
Hoya tenen dues victòries de
marge sobre el grup dels equips
que baixarien a EBA.

El CBlH vol deixar encarrila-
da la permanència com més
aviat millor i, en aquestes set-

manes que han de venir del mes,
afrontarà tres jornades en les
quals tindrà moltes opcions de
deixar-la enllestida del tot o, si
més no, molt encarrilada.

El pròxim diumenge 14, els
d’Hoya visitaran la pista del Gi-
jón (un equip que està en caigu-
da lliure després d’encadenar
cinc derrotes durant el març),
mentre que el diumenge 21 els
hospitalencs rebran el cuer, el CB
Tormes, al Nou Pavelló del Cen-
tre, mentre que l’últim partit
d’aquest abril serà el diumenge
28 a Logroño.

Els Pioners demanen jugar
l’ascens a l’Hospitalet Nord

Els Pioners es ju-
garan tornar a la
màxima categoria
del futbol americà

estatal a la ciutat, i l’equip vol po-
der disputar aquest partit deci-
siu a les instal·lacions del Com-
plex Esportiu l’Hospitalet Nord,
al barri de Pubilla Cases.

Segons va informar L’H Di-
gital, l’entitat ha demanat jugar
la final de la Serie B (que es dis-
putarà el dia 18 del mes que ve

contra els Sevilla Linces) a la que
tradicionalment havia estat casa
seva, però que van haver d’a-
bandonar per problemes a la
gespa per mudar-se al camp de
rugbi de la Feixa Llarga.

La resposta municipal, però,
no seria la que els Pioners vol-
drien, ja que en aquesta data
l’Hospitalet Nord estaria ocu-
pat per la preparació del Meeting
Internacional d’Atletisme per a
Atletes Discapacitats.

Jiu-jitsu | Giland organitza una jornada el 21 d’abril 
El pròxim diumenge 21 d’abril se celebrarà una nova jornada de jiu-jitsu al poliesportiu
del Complex Esportiu l’Hospitalet Nord, organitzada per Giland. Tot i que ja hi ha di-
versos lluitadors confirmats, fins al pròxim diumenge 14 s’admeten més inscripcions.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

| 20

Esports
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La llibreria Jaimes de Barcelona va aco-
llir el 2 d’abril la presentació del llibre
‘Barcelona Secreta’, del periodista i es-
criptor Xavi Casinos. El llibre dona con-
tinuïtat a ‘Barcelona. Històries, curiosi-
tats i misteris’, publicat el 2016. L’origen
de l’obra és la sèrie d’articles ‘Barcelona
Secreta’, que Casinos publica a La Van-
guardia des de l’any 2014.

Barcelona Secreta
Xavi Casinos

Els tabús sobre la sexualitat humana i
l’erotisme són el centre d’aquest musi-
cal pop-rock. El jove Melchior desco-
breix un nou món gràcies als llibres, i
el seu company de classe, Moritz, co-
mença a sentir-se pertorbat pels som-
nis eròtics que acostuma a tenir cada
nit. Es pot veure fins al 28 d’abril al Te-
atre Victòria.

El despertar de la primavera
Marc Vilavella

El grup maresmenc commemora el
80è aniversari del final de la Guerra Ci-
vil amb aquest EP. Les quatre cançons
del disc tracten sobre la lluita antifeixis-
ta republicana, el front popular i la me-
mòria històrica. Compta amb diverses
col·laboracions, com la de Gemma Hu-
met. Ebri Knight recorda així la caiguda
final de la Segona República.

Un jove intel·lectual i doctor en filoso-
fia presencia un atracament fallit i tro-
ba dues bosses plenes de diners. El di-
lema que se li planteja és clar: abando-
nar-les o agafar-les. La pel·lícula tracta
sobre la corrupció del sistema, les des-
igualtats socials i la crisi econòmica
amb un toc filosòfic que planteja a l’es-
pectador preguntes incòmodes.

La caiguda de l’imperi americà
Denys Arcand

La voz dormida
Ebri Knight

En honor a Stan Lee
La 37a edició del Còmic Barcelona (anteriorment Saló Interna-

cional del Còmic de Barcelona) arriba amb una duració am-
pliada; del 5 al 7 d’abril. Com sempre, hi haurà lloc per a expo-

sicions, xerrades i activitats diverses que han fet del Còmic Bar-
celona tota una referència internacional del sector. El principal

objectiu enguany és oferir activitats professionals per als tre-
balladors del món del còmic i propostes lúdiques per als afi-

cionats. Barbara Yelin, Daniel Clowes o Ana Galvañ són alguns
dels noms propis que assistiran a aquesta edició. Tot això re-

cordant al gegant de la indústria, Stan Lee, mort recentment. 

L’actor, director i guionista Santiago Segura és
a Barcelona, on actua a l’obra ‘El sentido del
humor. Dos tontos y yo’, juntament amb els

seus dos companys de professió i amics, Flo-
rentino Fernández ‘Flo’ i José Mota. Amb el seu

característic humor negre i sarcàstic, Segura
serà al Teatre Coliseum fins al 7 d’abril. L’obra
tracta sobre el sentit de l’humor i les diverses

branques des d’on es pot entendre i desenvo-
lupar. Nascut al barri madrileny de Caraban-

chel, Santiago Segura va saltar a la fama el
1998 amb ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’,

on encarnava un policia masclista, racista i
franquista. La seva particular visió d’una socie-

tat espanyola casposa, rancia i antiquada va
enamorar al públic i José Luis Torrente es va

convertir en tota una icona social.  La pel·lícula
va ser tot un èxit a les sales espanyoles i n’ha

arribat a estrenar fins a cinc parts. 

ÉS FAMÓS PER... Ser actor i director de ‘Torrente’
Critica la societat espanyola amb humor negre i sarcasme

Actuar en una obra al Teatre Coliseum
‘El sentido del humor. Dos tontos y yo’, fins al 7 d’abril

Els seguidors valoren positivament l’obra
L’artista agraeix l’èxit de l’espectacle i l’actitud del públic 

QUÈ HA FET?

| Steel Division 2
Aquest joc d’estratègia està centrat en les principals batalles del front oriental durant la Segona

Guerra Mundial. Comanda unitats soviètiques o alemanyes en multitudinaris combats. 

No t’ho perdis
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S A N T I A G O  S E G U R A
La fitxa

QUI ÉS?

Famosos

A LES XARXES...

Llibres Teatre Música Pelis i sèries



DIMARTS 9 D’ABRIL
19:00 La bicicleta estàtica, de Sergi Pàmies, serà

el títol protagonista d’una de les pròximes ses-
sions del Club de lectura. Coordina Luis Fer-
nández. / Biblioteca Plaça Europa.

DILLUNS 8 D’ABRIL
18:00 Tot a punt per a una sessió monogràfica

anomenada Vida sana. Relaxació, una pràc-
tica de consciència corporal i de sensibilització
de les diferents parts del cos. / Biblioteca de
Bellvitge.

DILLUNS 6 DE MAIG
18:30 Com cada primer dilluns de mes (fins al

juliol) Amical Wikimedia organitzarà una
nova edició del curs d’edició de la Viquipèdia.
Cal inscripció prèvia. / Torre Barrina. Expe-
riències d'Innovació social.

FINS AL 14 D’ABRIL
Matí-Tarda Ocaso és el nom de la sèrie pictò-

rica d'en Norman que ens presenta un estat
de la qüestió que evidencia la transició vers
les tenebres, on es trobaria la humanitat. /
Museu de L'Hospitalet - L'Harmonia.

FINS AL 30 D’ABRIL
Matí-Tarda La mostra Som barri recull el tre-

ball resultant de la realització del taller de fo-
tografia que va organitzar el Centre Cultural
durant el passat mes de febrer. / Centre Cul-
tural Bellvitge-Gornal.

DIJOUS 11 D’ABRIL
17:30 Animals de tots els colors serà el nom d’a-

questa narració, coordinada per Clara Gavaldà,
i pensada per a nens i nenes que tinguin en-
tre 1 i 3 anys. / Biblioteca Central Tecla Sala.

DIMARTS 7 DE MAIG
17:30 El col·lectiu LABcreatiu proposa aquest ta-

ller (per a majors de 3 anys) perquè fabriquin
petits espais de lectura o per decorar-los amb
elements que el faran més acollidor. / Bi-
blioteca Can Sumarro.

DIUMENGE 21 D’ABRIL
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la vui-

tena jornada de la segona fase de la lliga LEB
Plata entre el CB l’Hospitalet i el Club Ba-
loncesto Tormes. / Nou Pavelló del Centre.

L’abril serà el penúltim mes en el
qual es faran sessions de conversa en
anglès per a infants que tinguin entre
9 i 11 anys. / Biblioteca la Florida.

Les sessions de conversa en
anglès encaren el penúltim mes

Tots els dijous a les 17:30

Aviat es posarà en marxa un taller de
fotografia en el què aprofundirem en
el coneixement de la tècnica i el llen-
guatge fotogràfic, entre altres. / Cen-
tre Cultural Sant Josep.

Tot a punt perquè es posi en
marxa un curs de fotografia

Tots els dijous a les 18:00

Pau Riba visitarà la ciutat durant la se-
gona setmana del mes ara que s’ha
complert mig segle de la publicació
d’un dels seus treballs més celebrats,
Diòptria. / Teatre Joventut.

Pau Riba visita la ciutat per
presentar ‘50 anys de Diòptria’

Divendres 12 d’abril a les 20:30

Partit de futbol corresponent a la
trenta-vuitena jornada de Tercera en-
tre l’Hospi i la UE Figueres. / Munici-
pal de la Feixa Llarga.

L’Hospi rebrà la visita
del Figueres el Dijous Sant

Dijous 18 d’abril a les 20:00
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