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Línia l’H entrevista els partits
de l’oposició, crítics amb
Marín i amb ganes de canvi

La ciutat es bolca amb unes
festes que han tingut plats
forts musicals com Rozalén
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El PSC guanya unes eleccions
a la ciutat quatre anys després
Els socialistes aconsegueixen la victòria el 28-A després d’haver perdut les generals del 2015 i el 2016 pàg 3

POLÈMICA pàg 10

REVÉS A MARÍN pàg 14

PATRIMONI pàg 18

ESPORTS pàg 20

Una entitat denuncia
l’Ajuntament per
“vulnerar l’accés a l’aigua”

L’oposició tomba
l’aposta de fer hotels
a l’avinguda Carrilet

El Castell de Bellvís
serà un centre
d’interpretació històrica

Pas de gegant de
l’Hospi cap al ‘play-off’
al camp del Prat

|2

línial’H.cat

Maig 2019

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

3|

En Portada

Maig 2019

línial’H.cat

La cap de llista del PSC, Meritxell Batet, amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. Foto: ACN/Sílvia Jardí

La ciutat es tenyeix de vermell
» Els socialistes aconsegueixen la victòria el 28-A després d’haver perdut les generals del 2015 i el 2016
» En Comú Podem cau a la segona plaça, Ciutadans supera el PP i s’enfila a la tercera i ERC dobla vots
ELECCIONS4Feia quatre anys
que el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) no podia celebrar una victòria a la ciutat. El 28
d’abril, el partit liderat per Núria
Marín va recuperar una primera
plaça que, en les últimes cites
electorals, ja fossin catalanes o espanyoles, altres partits li havien
aconseguit arrabassar.
En les eleccions generals celebrades el 28 d’abril, el PSC va
rebre 46.673 vots, aconseguint el
36% dels vots, gairebé el doble
que el segon, En Comú Podem.
De fet, els socialistes van prendre
la primera plaça als comuns, que
havien estat els guanyadors a la
ciutat en les dues darreres eleccions generals.
Si el 2015 i el 2016 En Comú
Podem va aconseguir superar
els 30.000 vots, aquesta vegada
va quedar lluny d’aquelles xifres
amb 23.637 vots, el 18,28%. El
PSC també va aconseguir superar
un altre dels seus rivals, Ciutadans. El partit taronja havia aconseguit la victòria a la ciutat en les
dues últimes eleccions al Parlament, celebrades el setembre del
2015 i el desembre del 2017. En
canvi, aquesta vegada ha quedat
en tercer lloc en rebre 17.960 vots.
En aquest sentit, Núria Marín va
dir que “el diàleg ha triomfat sobre la confrontació”.
EMPENTA INDEPENDENTISTA
Esquerra Republicana (ERC)
també va aconseguir uns bons resultats el 28 d’abril després d’enfilar-se fins a la quarta plaça gràcies als 17.597 vots que va rebre.
El partit liderat per Oriol Junqueras va aconseguir el 13,61%

dels sufragis, un dels millors resultats del partit des de 1977.
En canvi, el partit que va patir un important retrocés va ser el
PP, que va caure de la tercera a la
cinquena posició després de perdre 10.000 vots i sumar-ne 8.619,
un 6,66% del total. Per darrere
dels populars va quedar el partit
d’ultradreta VOX, que va aconseguir 5.148 vots i que, a més, va
superar Junts per Catalunya, que
tot i no perdre gaire suport, va rebre 4.425 vots, va caure fins a la
setena posició.
Un altre dels punts a destacar de
les eleccions del 28 d’abril va ser la
participació massiva. Un 74,33%
d’hospitalencs van acudir a les urnes, cosa que significa que més de
130.000 veïns i veïnes van anar a
votar. Aquesta xifra només es va superar a les eleccions catalanes del 21
de desembre, quan van votar gairebé 137.000 persones a la ciutat.
XIFRES PER BARRIS
Els més de 130.000 veïns i veïnes
que van anar a votar el 28 d’abril
van deixar una ciutat totalment
tenyida de vermell. I és que el
PSC es va imposar en tots els districtes de la ciutat.
Al Districte I, els socialistes van
aconseguir 9.957 vots, un 32,45%
del total, i per darrere es va situar
En Comú Podem, amb 5.979 vots
(19,48%). Per barris, però, al Centre ERC va aconseguir pujar fins
a la segona posició, amb 3.231 vots
(20,74%), superant els 3.050 dels
comuns (19,58%). A Sant Feliu, en
canvi, la victòria dels socialistes va
ser aclaparadora (38,41% dels
vots) i En Comú Podem va quedar en segona posició, mentre que

a Sant Josep els resultats van ser
similars.
Al Districte II ERC també va
aconseguir arrabassar la segona
posició a En Comú Podem, però
pels pèls. Els republicans van
obtenir 3.482 vots (16,85%),
mentre que els comuns en van
treure 3.461 (16,74%). Per barris,
ERC va quedar segona a Collblanc i En Comú Podem a la Torrassa. El PSC va guanyar còmodament en ambdós casos.
Al Districte III els resultats
van ser similars als del conjunt de
la ciutat –si bé ERC va quedar per
davant de Cs–, mentre que al Districte IV el PSC va arrasar
(43,54% dels vots) i ERC va arribar només al 8,10% dels vots.
Aquí Ciutadans va treure un bon
resultat (14,66%), per darrere
d’En Comú Podem (16,20%).
Tant a la Florida com a les Planes
la dinàmica va ser semblant.
Força similars van ser els resultats al Districte V, amb un PSC
molt fort i En Comú Podem i
Ciutadans per darrere. Tant a
Can Serra com a Pubilla Cases el
PSC va superar el 40% dels vots i
En Comú Podem i Ciutadans el
van seguir de molt lluny, amb percentatges al voltant del 17%.
Per últim, al Districte VI, els resultats també van ser similars als
del conjunt de la ciutat. El PSC va
guanyar amb un 37,93% dels
vots, mentre que En Comú Podem
va aconseguir un 19% i Ciutadans
un 16%. Al Gornal els comuns van
treure un bon resultat, mentre que
a Bellvitge van ser els taronges els
que van fer un bon paper. Al
Gornal, per cert, és on VOX va
aconseguir més vots (5,99%).

La formació de les llistes
escalfa les municipals

CAMPANYA4El 26 de maig,
els veïns i veïnes podran triar
entre 17 candidatures a les
eleccions municipals. Un rècord per a la ciutat, que ha vist
com les últimes setmanes la
confecció de les llistes electorals començava a animar la
campanya.
Un dels episodis ha estat
protagonitzat per Junts per
L’Hospitalet, la marca amb
la qual es presentarà l’antiga
Convergència. Després de sumar-se al projecte Primàries i
apostar per crear una llista
unitària independentista, finalment es presentaran en

solitari, amb Jordi Monrós
com a número 1.
L’altra candidatura que ha
patit tensions internes ha estat la de l’Hospitalet en Comú
Podem. ICV va anunciar que
finalment no s’hi sumarà després de denunciar que els altres membres de la confluència, Esquerra Unida i Podem,
havien “pactat” el repartiment
dels llocs de la llista, deixantlos de banda.
Per altra banda, tots els
partits van aprovar una moció
al Ple on es comprometen a no
formar govern amb partits
xenòfobs i d’ultradreta.
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Els semàfors

La lupa

Utopies
per Francesc Reina

Generalitat

La conselleria d’Educació ha anunciat
una inversió de 104 milions d’euros per
construir una vintena de centres educatius que tenia pendents. Un d’ells és
l’Institut Jaume Botey, que ha d’acollir
l’augment d’estudiants a Santa Eulàlia.
pàgina 15

Lewis Mumford, considerat per alguns corregint, i a més, fer-ho bé. Ara la pre- sota del llindar de la pobresa sap millor
l'últim humanista del segle XX, va co- carietat es constitueix en paisatge, la in- que ningú quines són les seves principals
mentar que l'ésser humà té la capacitat certesa s'erigeix en llei, i la por al futur es necessitats. La pobresa és increïblement
d'imaginar mons virtuals, és a dir, utopies. naturalitza dominada per pamflets d’ob- cara, obliga a mantenir pressupostos de
Dur-les a terme és la base del progrés. El sessionats amb créixer a qualsevol preu. gran burocràcia per desenvolupar tot un
passat està ple d'exemples de canvi po- Avui en dia no s'ha acabat amb la pobresa entramat assistencial que amplia la mansitiu (també negatiu).
i les desigualtats, tot i que la qualitat de ca d'oportunitats i les distàncies endèLes utopies són un permís pel som- vida al món desenvolupat és la més gran miques.
ni, pensaments optimistes que es pre- de tots els temps. Hi ha polítiques que
Torna a ser hora de pensar en les
senten com probables i realitzables en promocionen un pensament que diu: si persones i invertir en el bé comú. Esnom del desenvolupament
timar-se més el bo que el
social. Vents de dignitat que
que és útil; sense fer trames carreguen de raó per pre- Torna a ser hora de pensar en les persones pes. El millor registre, potguntar-se per què les coses
ser, de la intel·ligència hui invertir en el bé comú. Estimar-se més mana
són com són, per què cal reha estat practicar el
signar-se a què les coses sirespecte pels altres però,
el bo que el que és útil; sense fer trampes lamentablement, la noció
guin així, per què no buscar
alternatives.
de propietat ha desfigurat
L'especulació és un treball absurd per al meu veí li va bé, a mi també, en canvi tal propòsit desequilibrant la balança
a l'autor de l'obra ‘Utopies per a realistes’, hi ha altres que el presenten així: si tu aga- entre públic i privat.
Rutger Bregman; no aporta res al ben- fes alguna cosa, ja no quedarà res per a
El gran Eduardo Galeano ens va reestar comú, diu. D'ara endavant l'accés al mi. L'economista Thomas Piketty va di- galar aquesta frase: "La utopia està a l'hotreball serà cada cop més complicat i la buixar bé aquesta diferència: una cosa són ritzó. Camino dues passes, ella s'allunya
maledicció bíblica del llibre del Gènesi: els ingressos dels assalariats i una de molt dues passes. Camino deu passes i l'horitzó
"et guanyaràs el pa amb la suor del teu diferent, els ingressos dels que tenen pa- es corre deu passes més enllà. Per molt
front", quedarà totalment desfasada per trimoni.
que camini mai no hi arribo. Llavors ¿per
molt que desapareguin les categories
Fins que la neutralitat sigui un fet i no a què serveix la utopia? Per això, serveix
ric/pobre disfressades de triomfador/per- una superficial consigna de tolerància per caminar".
dedor. Destruir-nos és relativament fà- passiva, fins que el debat econòmic no arUtopia no vol dir, només, Cap Lloc,
cil, comentava Mumford, autor de ‘La his- ribi a la gent perquè pugui opinar, la lli- també significa: Bon Lloc. Sense utopies
tòria de les utopies’, el difícil és anar-nos bertat seguirà sent un conte. Qui viu per estem perduts.

Ajuntament

El consistori vol crear un centre d’interpretació al Castell de Bellvís i millorarne l’entorn per fer-hi un mirador. Ho va
explicar en la reunió que l’alcaldessa
va mantenir amb la plataforma que
ha lluitat per conservar el monument.
pàgina 18

CE l’Hospitalet

El conjunt riberenc va encadenar cinc
jornades sense guanyar entre finals de
març i el mes passat. Això va costar la
feina a Xavi Molist, que va ser reemplaçat per Jonatan Risueño. L’equip, però,
va reaccionar guanyant al camp del Prat.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@jpurias

La Junta Electoral Central ha asumido ahora
el papel de mamporrero
contra el independentismo, saltándose la Constitución y las leyes. No se dan
cuenta de que están destruyendo el régimen de elecciones libres. Para hundir a Puigdemont hunden todo el sistema democrático.

@apuente
Durante meses y meses las derechas lograron instalar un imaginario según el cual los catalanes estaban
divididos por la mitad en cuestiones
como la inmersión, el 155, TV3 o la convivencia. Entre los tres partidos han obtenido 7 de 48 diputados. Ese es el tamaño real de la farsa.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas
(Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Dipòsit Legal: B 12321-2013

@sergipicazo
Atenció on treu vots a
Catalunya això de Vox.
Aquests són tres dels municipis amb més percentatge de votants d'extrema dreta: Sant Climent
Sescebes (base militar),14,6%; Talarn
(acadèmia militar), 12,7%; Sant Andreu de la Barca (seu de la Comandància de la Guàrdia Civil), 6%.

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro
Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,
Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@arevalo_martin
No le pidan más nada.
Relájense. Paguen una
entrada para verlo o
prendan la televisión y mírenlo. Disfruten a Messi. Disfrútenlo como disfrutaron a Mohamed Ali, a Ayrton Senna, a Jordan, a Federer, a Tiger Woods,
a Diego, y a los pocos extraterrestres
que visitaron nuestra tierra...

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

per Alex Suárez

perles

Judici irregular

Qui ha guanyat les eleccions?

per Amadeo Palliser

per Jordi Lleal

ker Casillas pateix un infart de miocardi. El porter del Porto i excapità del Reial Madrid va començar a trobar-se malament durant
un entrenament amb l’equip portuguès. Casillas va ser ingressat a
un hospital de la ciutat lusitana, on se li va diagnosticar l’infart. Fonts
del conjunt blanc-i-blau dubten que pugui tornar a jugar a futbol.

I

oodstock 50 no se celebrarà. El festival que havia
d’homenatjar el mític concert de 1969 finalment s’ha
cancel·lat. L’empresa dedicada a finançar-lo ha comunicat que no creuen que “la producció del festival pugui ser executada amb la dignitat de la marca Woodstock”.

W

olèmica pel vídeo del lluitador d’arts marcials mixtes, Khabib
Nurmagomedov, on apareix pegant un petit ós encadenat.
El púgil ha estat criticat durament a les xarxes socials per les
imatges. El rus ja va ser blanc de les crítiques després de dir que
les dones havien de “ser lluitadores a casa” i no pas al ring.

P

Àreu, un petit poble de Lleida, ningú vol ser alcalde. El
municipi, on aproximadament viuen 100 habitants, arriba a les eleccions municipals sense cap candidat per dirigir-lo. La mort del darrer alcalde de la vila, Jordi Escolà, va
deixar una vacant que sembla que no s’omplirà el 26-M.

A

n gos mor defensant un nen de 4 anys d’un porc senglar. Els
fets van passar a Sant Vicenç dels Horts, quan la família del
menor estava passejant pel municipi. El porc senglar va
aparèixer sobtadament i es va dirigir al nen. Davant la situació, els
pares van agafar-lo i el gos va morir en llençar-se contra l’animal.

U

El + llegit
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1

Marín: “M’afecta bastant poc
el que pugui dir Corbacho”

2

Creen una plataforma per conservar
el parc de l’Alhambra

3

L’Ajuntament nega que negociï
amb l’empresa dels pisos rusc

4

Arriben les Festes de Primavera
per omplir els carrers d’actes

5

Tomben una moció de suport
als encausats Laia i Lluís

Parlo del judici als presos polítics
catalans. Una vegada han desfilat multitud de membres de policies i guàrdies civils com a testimonis de l'acusació, amb un
mateix relat -fins i tot amb les
mateixes expressions basades en
les nostres mirades d'odi- i sense
que la defensa pugui contrastar
de forma immediata dit relat
amb els vídeos, crec que és summament important destacar que
algun d'aquests testimonis han
manifestat, obligatòriament, que
en el seu historial figuren acusacions de tortura. En algun cas
amb resultat de mort, si bé van
ser amnistiats o absolts (un d'ells
per dos membres del mateix tribunal d'aquesta causa). Tota
persona, i més un servidor públic
que ostenta legalment l'ús de la
força, si arriba a extrems tan radicals com el de torturar, presenta una peculiar escala de valors i, psicològicament, certes
irregularitats. I encara sent amnistiats o absolts, aquest tipus
d'antecedents hauria d'incapacitar-los per seguir realitzant funcions en aquesta àrea de servei i,
conseqüentment, inhabilitar-los
com a testimonis de càrrec, si es
vol seguir dins dels paràmetres
morals i ètics.

Sempre, després d’unes eleccions, siguin del caire que siguin, surten els capitostos dels
partits i justifiquen els resultats
obtinguts en clau positiva, davant dels seus seguidors i els
mitjans informatius. Uns es
justifiquen perquè les enquestes els donaven uns resultats
pitjors, altres esmenten l’abstenció dels que no han anat a
votar com si fossin dels seus,
qui diu que en presentar-se
més partits ha estat la causa la
fragmentació dels vots i baixar
les expectatives. En fi, mil i una
excuses per acabar fent càbales amb qui es pot negociar,
quan cap partit disposa de la
majoria absoluta al Congrés i
al Senat. Pedro Sánchez ha
estat el candidat del partit més
votat, però ara per assolir la
majoria absoluta haurà de negociar amb altres partits. Amb
Ciutadans? Ho té magre després de la campanya tan dura

de l’Albert Rivera, si vol mantenir una certa credibilitat amb
fer una política social allunyada de la dreta neoliberal. Però
encara ho té més pelut si vol
negociar amb els altres partits
com són Podemos, els independentistes, els nacionalistes
bascos i altres grups que estan
“tacats” pels seus ascendents
republicans en contra de la
monarquia o no ser espanyolistes de soca-rel. Es pot dir que
ha guanyat les eleccions qui pot
formar govern, amb més o
menys àmplia majoria, per ostentar el poder, i així governar,
proposar i votar positivament
les lleis que els convingui. El PP
n’és el perdedor. En Mariano
Rajoy i la Soraya Sáenz de
Santamaria encara deuen riure ara. Kaput!
A Catalunya ha guanyat
Esquerra Republicana, servirà
per a alguna cosa al Congrés de
diputats?

Línia l’H no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#ProcésEncallat

@zuvielzirkus: El post-procés que vivim
és l’etapa històrica de Catalunya que serà
recordada exclusivament com una eterna
discussió entre tuitaires a sou de partits.

#LaDretaDerrotada

@norcoreano: La derecha no gobernaría
ni con la suma de PP, Cs, VOX, 13TV, La
Casa De Alba, Manos Limpias, Cersei Lannister, la COPE y Jara y Sedal.

#ArmillesGrogues

@SiegfriedVXnt: Tornaré al carrer el dia
que fem com els armilles grogues. Si és
per a cantar el Virolai, Imagine o una altra
cançó hippie, ja em quedo a casa, al sofà.

Pàgines especials

120.000 beneficiaris
Maig 2019
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» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

4La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva implementació està sent progressiva i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones beneficiàries ja en cobraran el 100%.
Avui, el nombre de beneficiaris de l’RGC és de 120.500 persones, de les quals un 85% han sig-

El 85% de la gent es
beneficia del pla

d’inserció laboral
nat el compromís del pla d’inserció laboral.
Aquesta orientació cap al mercat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant feina pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva respecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la prestació –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de forma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que compleixen les condicions per accedirhi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut.
En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lectius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les persones soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174 euros respecte al que percebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millorar l’orientació.
Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

Les resolucions

favorables s'han

doblat des de 2018
de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arribat a un 30%.
Per tant, la taxa de resolucions
que compleixen els requisits s’ha
doblat des del mes de maig de
2018. Per últim, també s’ha aconseguit millorar el temps de resposta dels expedients de renda
garantida de ciutadania, que actualment ja es tanquen en dos
mesos i mig.

rendagarantida.gencat.cat

La història de la Tamara

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens explica el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de formació que va permetre que s’inserís laboralment de manera
exitosa.
La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). Només tenia una experiència laboral procedent d’un pla d’ocupació com a pintora.
A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva formació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin tipus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li faltava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tornar a treballar i que la seva situació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acompanyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de seguiment es van treballar les barreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció.

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Treball i Formació de la Renda Garantida de Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.
La història d’èxit de la Tamara demostra que, amb un suport continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i reforç de les competències bàsiques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de retornar al món laboral.
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Cap al 26-M: parla l’oposició

Miguel García (Ciutadans)

Ana González (L’H En Comú Podem)

Sonia Esplugas (PP)

“El PSC, després de 40 anys, no
té projecte per a l’Hospitalet i
l’únic que fa és reciclar el catàleg
de promeses incomplertes”

“El PSC ha estat incapaç
de donar resposta a les greus
mancances socials i ha impulsat
projectes urbanístics anacrònics”

“Volem saber si l’Hospitalet, com
s’està descobrint a Andalusia,
ha estat un ‘xiringuito’ socialista
que ha beneficiat uns quants”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Després de 40 anys no tenen projecte per a l'Hospitalet.
L'únic que fan és reciclar el catàleg de promeses incomplertes. Mentrestant, han oblidat les polítiques socials, com
ara les residències per a gent gran, habitatge de lloguer
social o escoles bressol.

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Un suspens, un 4. Ha estat incapaç de donar resposta a les
greus mancances socials, ha impulsat projectes urbanístics anacrònics com el PDU de la Gran Via sense consens,
ha fomentat una nova bombolla immobiliària i ha mostrat
manca de sensibilitat envers el patrimoni arquitectònic i
natural. Per posar quatre exemples.

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Amb un 3. Ha estat un mandat perdut perquè no s’ha solucionat el que més preocupa els veïns: la neteja, l’incivisme,
la immigració sense control o l’augment dels delictes i la inseguretat. El PSC ens deixa una ciutat amb barris de primera
i de segona.

Si al maig governa, quina serà la seva primera decisió?
Posar en marxa, pel pròxim curs escolar, un programa gratuït de llibres de text, i material escolar equivalent, gratuït
per garantir que cap nen es quedi enrere a l'escola.

Núria Marín ens va dir que prefereix pactar amb vostès
si ho necessita per governar. Estan disposats a fer-ho?
La nostra candidatura surt a guanyar les eleccions municipals per poder desenvolupar el nostre programa municipal. La possibilitat de plantejar algun pacte serà sempre
d’acord amb el programa i el projecte de ciutat.

Si el maig governa, quina serà la seva primera decisió?
Una auditoria externa dels comptes de l’Ajuntament i de
l’empresa pública La Farga. Volem saber si l’Hospitalet,
com s’està descobrint a Andalusia, ha estat un ‘xiringuito’
socialista que ha beneficiat a uns quants. La baixada d’impostos també serà una prioritat.

Quins pactes amb altres formacions es planteja si són
necessaris per governar?
Apel·lem a la resta de grups que, donat el cas, no es deixin seduir pels oferiments de Marín d'un sou de regidor
adjunt com van fer els dos regidors trànsfugues. I si Cs és
la força més votada, que no trenquin l'esperança d'un
canvi.

Si al maig governa, quina seria la seva primera decisió?
Les primeres mesures serien plantejar una moratòria urbanística, ampliar el parc públic d'habitatge municipal i impulsar un pla integral en l'àmbit social.

Quins pactes amb altres formacions es planteja si són
necessaris per governar?
No ens plantegem pactar amb els que vulneren la llei i trenquen la convivència entre els veïns. És a dir, amb els independentistes.

Si VOX entra al Ple, estaria disposat a pactar-hi si els
seus vots són necessaris per aconseguir l’alcaldia?
És improbable que entrin. A les eleccions generals no van
treure ni un 4%. No ens plantegem aquest escenari.

Creu que el conflicte que hi ha hagut amb la formació
de la seva llista els pot restar vots el 26 de maig?
El nostre espai polític ha demostrat el seu potencial a la ciutat i treballarem per aconseguir un bon resultat.

Si VOX entra al Ple, estaria disposat a pactar-hi si els
seus vots són necessaris per aconseguir l’alcaldia?
Tots els partits que obtinguin representació, i que respectin
la llei i la Constitució, tindran el nostre respecte.
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» Els partits de l’oposició es mostren crítics amb l’alcaldessa Núria Marín i tenen ganes de canvi
» Rafa Jiménez (IeP), soci de govern, defensa que s’ha fet una gran millora de l’espai públic

Antoni Garcia (ERC)

Rafa Jiménez (IeP)

Jordi Monrós (JxL’H)

Ari Velando (CUP)

“Si guanyem,
garantirem que no
governin aquells que
estan al costat del 155”

“No hem estat gaire
eficaços a l’hora
de tirar endavant
alguns projectes”

“El PDU Granvia és una
oportunitat però s’ha
imposat a la força i no
s’ha sabut explicar bé”

“Nosaltres som
l’única candidatura
independentista
d’esquerres de la ciutat”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal aquest mandat?
Ens trobem davant un govern municipal
amb un model de ciutat esgotat, que no
sap fer front als problemes dels veïns i veïnes, com ara l’habitatge, la cura i promoció del patrimoni o la manca de neteja.
Hem fet una oposició constructiva i hem fet
possible la Síndica de Greuges, el carnet
jove municipal, la baixada de l’IBI del 2% o
el pacte local del comerç.

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal aquest mandat?
Un 7. El govern de la ciutat ha fet un treball de millora molt intens de l’espai públic i ha aprofundit en les polítiques
socials. Però s’ha de reconèixer que no
hem sigut gaire eficaços a l’hora de tirar
endavant alguns projectes, ja sigui per
manca de suport de la Generalitat o per
la limitació de les lleis que constrenyen les
administracions locals.

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal aquest mandat?
Amb un 5. Fa tants anys que el PSC governa
la ciutat que ha perdut la il·lusió i l’objectivitat necessària per fer-ho. Es conformen
amb ‘anar fent’ quan el que necessita l’Hospitalet és que algú la governi amb un projecte de ciutat potent.

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal aquest mandat?
Un 1. No podem fer una valoració positiva
d’un govern que no ha treballat pels drets
de les seves veïnes ni ha abordat les dramàtiques desigualtats que trobem a la
nostra ciutat. Totes les seves polítiques,
contràries a apoderar a la classe treballadora, es deuen a un vassallatge als poders
econòmics que han usurpat la sobirania
que hauria de recaure en el poble.

Joan Tardà ha defensat que el seu partit
s’ha d’entendre amb el PSC a l’àrea metropolitana per frenar Cs. Hi estan d’acord? Ho aplicaran a la ciutat?
Esquerra Republicana som el canvi republicà que aquesta ciutat necessita. Si nosaltres guanyem, garantirem que en aquesta
ciutat governin els que defensen els drets i
les llibertats i no aquells que estan al costat
del 155.

Quines propostes han quedat pendents?
Sobretot les polítiques actives per afavorir
l’emancipació del jovent i el control de
preus del lloguer, que és una de les més
importants i que s’ha d’afrontar de cara al
futur. També l’ordenació de l’espai públic,
sobretot pel que fa a l’aparcament (zones
verdes) i les millores per regular correctament la utilització del sistema de bikesharing i patinets.

Si el maig governa, quina serà la seva
primera decisió?
Hi ha moltes accions a prioritzar. Una de les
més urgents és garantir l’habitatge digne i
accessible. No pot ser que el preu del lloguer expulsi els veïns i veïnes dels seus barris. Nosaltres crearem un Parc municipal de
lloguer social. També apostarem per la
feina de qualitat, impulsant els polígons industrials com el de la carretera del Mig i el
Polígon Pedrosa i dinamitzarem i donarem
suport al comerç i mercats.
El fet que hi hagi tantes candidatures independentistes els pot perjudicar?
A l’Hospitalet cada dia més veïns i veïnes
aposten per l’independentisme com a via
per millorar la seva ciutat i el seu país. El suport creix i així s’ha demostrat en les darreres eleccions generals. Tenim clar quin és el
model de ciutat que volem tirar endavant i
estem preparats per fer-lo. Som la força que
estarem al costat dels veïns i veïnes, el dret
a decidir i la democràcia.

Vostès han format part del govern juntament amb el PSC. Si algú dubta entre
votar-los a vostès o als socialistes, per
què hauria de triar Izquierda en Positivo?
Izquierda en Positivo és un partit més àgil i
menys poregós. L’eix principal de la nostra
política serà afrontar d’una forma clara el
problema de l’habitatge, sobretot pels
joves, millorar la convivència, la integració
de les comunitats de nouvinguts a la vida
política i social i posar l’agenda mediambiental al centre de la política municipal.
Quins pactes amb altres formacions es
planteja si són necessaris per governar?
Estarem oberts a pactar amb qualsevol
partit que ens permeti portar endavant el
nostre programa. Tenim clar que segur
que no pactarem amb cap partit nacionalista. Fa massa anys que estem bloquejats
amb el discurs nacionalista, és hora de fer
política social.

Marín ens va dir que alguns partits fan
“postureig” amb el PDU Granvia perquè
ja està aprovat. Quina és la seva postura
respecte d’aquest projecte?
Creiem que el PDU Granvia és una oportunitat però també creiem que una oportunitat imposada a la força deixa de ser una
oportunitat. Nosaltres estem d’acord amb
l’esperit del projecte però qui ho ha d’estar és
la ciutadania. No s’ha sabut explicar bé i, fruit
d’això, la gent només ha rebut informació
negativa. Cal fer un procés de participació
ciutadana perquè els hospitalencs/ques,
amb la informació al seu abast, decideixin
què s’ha de fer al sector de Can Trabal.
Per què finalment no s’han presentat
amb el moviment Primàries?
En un inici vam apostar pel projecte de Primàries perquè defensàvem una llista unitària independentista. Lamentablement
vam descobrir que, un cop l’ANC va sortir
del procés, Primàries es va convertir en una
llista de partit més (darrere hi ha una coalició entre Demòcrates i Solidaritat) que no
donava cabuda a altres ideologies. Veient
que no es respectava l’esperit inicial del
projecte, un total de 13 membres (dels 25
que tenia la candidatura) vam decidir fer un
pas al costat.
El fet que hi hagi tantes candidatures independentistes els pot perjudicar?
Clarament, sí. Per això apostàvem per aglutinar el vot en una llista unitària i transversal. Si volem que l’Hospitalet tingui un
consistori amb força independentista i republicana, cal que fem ús del vot útil.

Si el maig governa, quina serà la seva
primera decisió?
Auditar el funcionament opac de l’Ajuntament després de més de quaranta anys
d’un mateix color. Certament, començar a
prometre coses sense tenir un diagnòstic
clar de com funciona Matrix és vendre
fum.
Quins pactes amb altres formacions polítiques es planteja si són necessaris per
governar?
Nosaltres no ens fixem tant en el color del
partit com en la proposta i, si n’hi ha una
que ens faci avançar, repercutint en favor
de les veïnes, allà hi serem. Apostem per
acabar amb l’opacitat de la institució i, per
tant, el pacte real el volem fer amb les veïnes. Per això proposem consultes populars per a totes les decisions que afectin la
vida de les veïnes de la nostra ciutat.

El fet que hi hagi tantes candidatures independentistes els pot perjudicar?
Quan parlem de forces independentistes,
ens agradaria saber de qui parlem o si tots
entenem l’independentisme de la mateixa manera. Pensem que nosaltres som
l’única candidatura independentista d’esquerres de la ciutat i som la garantia de seguir portant les lluites del carrer a
l’Ajuntament, de plantar cara al feixisme i
de construir la unitat popular.
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Salut | L’Hospital General aposta per reduir les cesàries
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El centre hospitalari és el primer de l’Estat en fer una nova interpretació de la prova
de les corretges prenatals, un sistema més respectuós i segur per la mare i pels fetus
que serveix per reduir les cesàries, l’ús de fòrceps i els ingressos a l’UCI neonatal.

Denuncien l’Ajuntament per
“vulnerar l’accés a l’aigua”
» L’Aliança contra la pobresa energètica ho porta al Síndic de Greuges
» L’Ajuntament ho nega i diu que fa anys que treballa per evitar-ho
Pau Massip
L’HOSPITALET
L’Aliança contra la pobresa energètica ha denunciat al Síndic de
Greuges de Catalunya que l’Ajuntament de la ciutat “posa traves a les famílies en situació
d’ocupació en precari que sol·liciten accedir a un comptador
d’aigua”. L’entitat considera que
això vulnera “l’accés universal al
dret humà de l’aigua”.
Per exemplificar-ho, la plataforma va presentar als representants de la sindicatura una
desena de casos en què famílies
en risc d’exclusió residencial “no
tenen garantit l’accés a l’aigua a
les seves llars”. De fet, a finals de
març, més d’una vintena d’entitats del territori van presentar
una instància a l’Ajuntament
per denunciar aquesta situació i
reclamar solucions.

L’entitat va reclamar l’accés a l’aigua davant l’Ajuntament. Foto: Twitter (@APE_Cat)

SITUACIONS EXCEPCIONALS
Des del consistori, el regidor Jesús Husillos nega que al municipi s’estigui vulnerant el dret
d’accés a l’aigua. En aquest sentit, el regidor de Benestar Social
explica que l’accés a l’aigua “és
una situació molt interioritzada”
pel govern local i explica que fa
anys van firmar un acord amb
Agbar per evitar els talls de
subministrament.

Sobre els casos denunciats
per l’entitat, Husillos explica
que són “situacions excepcionals”. De fet, el regidor detalla
que restablir el servei és fàcil,
però que en els casos denunciats
es tracta de demanar un nou accés en llocs on no s’està empadronat, cosa que no és tan senzilla de resoldre perquè s’ha de
seguir un procediment administratiu que es pot “allargar”.

La ciutat es bolca amb les Festes
de Primavera més musicals

FESTES4Milers d’hospitalencs i
hospitalenques van omplir els carrers de la ciutat per gaudir dels
diferents actes que es van organitzar, del 25 al 28 d’abril, per celebrar les Festes de Primavera.
Aquest any, la música ha estat una de les grans protagonistes, ja que més enllà dels concerts, el cantant ‘El Sevilla’ va ser
l’encarregat de llegir el pregó.
Els concerts de la Remunta
van aconseguir aplegar 10.000

assistents, una xifra similar a la
dels espectadors que van anar als
concerts de Rozalén i Beret que
es van fer a La Farga.
Un altre dels punts més visitats van ser les rambles Just Oliveres i de la Marina, on es van
instal·lar les diverses fires.
Aquest any, l’Ajuntament
va tornar a apostar perquè els
diferents actes culturals es fessin pels diferents dels barris de
la ciutat.

El nou Pla director vol plantar
més arbres en una dècada

MEDI AMBIENT4La Junta de
Govern Local ha donat llum verda al nou Pla director del verd
urbà, el document que planifica
i detalla què farà l’Ajuntament en
l’àmbit de les zones verdes.
Un dels punts més importants és el que afirma que el
consistori preveu augmentar
un 8% la superfície de la ciutat
coberta per arbres durant els
pròxims deu anys. Plantant més
arbres i renovant alguns exemplars, l’Ajuntament pretén cobrir amb arbres el 20% de la superfície urbana.

Per fer-ho, el govern local té
en compte les obres que s’han de
fer per cobrir les línies ferroviàries de Vilanova i Vilafranca, el
desenvolupament del PDU
Granvia i l’ordenació de la zona
de Can Rigal.

TRACTAMENT PREVENTIU
A més del nou Pla director, l’Ajuntament també treballa per
evitar que els pins de la ciutat
emmalalteixin per la processionària. Per això, ha posat trampes
de feromones en més de 200 arbres de la ciutat.

Els usuaris fan cinc viatges
al dia amb les bicis Mobike

MOBILITAT4Mobike és l’empresa xinesa de bicicletes compartides que, des de fa mesos, ha
provocat diverses polèmiques a la
ciutat. Alguns ciutadans han denunciat que, com que les bicicletes es poden deixar aparcades a
qualsevol lloc, això provoca problemes de mobilitat.
Per contrarestar les crítiques,
l’empresa ha explicat que de les
tres ciutats on té presència a
l’Estat, Madrid, Saragossa i
L’Hospitalet, és en aquesta última on els usuaris fan més viatges
al dia. Segons l’empresa, se’n

fan una mitjana de cinc amb
una durada de poc més de nou
minuts.
De fet, la Síndica de Greuges
de la ciutat ha publicat un informe on diu que cal una regulació
específica per aquest sistema de
bicicletes compartides amb, per
exemple, zones d’aparcament.
L’empresa va tornar a ser
protagonista al Ple del mes d’abril, ja que tots els partits van votar a favor d’una moció que demana a l’Ajuntament que faci
complir les observacions fetes
per la Síndica en el seu informe.
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Urbanisme | Última fase de reforma dels Blocs Ciutat Comtal

L’Ajuntament posa en marxa els últims treballs pendents de la reforma urbanística
integral dels Blocs Ciutat Comtal. Es tracta de l’ordenació dels espais enjardinats situats entre els edificis i les obres als carrers Ciutat Comtal i un tram de Sant Eugeni.

L’oposició tomba l’aposta de
fer hotels a l’avinguda Carrilet
URBANISME4Tots els partits
de l’oposició es van unir i van fer
valer la majoria que tenen sobre
els grups que formen el govern
local per tal de tombar la proposta que l’equip de Núria Marín va portar al Ple, celebrat el 30
d’abril. La intenció del consistori
era aprovar una modificació urbanística per permetre l’ús hoteler de l’illa que formen l’avinguda del Carrilet, l’avinguda de
la Fabregada, l’avinguda Pau
Casals i el carrer Cobalt. En
aquest espai, actualment hi ha
naus industrials de diferents
empreses, un descampat que
s’utilitza d’aparcament i un parell de benzineres.
Tal com explica L’HDigital, el
2011 el Ple ja va aprovar un pla
que modificava els usos d’aquesta illa i permetia la instal·lació d’oficines i de comerços.
Però ara, l’Ajuntament tenia la
intenció d’ampliar aquests usos
i permetre també l’ús residencial
no permanent, el nom tècnic
per als hotels o altres tipus de negocis turístics.

L’Harmonia proposa
reinterpretar obres antigues

CULTURA4El Museu de L’Hospitalet i TPK, Art i Pensament
Contemporani han creat l’exposició ‘Ceci n’est pas’, on s’interpreten peces del fons del Museu
des de la visió contemporània.
En aquesta ocasió, l’obra que
es mira des de l’actualitat és una
cariàtide del segle XVI. Des del
Museu expliquen que han triat
aquesta figura provinent de la mitologia grega perquè, aquest any,

els projectes expositius del TPK
estan relacionats amb el cicle ‘El
rapte d’Europa’.
Els encarregats de fer aquesta revisió actual d’una obra històrica seran artistes francesos,
alemanys, lituans, catalans i andalusos.
L’exposició, que es va inaugurar el 25 d’abril, es podrà visitar fins al 30 de juny a l’espai
l’Harmonia.

El Ple reconeix el paper
de l’Escola Patufet Sant Jordi

Una imatge d’arxiu de l’illa on es volia permetre fer hotels. Foto: Google Maps

Davant d’aquesta proposta,
tots els partits i regidors de l’oposició hi van votar en contra,
tombant així la proposta del
consistori.
NO A MÉS HOTELS
Un dels principals motius que
van esgrimir tots els partits per
votar en contra de la modifica-

ció va ser l’oposició a fer més hotels a la ciutat.
ERC va dir que el govern de
Núria Marín vol “convertir la ciutat en una ciutat franquícia hotelera” i que continuen “apostant
pel totxo” com a model econòmic. Ciutadans va dir que, si
tota l’oposició s’havia unit, és
perquè no ho veien clar.

EDUCACIÓ4L’Escola Patufet
Sant Jordi-Francesc Batallé i
Aragonès està d’aniversari. El
centre celebra 50 anys i, davant
d’aquesta efemèride, tots els
partits del Ple van voler aprovar
una moció per reconèixer la tasca educativa realitzada pel centre educatiu durant aquestes
cinc dècades.
El text, presentat pel PSC,
Canviem i ERC i al qual es van
adherir JxL’H i la CUP, reconeix

que l’escola “ha estat un referent
en la defensa del model educatiu d’escola pública, catalana,
laica, inclusiva i de qualitat”.
Tots els partits van donar
suport al document, que també diu que, en 50 anys, el centre ha estat compromès “amb la
ciutat”, reconeix que sempre ha
estat buscat la renovació i que
mai ha deixat de “vetllar per la
qualitat del model d’ensenyament públic” local.
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Una veïna va ser apallissada el passat 24 d’abril, quan un sensesostre que viu a Can
Trinxet va colpejar-la amb una barra de ferro. Segons la SER, la dona va rebre
un centenar de punts de sutura. L’home, ja detingut, tindria problemes psicològics.

La Generalitat desencalla
la construcció del nou institut
EDUCACIÓ4La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha
anunciat que, fins al 2023, invertirà 104 milions d’euros per
construir gairebé una trentena
de centres educatius a tot el
país. Un dels edificis que es
construiran serà el de l’institut
Jaume Botey.
Aquesta notícia arriba després que, al febrer, el Ple municipal donés llum verda al Pla especial urbanístic de desenvolupament de l’equipament docent,
és a dir, aprovés la construcció
del nou institut al carrer de Ferrer i Guàrdia. Amb aquesta
obra, el centre passarà a tenir
tres línies de secundària i dues
de Batxillerat, mesura que servirà per absorbir el creixement
de la població escolar del barri.
D’aquesta manera, el centre
podrà tenir un edifici definitiu
després d’haver-se segregat de
l’institut Llobregat, que ara centra la seva oferta educativa als cicles formatius.
Tal com recull l’Agència Catalana de Notícies, el conseller

Imatge dels terrenys on es construirà el nou institut. Foto: Google Maps

d’Educació, Josep Bargalló, va
explicar que les obres aprovades,
que s’han de posar en marxa
aquest mateix 2019, formen part
de la primera fase del pla de
construccions previstes per als
set anys vinents, que inclouen 21
noves construccions i que tenen
per objectiu retirar fins a un
centenar de mòduls.

HOMENATGE PÒSTUM
Tot i que en el seu anunci la Generalitat encara parla de l’institut nou, el nom provisional que
se li va donar al centre quan es
va segregar, al març, els alumnes
i professors del centre van decidir rebatejar-lo amb el nom de
Jaume Botey, en honor al professor i exregidor de la ciutat.

Campanya als comerços sobre
els drets dels consumidors

COMERÇ4La regidoria de Comerç i Drets del Consumidor i la
Diputació han dut a terme una
campanya d’informació entre
els comerciants del barri. A finals
d’abril, treballadors designats
per la Diputació van visitar els
botiguers per assessorar-los i
explicar-los els drets que tenen
els consumidors.
Alguns dels aspectes més
destacats en aquest camp són la
normativa de preus, els fulls de
reclamacions o els cartells d’informació que han de tenir els
establiments.

A més, els treballadors de la
Diputació van fer una enquesta
a cada botiga per avaluar el grau
de compliment de la normativa.

INSPECCIÓ A UN BAR
La Guàrdia Urbana i el Servei
Municipal de Salut van actuar en
un bar arran de les queixes veïnals per males olors i sorolls.
En l’entrada, els agents van
detectar que l’establiment acumulava aliments en mal estat i
estava molt brut. Per això es
van destruir 30 quilos de productes carnis i peix.
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Natura | Neixen 4 polls de falcó pelegrí a l’hotel Hesperia

A la caixa niu que hi ha instal·lada al terrat de l’hotel Hesperia han nascut
quatre polls de falcó pelegrí. Ho ha explicat l’equip de biòlegs i ornitòlegs que, fa
20 anys, van començar a reintroduir aquesta espècie, que s’alimenta de coloms.

Un nou projecte de medicina
regenerativa a l’IDIBELL
INNOVACIÓ4L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) de l’Hospital
Duran i Reynals ha posat en
marxa el Programa de Translació Clínica de Medicina Regenerativa.
Com explica l’Agència Catalana de Notícies, aquest projecte es dedicarà a desenvolupar
medecina regenerativa, que es
basa a utilitzar cèl·lules mare
pluripotents. L’objectiu dels diferents grups de recerca que
treballaran en aquestes instal·lacions serà trobar solucions en els
àmbits de la insuficiència cardíaca, les malalties neurodegeneratives, les malalties hematològiques no malignes i la degeneració macular associada a
l’edat.
A més, el caràcter transversal del programa treballarà per
associar grups de recerca d’altres
institucions que treballen en el
mateix camp a altres centres
del país.
L’objectiu és identificar els
equips més rellevants en medi-

cina regenerativa per tal d’establir deu equips que tinguin l’interès de desenvolupar, en els
pròxims anys, un projecte conjunt de medicina regenerativa.
IMPULS AL CLÚSTER BIOMÈDIC
Des de l’Ajuntament consideren
que “la integració d’aquest programa és una bona notícia per a
la ciutat, ja que reforça el Pol Biomèdic de Bellvitge” que el consistori està impulsant juntament
amb altres administracions i
que vol ser un “referent del sud
d’Europa en investigació”.

NIT DE RÈCORD: SET
TRASPLANTAMENTS
4L’Hospital de Bellvitge
va aconseguir un nou rècord fent set trasplantaments simultanis en una
nit. Una operació d’aquest
nivell, el centre va convocar
d’urgència una trentena
de professionals, no és habitual. Es van fer quatre
trasplantaments renals,
dos hepàtics i un cardíac.

Gornal Activa acull la tercera
Llançadora d’ocupació

OCUPACIÓ4Una vintena de
persones que tenen entre 24 i 59
anys i estan a l’atur són el grup
que, aquest any, formen part de
la Llançadora d’ocupació de la
ciutat.
L’espai de Gornal Activa acollirà fins a l’agost la tercera edició d’aquest projecte que pretén
millorar les habilitats professionals dels participants. D’aquesta manera, fent una recerca de feina més professional,
proactiva i coordinada, per tal
que tinguin noves oportunitats
per trobar feina.

Les vint persones que formen
el grup tenen perfils molt diferents, tant pel que fa a estudis,
com sobre la seva situació laboral. Hi ha des de gent que busca
la seva primera feina fins a persones que tenen anys d’experiència en sectors professionals
com l’administració, l’hostaleria,
el comerç o l’enginyeria, entre
d’altres.
Aquest projecte està impulsat per la Fundació Santa Maria
la Real, la Fundació Telefònica i
l’Ajuntament i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
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Espai públic | Renoven el mobiliari del parc de la Pau

Ampliar la zona d’esbarjo, crear una nova àrea de jocs infantils, substituir el mobiliari urbà fet malbé i renovar l’entorn són algunes de les obres que es faran al Parc
de la Pau, tal com van votar els veïns als pressupostos participatius del districte.

Investiguen un cas d’abusos
d’una detinguda a una menor
SOCIETAT4El jutjat d’instrucció 3 de la ciutat està investigant
els presumptes abusos sexuals
que hauria patit una menor detinguda a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la ciutat per
part d’una altra detinguda major
d’edat. Tal com va avançar el
diari El País, els fets haurien
passat diumenge 11 de novembre
de l’any passat.
Segons fonts dels Mossos
d’Esquadra recollides pel rotatiu,
aquell dia la comissaria estava
“saturada”, ja que en un edifici
que té nou calabossos hi havia 23
detinguts.
Per tal d’encabir-los tots, els
agents de la policia catalana van
agrupar els retinguts per sexes.
Però això va provocar que, en una
mateixa cel·la, es barregessin
persones adultes amb menors
d’edat, una situació prohibida
pels protocols.
Va ser llavors quan s’haurien
produït els presumptes abusos a

La comissaria dels Mossos d’Esquadra on haurien passat els fets. Foto: Arxiu

la cel·la 1. Segons fonts de la investigació citades pel diari, el
protocol de la comissaria sí que
permet que en aquest espai hi
hagi junts “dones i/o menors”.
Allà, els Mossos hi van tancar
la menor d’edat, detinguda per
robatori i danys. Al cap d’una estona va entrar la presumpta
agressora, en aquest cas detinguda per lesions i atemptat contra agents de l’autoritat.

Els agents que custodiaven els
detinguts, que ja han declarat davant del tribunal, van explicar que
no van sentir crits, però sí que van
veure alguna cosa estranya per les
càmeres de vigilància. La menor,
un cop traslladada a una altra
cel·la, va explicar que la dona
l’hauria obligat a despullar-se i se
li hauria tirat a sobre intentantli fer un petó. Ara, la jutgessa haurà de dictar sentència.

Equipaments | Es repararà la coberta del Fum d’Estampa

La substitució de la coberta de la piscina i la reparació de les altres cobertes del
poliesportiu Fum d’Estampa és la primera de les tres fases que l’Ajuntament
ha aprovat per renovar aquest equipament esportiu municipal i posar-lo al dia.

El Filmserè anuncia els curts
seleccionats per al festival

CINEMA4Els organitzadors del
Filmserè, el Festival Internacional de Curtmetratges de La
Florida, ja han anunciat els films
que participaran en el certamen
que se celebrarà del 13 al 17 de
juny.
Més d’una quarantena de
curts provinents de tot el món
han superat la tria dels impulsors d’aquest festival, els alumnes de l’assignatura optativa

de Cinema de l’Institut Eduard
Fontserè.
Des d’Iran fins a Argentina,
passant per la República Dominicana, Mèxic o Colòmbia, i amb
una important presència de
França, aquests són algunes de
les procedències dels 43 films
que s’han presentat a aquesta
primera edició del certamen cinèfil, que vol apropar el setè art
als veïns i veïnes del barri.

El Mercat de la Florida acull la
mostra‘Melting Landscapes’

CULTURA4La Sala Polivalent
del Mercat de la Florida exposa,
fins a l’11 de maig, les imatges del
fotògraf Fernando Moleres, que
en els últims sis anys ha fet cinc
expedicions a l’Àrtic.
L’exposició ofereix una perspectiva personal sobre la fragilitat d’uns paisatges que, per
culpa de l’escalfament global,

estan desapareixent. Per remarcar el perill que corren
aquests paratges, a la instal·lació
també s’hi podran veure dos
documentals i una videoinstal·lació.
L’objectiu és conscienciar els
visitants del perill que corre la
Terra si no es fa res per frenar els
efectes del canvi climàtic.

Collblanc-Torrassa

El barri recorda les víctimes
de l’incendi de Riera Blanca
RECORD4Una seixantena de
persones es van concentrar, el
passat dijous 25 d’abril a la tarda, al número 140 del carrer Riera Blanca en senyal de dol. Tot
just feia una setmana que, en
aquell mateix edifici, una dona i
els seus dos fills havien mort en
un incendi.
Durant tota la setmana, hospitalencs i hospitalenques havien
deixat flors i espelmes al lloc dels
fets per recordar les tres víctimes
mortals. En la trobada hi van
participar alguns bombers i
membres d’entitats com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca o l’Aliança Contra la Pobresa
Energètica.
Com recull l’Agència Catalana de Notícies, el mateix dia
dels fets, el dijous 18 d’abril, el
president de la Generalitat,
Quim Torra, va qualificar els
fets de “tragèdia”, va agrair la tasca dels equips de bombers i d’emergències i voler traslladar el
seu condol als familiars de les
víctimes de l’incendi.

El Castell de Bellvís serà
un centre d’interpretació

Els veïns van deixar espelmes i flors. Foto: Twitter (@LHencomupodem)

En el foc, que segons fonts
municipals hauria estat provocat
per una sobrecàrrega elèctrica
d’un endoll múltiple, hi van morir un nen de tres anys, un nadó
de dos mesos i la seva mare.
Segons van explicar els Bombers, l’acumulació de mobles,

matalassos i altres materials combustibles van fer que el foc fos
molt virulent i que es propagués
molt ràpidament per tot l’habitatge. Per això, tot i que vuit minuts després de rebre l’avís ja eren
al lloc dels fets, no van poder fer
res per salvar les tres víctimes.

HISTÒRIA4L’Ajuntament vol
convertir el Castell de Bellvís en
un centre d’interpretació de la
memòria històrica medieval de
la ciutat i del Delta del Llobregat.
Així ho van explicar l’alcaldessa, Núria Marín, i la resta de
representants municipals que
es van reunir, el 2 de maig, amb
membres de l’entitat Defensem
el Castell de Bellvís, que treballar per recuperar aquest patrimoni històric de la ciutat.
Des de la plataforma es mostren satisfets per la trobada i ex-

pliquen que estan contents davant el compromís de rehabilitar l’edifici, adquirit pel govern
local, que també va detallar que
vol netejar l’entorn del Castell
per fer-hi un mirador.
Aquesta reunió arriba després de l’acció duta a terme per
l’entitat, que a mitjans d’abril va
entregar un manifest i més d’un
miler de firmes a la regidoria del
Districte. La intenció era reclamar a l’Ajuntament que protegeixi aquest edifici històric de la
ciutat datat del segle XII.
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Futbol americà | Els Pioners jugaran per tornar a la Serie A

El pròxim dissabte 18 els Pioners es jugaran la possibilitat de tornar a la màxima categoria
del futbol americà estatal, la Serie A, contra els Sevilla Linces. El partit, finalment, tindrà
com a escenari el camp de l’Hospitalet Nord, com havia demanat el club fa unes setmanes.

Pas de gegant de l’Hospi cap
al‘play-off’al camp del Prat
» Els de Jonatan Risueño no guanyaven des de principis de març
» Santboià i Reus B, últims rivals en la fase regular del campionat
Pau Arriaga
L’HOSPITALET
L’Hospi de Jonatan Risueño va
trencar la seva dinàmica nefasta
en l’escenari més complicat. Després d’encadenar tres empats i
dues derrotes entre finals de
març i mitjans del mes passat
(cosa que va provocar la destitució de Xavi Molist), el triomf al
Sagnier contra l’AE Prat del pas-

La mala ratxa del
conjunt riberenc
va costar el càrrec
al tècnic Xavi Molist
sat 28 d’abril (0-1) va servir perquè els riberencs tornessin a
somriure després d’un tram complicat de la temporada i, de pas,

El Ghazouany i Ortiz guanyen
la desena Cursa Nocturna

ATLETISME4Mohamed El Ghazouany i Miriam Ortiz van ser els
més ràpids dels 5.000 atletes
participants en la cursa de 10 quilòmetres de la 10a edició de la
Cursa Nocturna, que es va disputar durant el vespre del passat
dissabte 13 d’abril. Durant la jornada també es va celebrar una
cursa més curta, de cinc quilòmetres, que van guanyar Achraf
Elgharous i Sara Benedí.
L’atleta hospitalenc d’origen
marroquí va completar el quart
de marató en 31 minuts i cinc se-

gons. Carles Montllor, de l’equip
Inverse, va ser el segon, mentre
que el marroquí Lahcen Harbil va
completar el podi masculí. Ortiz
va aturar el crono en 36 minuts
i 51 segons, guanyant la prova
també en solitari. Nuria Cascante i Elisabet Martín van ser segona i la tercera, respectivament.
Pel que fa a la distància més
curta, els triomfs d’Elgharous i de
Benedí també van ser incontestables, gràcies a les seves marques
de 15 minuts i 11 segons i 18 minuts i 18 segons, respectivament.

El triomf al Sagnier va ser clau de cara a mantenir el tercer lloc. Foto: CElH

per consolidar la tercera posició,
ja que en aquella mateixa jornada el quart i el cinquè (l’Horta i el
Sant Andreu) van empatar a tres.
Després d’estrenar el mes
contra el San Cristóbal a la Feixa Llarga, l’Hospi afrontarà les
dues darreres jornades amb un
desplaçament al Joan Baptista
Milà per jugar contra el Santboià
el pròxim dissabte 11, mentre que
l’última jornada de la fase regu-

lar del curs serà a la Feixa Llarga contra el Reus B.

COPA CAT A LA FEIXA LLARGA
Per altra banda, el passat dimecres 1 es va jugar la final de la
Copa Catalunya al municipal de
la Feixa Llarga. El Sant Andreu va
derrotar el Vilafranca (0-2) en
una tarda on a les graderies de
l’estadi van reunir-se més de
2.600 persones.

La sortida, com sempre multitudinària. Foto: JJ Vico

Mondelo vol el tercer Eurobasket
BÀSQUET4Lucas Mondelo tornarà a ser un dels grans protagonistes de la gran cita del bàsquet femení d’aquest any. L’EuroBasket, que es jugarà entre el
27 de juny i el 7 de juliol a Sèrbia
i Letònia, és el pròxim gran objectiu de l’entrenador riberenc,
que ja n’ha guanyat dos al capdavant de la selecció espanyola
(2013 i 2017).
Mondelo, que aquesta temporada ha estat subcampió de lliga i d’Europa amb el Dynamo

Kursk (ha perdut el play-off de
la Premier League i la final de
l’Eurolliga contra l’Ekaterimburg), va anunciar el passat 30
d’abril l’staff tècnic que l’acompanyarà en la lluita pel seu tercer
títol continental: seran César
Rupérez (que fins aquesta temporada també havia estat el seu
assistent al Dynamo Kursk), Madelen Urieta (l’entrenadora de
l’Araski de la primera divisió femenina) i Isaac Fernández (que
aquest curs 2018-19 ha estat a

punt de portar el Barça-Santfeliuenc a la Liga Dia).
Està previst que cap a la segona meitat del mes Mondelo
faci pública la llista de les 12 jugadores que s’endurà cap a l’est
d’Europa. La concentració començarà a finals d’aquest mateix
mes i, de moment, ja hi ha previst jugar un torneig quadrangular a Burgos contra Letònia,
Hongria i Turquia, tres seleccions
que també participaran en la
cita continental.
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| Days Gone
En un món infestat per zombis, el jugador haurà de sobreviure aprofitant tot el que trobi. Amb l’ajuda d’una moto, es podrà recórrer un escenari ple d’amenaces i gaudir d’un gran apartat gràfic.

Famosos

No t’ho perdis

El món del futbol mai no tornarà a ser el mateix quan es
retiri Leo Messi. Per això, la Generalitat de Catalunya ha decidit premiar el geni de Rosario amb la Creu de Sant Jordi
per la seva aportació a l’esport mundial, on ha dut el FC
Barcelona a l’època més gloriosa de la seva història.
A banda de títols, rendiment individual i impacte
mundial, Messi també ha contribuït a millorar la
societat catalana amb la seva fundació homònima. És el cas del finançament que va fer per
a la construcció del centre mèdic ‘Sant Joan
de Déu Pediatric Cancer Center’, dedicat a
tractar el càncer infantil. El millor jugador
del món –i, per a molts, de la història– va
arribar a Barcelona amb 13 anys des del
Newell’s Old Boys argentí. Des de llavors, el seu lligam amb el FC Barcelona
ha anat creixent, i avui en dia no es pot
entendre un Messi sense Barça
ni un Barça sense Messi.

Barcelona, ciutat poètica
La capital catalana es transforma del 8 al 16 de maig amb
‘Barcelona Poesia’, que porta debats, conferències i altres activitats relacionades amb la poesia a la ciutat. El museu Frederic Marès, el Centre d’Arts Santa Mònica o el cementeri del
Poblenou seran alguns dels entorns on es podran escoltar
els versos recitats. També tornarà ‘Epic Ring BCN’, que consisteix en un ‘combat’ poètic entre dos artistes que hauran
d’improvisar sobre un ring de boxa. La versió poètica de la
ciutat tancarà el 16 de maig amb el XXXV Festival Internacional de Poesia de Barcelona, al Palau de la Música Catalana.
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Ser el crack i el capità del Barça

Per a molts és el millor jugador de futbol de la història

?

Rebrà la Creu de Sant Jordi

QUÈ HA FET

Ha estat escollit pels seus mèrits esportius i solidaris

...

A LES XARXES

Teatre

E

La fitxa

Els aficionats feliciten Messi pel guardó

Els seguidors de l’argentí destaquen que mereix la Creu

Música

Pelis i sèries

Acudits per a milicians
Mazen Maarouf

Jacuzzi
Marc Rosich i Clara Peya

Bajo la piel
Green Valley

Keepers
Kristoffer Nyholm

En una ciutat en guerra, l’encarregat
d’una bugaderia ha d’inventar-se històries gracioses per tenir contents uns
milicians i que així el protegeixin. Amb
l’ajuda del seu fill, crearà relats esbojarrats que demostraran la importància
de prendre’s la vida com un acudit.
Així, els lectors llegiran els contes com
si ells mateixos fossin els milicians.

Una política emergent d’esquerres i
ecologista defensa que sempre ha viscut a un barri popular, però guarda un
secret que no pot sortir a la llum: s’ha
instal·lat un jacuzzi caríssim a casa. Així,
obliga a l’encarregat de muntar-lo a
signar una clàusula de confidencialitat.
Es pot veure fins al 20 de maig a la sala
Flyhard de Barcelona.

El grup bascocatalà de reggae i rap torna amb un nou disc, molt més enfocat
en temes acústics. La formació s’ha decantat per un estil més relaxat i íntim,
abandonant les guitarres elèctriques i
agafant les clàssiques. Green Valley
conserva l’esperit optimista, amb
cançons relacionades amb la maduresa i la paternitat.

Tres faroners arriben a una illa isolada
del nord d’Escòcia per substituir els antics treballadors. Després d’una brutal
tempesta, comencen a passar fenòmens estranys i la paranoia i la tensió
augmenten exponencialment. En
aquest escenari, un vaixell apareix a l’illa i sembla ser la clau per respondre
què està passant.
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Cultura
DIJOUS 9 DE MAIG
19:00 Gemma Lienas visitarà la ciutat per participar en una sessió especial del Club de lectura amb la seva novel·la El fil invisible. / Biblioteca Santa Eulàlia.

El Centre de Dansa de Catalunya
presenta l’espectacle ‘Giselle’
11 i 12 de maig a les 19:00

PROPOSTES
Tallers

Continua en marxa el
curs d’edició de Viquipèdia
Dilluns 3 de juny a les 18:30

Cada primer dilluns de mes es faran noves sessions del curs d’edició de la Viquipèdia, un taller organitzat per l’Amical Wikimedia. / Torre Barrina. Experiències d'Innovació social.

TOTS ELS DILLUNS
18:45 Des del mes passat està en marxa un curs
en el qual s’ensenya els alumnes a treure tot
el partit als mòbils i les tauletes. S’allargarà
fins a la segona meitat del mes que ve. / Centre Cultural Sant Josep.
Giselle és l’obra mestra absoluta del ballet romàntic, està ambientada en un
entorn camperol a Alemanya a l’època medieval. La representa el Centre de
Dansa. / Teatre Joventut.

Exposicions

FINS A L’11 DE MAIG
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà
visitar la mostra Melting Landscapes, 36 fotografies que Fernando Moleres ha recopilat
després de diverses expedicions a l’Àrtic. / Sala
polivalent del Mercat de la Florida.

FINS AL 31 DE MAIG
Matí-Tarda Des del passat dia 2 i fins al dia 31
està en marxa la mostra Visc i torno a reviure, que fa un recorregut per la vida i la trajectòria de Montserrat Abelló. / Biblioteca Can
Sumarro.

Infantil

Un club de lectura amb un
còmic de Mortadelo y Filemón
Divendres 17 de maig a les 18:00

Berta Cardona coordinarà una sessió
del club de lectura amb un dels còmics
de Mortadelo y Filemón. / Biblioteca
Plaça Europa.

Esports
DISSABTE 18 DE MAIG
18:00 Partit de futbol sala a la vint-i-novena jornada del grup 3 la Segona Divisió B entre l’AE
Bellsport i el Canet FS. / Poliesportiu Sergio
Manzano.

L’Hospi tanca la fase regular
de la lliga rebent el Reus B
Diumenge 19 de maig a les 12:00

DIMARTS 7 DE MAIG
17:30 El col·lectiu LABcreatiu proposa aquest taller per fabricar petits espais de lectura per
a nens i nenes que tinguin més de 3 anys. /
Biblioteca Can Sumarro.

DIJOUS 16 DE MAIG

DIUMENGE 12 DE MAIG

18:30 La professora Montse Iranzo s’encarregarà,
el pròxim dia 16, d’un taller monogràfic
anomenat Consciència corporal i recol·locació
postural. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca Can
Sumarro.

18:00 Perú Ritmos y Costumbres celebrarà la novena edició del festival PequeFolk, en el
qual els més menuts de l’entitat fan exhibicions de danses i actuacions. / Centre Cultural la Bòbila.

Partit de futbol corresponent a la 42a
jornada del grup 5 de Tercera entre
l’Hospi i el Reus B. / Municipal de la Feixa Llarga.
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