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El districte 4, format pels barris de
La Florida i Les Planes, és el que
té el nivell de renda per habitant
més baix de tota la ciutat. Segons
dades de l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), els seus veïns i veï-
nes tenen una renda anual de
8.614 euros de mitjana. Això sig-
nifica que passen el mes amb
poc més de 700 euros. Els altres
dos districtes de la zona nord de
la ciutat, el 2 i el 5, tenen unes xi-
fres molt similars. El districte 2,
format per Collblanc i la Torras-
sa, té una renda per càpita mitja-
na de 9.185 euros anuals, i el
districte 5 (Can Serra i Pubilla Ca-
ses), una renda de 9.361 euros.
En canvi, els districtes de la

zona sud de la ciutat tenen ren-
des més properes als mil euros
mensuals. En primer lloc hi ha el
districte 1, format pels barris de
Sant Josep, el Centre i Sanfeliu.
En aquesta zona, la renda mitja-
na per persona és de 12.720 eu-
ros. Al darrere se situa el distric-
te 3, format per Santa Eulàlia i
Granvia Sud, on, de mitjana, la
renda per càpita és de 12.618
euros. Finalment, la llista la tan-
ca el districte 6, format pels ba-
rris del Gornal i Bellvitge, on la
renda per habitant mitjana és
d’11.192 euros anuals.
Així doncs, amb les dades

proporcionades per l’INE i l’A-
gència Tributària, es pot com-
provar que la diferència de ren-
da per càpita en dues parts de la
ciutat que es toquen, el Centre i
La Florida, és del 47,7%.

DISTÀNCIES INSALVABLES
Però aquesta diferència tan àm-
plia encara creix més si es mira el
nivell de renda carrer a carrer.
Encara que el districte 1 sigui el

que té la renda per càpita mitja-
na més alta de la ciutat, la zona
amb la xifra més alta es troba al
carrer de Victòria Kent, a Santa
Eulàlia, on la renda per càpita dels
seus habitants és de 15.650 euros
de mitjana. Per darrere d’aques-
ta xifra ja hi trobem zones del
Centre, com els veïns de la ram-
bla Just Oliveras (15.390 euros)
o de l’Ajuntament (15.185 eu-
ros) i zones de nova creació com
la plaça Europa (15.143 euros).
En aquests casos, la diferèn-

cia encara és molt més elevada
respecte dels veïns i veïnes dels
Blocs La Florida, els quals tenen
el nivell de renda per càpita més
baix de tota la ciutat, amb xifres
de 6.350, 6.976 i 7.327 euros de
mitjana. Això suposa viure amb
entre 530 i 610 euros al mes. En-
tre els barris de Les Planes i La
Florida hi ha les cinc zones amb
la renda més baixa de tota la ciu-

tat. Però en zones de la Torrassa
i Pubilla Cases hi ha veïns que te-
nen rendes molt similars.

POSAR CARA A LES XIFRES
Però més enllà dels números,
què suposa ser un dels barris
amb la renda per càpita més bai-
xa de Catalunya? Pedro Luna,
president de l’Associació de Veïns
de La Florida, ho té clar: “El ba-
rri està estigmatitzat”.
De fet, ho està fins a tal punt

que, com diu el mateix Luna, “a
la gent li fa vergonya dir que és de
La Florida”, un sentiment que se
suma a la “sensació de fracàs” que
senten molts veïns i veïnes i que
fa que “la gent, quan pot, acaba
marxant”. De fet, ell considera
que els ciutadans tenen aquest
sentiment perquè el barri “s’ha
anat abandonant, sense ajudes de
cap administració”.
A això cal sumar-hi el fet que

es tracta d’una de les zones més
densament poblades d’Europa i
que en el 15% dels pisos, que te-
nen entre 35 i 40 metres qua-
drats, hi viuen unes sis o set per-
sones, de mitjana. Segons Luna,
això genera una sensació d’ofec
que fa que molts ciutadans, que
tampoc tenen feina, acabin pas-
sant el dia al carrer i s’acabin ge-
nerant problemes de convivència
i incivisme a l’espai públic.
De fet, el líder veïnal té clar

que aquesta situació la provoca la
falta de feina, que acaba portant
“el trapicheo als carrers” del ba-
rri, perquè molts, sobretot joves,
busquen una via ràpida per acon-
seguir diners davant “la falta
d’expectatives”. Per això consi-
dera que gran part dels casos de
delinqüència que es poden trobar
són més aviat “una qüestió social”
que s’ha de resoldre des d’aquest
punt de vista i no amb més poli-

cia, que creu que només serveix
per ajornar el problema.

RECUPERAR EL COMERÇ
Per això, una de les principals pe-
ticions que fa l’associació de veïns
a l’Ajuntament és que potenciï els
serveis comunitaris del barri, com
el Centre Ana Díaz Rico, con-
tractant més treballadors socials
i més mediadors que ajudin els
que ara hi ha, que “no donen l’a-
bast”. L’entitat creu que d’aques-
ta manera es podria oferir més for-
mació i afavorir la inserció labo-
ral dels veïns i veïnes del barri, so-
bretot dels més joves.
Per altra banda, Luna també

aposta per recuperar el comerç lo-
cal i recorda que, fa 20 anys, el ba-
rri tenia un dels eixos comercials
més potents de la ciutat on anaven
a comprar veïns i veïnes d’altres
zones. Al cap i a la fi, “petites me-
sures” per recuperar l’autoestima.

Pau Massip
L’HOSPITALET

Ciutat a dues velocitats
» Blocs La Florida és la zona amb la renda per càpita anual més baixa de tota la ciutat, 6.350 euros

» Als punts més rics, que es concentren al Centre i Santa Eulàlia, les rendes superen els 15.000 euros

Infografia: Eduardo Corria

Reportatge
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La lupa

per @Modernetdemerda

L’esquerra de pergamí

Això que diré ara no és nou. De fet, és
més vell que anar a peu. Però, després
de la setmana que hem passat, em ve de
gust tornar-ho a recordar en aquesta tri-
buneta, perquè és una de les coses gros-
ses d'aquest petit país nostre. No ens és
exclusiva, té un caire força universal,
però sí que és veritat que a Catalunya flo-
reix amb especial alegria.
Seré breu: hi ha una falsa esquerra ca-

talana que el dia que el feixisme t'afuse-
lli t'estarà recitant els teus errors mentre
caus desplomat a terra. Tots
els errors. Un per un. Apun-
tats en una llarga llista, alguns
subratllats. Bona part d'ells,
certs. El teu cos començarà la
greu davallada, com un sac,
precipitant-se penosament,
i ells estaran allà, ben a prop
teu -encara que de sobte deixaràs de veu-
re'ls i sentir-los-, amb el pergamí desple-
gat i els greuges sortint-los ordenadament
de la boca. Com si a ells no els hagués afu-
sellat anys enrere aquell mateix feixisme.
En allò et vas equivocar, en allò al-

tre déu-n'hi-do també, allà vas provocar
massa, el que vas fer aquell dia era in-
necessari, en això no tenies raó, aquí et
vas passar, amb aquell tema vas anar
massa lluny...

Ells aniran dient, seran precisos, no
es deixaran res per apuntar, utilitzaran
el to condescendent que hom necessi-
ta davant la mort més cruel, i men-
trestant tu ja tindràs la bala mirant-te
als ulls, a punt per esberlar-te els drets
i les llibertats que et quedaven. Sem-
blava que hi havia una certa sintonia en-
tre tu i aquesta esquerra, i efectivament
hi era, però potser al final vas excedir-
te a l'hora de forçar la màquina senti-
mental. No calia. Que no ho veies, que

no calia? Vas amenaçar massa la inte-
gritat territorial, vas esquinçar tot el que
tants anys d'obediència havien teixit
amb manya, i ara t'has de veure en
aquest mur amb la mort als llavis i jo,
amb neguit al cor, m'he de veure re-
cordant-te tots els errors, per impru-
dent, per burro, per convergent, radi-
cal, les línies vermelles, la convivència,
ni bons ni dolents, sisiset.
Ho sabem tots, també ells. Són na-

cionalisme espanyol disfressat de pro-
gressisme. Disfressat eficientment de
progressisme en èpoques de calma i
bonança. I solen alliberar-se de dis-
fresses absurdes quan arriba el mo-
ment de la veritat, quan hi ha un cai-
xa o faixa que posa en dubte la seva
pertinença al col·lectiu patri. En defi-
nitiva, quan el que està en perill és Es-
panya. Perfectament legítim, comple-
tament comprensible, terriblement
fraudulent.

Fa tota la impressió que
l'Estat i tot el seu seguici es-
tan disposats a arribar on
calgui en aquesta nova ri-
uada repressiva, cada dia
que passa ho anem veient
una mica més. I fa també
tota la impressió que hau-

rem de combatre aquesta riuada en so-
litud, amb el suport de ben poca gent
aliena a l'independentisme. De fet,
avui ja podem intuir amb garanties que
la companyia només tornarà quan
quedem palplantats davant del mur.
Llavors sí, llavors tornaran a ser allà. No
se separaran de nosaltres. Puntuals.
Convençuts. Perfectament reconeixi-
bles, amb el pergamí a la mà i la con-
descendència a la boca.

Hi ha una falsa esquerra catalana que el dia
que el feixisme t'afuselli t'estarà recitant els
teus errors mentre caus desplomat a terra

Ruego a Rivera que no
utilice el atentado de

Hipercor para atacar a
los adversarios políticos. Le recuerdo
que hace dos años de los atentados del
17-A y ni él ni nadie de Cs ha pregun-
tado en UAVAT por el estado de las más
de 200 víctimas. Por favor, sea respe-
tuoso con el dolor ajeno. No lo utilice.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El eje que lleva dos
años operando en la

política española es es-
tabilidad vs. conflicto, certezas vs.
aventuras. Y quien no se entere y no se
coloque bien en ese eje no va a salir en
la foto. El PSOE lo promueve hace rato
y el PP lo ha cogido ahora. A otros les
está costando más.

@apuente

Molts estudiants no sa-
ben que els professors

associats no cobrem les
hores de preparació, tutories o cor-
recció de treballs i exàmens. Un temps
invertit amb entusiasme quan t’agra-
da molt la docència. Un temps que no
destines a altres feines remunerades a
l’exterior.

Iván Espinosa de los
Monteros y Rocío Mo-

nasterio de VOX llevan 5
años viviendo ilegalmente en su man-
sión de 3 millones de euros. Hoy han
evitado la clausura de la vivienda,
mientras a 20 kilómetros han desahu-
ciado en Madrid a Israel y Luisa con una
niña de 7 años y un bebé de 9 meses.

@FonsiLoaiza@yeyaboya@robmanrique

RC l’Hospitalet
El primer equip masculí ha començat la
temporada 2019-20 amb bon peu, amb
tres victòries en quatre jornades. L’únic
conjunt que ha aconseguit derrotar els
de Leo Pereira ha estat el San Jorge Fé-
nix, un dels colíders de la classificació. 

pàgina 13

Els semàfors

Ensenyament
El curs escolar a la ciutat ha començat

amb falta de places als diferents centres i
amb nous barracons a dos instituts i

dues escoles. Així ho denuncia la Xarxa
Groga, que assegura que ha augmentat la
ràtio a les aules dels centres de la ciutat.

pàgina 9

XES L’Hospitalet
La Xarxa d’Economia Solidària de la
ciutat ha estat l’encarregada d’organit-
zar la primera Fira d’Economia Social,
que es va fer per donar a conèixer noves
iniciatives econòmiques de la ciutat que
aposten per un altre model econòmic. 

pàgina 12
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L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

La sentència del procés és a tocar.
Vostè segueix apostant per un
govern de concentració en lloc
d’unes possibles eleccions antici-
pades?
Jo aposto per la via que ens faci
més forts per poder gestionar una
sentència que, si és condemnatò-
ria, generarà una situació de molta

complexitat política. Crec que la
millor manera d’encarar-ho és un
govern compartit, però si no és
possible, poden fer-se aliances
parlamentàries, feina municipal
compartida... El més important no
és l’instrument, sinó fer-nos més
forts per posar damunt la taula
una solució política. 

Baixant al territori, els alcaldes i
alcaldesses no independentistes
de l’àrea metropolitana s’han
queixat durant els últims anys
que el procés ha afectat la gestió
del dia a dia dels seus ajunta-
ments. Entén que hi hagi aquest
malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha
consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar

eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem
vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis

a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actu-
alment les filials de l’ÍBEX-35 van
a rebentar preus i se’ns estan po-
sant a gestionar menjadors esco-
lars, ludoteques... Serveis que des
del tercer sector s’havien gestio-
nat els darrers anys. Necessitem
que els ajuntaments puguin in-
troduir altres criteris en la con-
tractació pública. Si aquesta llei
no s’aprova, empreses com ACS,
que s’han especialitzat en con-
tractació pública, ens les troba-
rem fins i tot al llit. Crec que les
crítiques no estan fonamentades
i no aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Octubre 2019
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Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

“Hem de fer-nos més forts 
per forçar una solució política”

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en les
crítiques a la
Llei Aragonès”

Entrevista
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Parlem de l’Hospitalet de Llobre-
gat. Aquí molts veïns han de des-
plaçar-se a l’Hospital Moisès Broggi
de Sant Joan Despí, el qual té les
urgències al límit, perquè el cen-
tre de la Creu Roja ha quedat ob-
solet. El president Torra va dir,
durant una visita a la ciutat, que el
Govern “ha tret del congelador” el
projecte del nou Hospital General
de l’Hospitalet. És viable?
Estem estudiant com passar d’a-
quest hospital de la Creu Roja a
l’Hospital General de l’Hospitalet
i fer-ho en el termini més breu
possible. En aquests moments
això està en fase d’estudi. Pel que
fa a l’Hospital Moisès Broggi de
Sant Joan Despí, és cert que un
dels seus punts més intensius són
les urgències. Atén un volum de
població molt important, fona-
mentalment del centre del Baix
Llobregat i també de l’Hospitalet.
En aquest sentit, amb l’ampliació
de l’Hospital de Viladecans ja hi
haurà tota una part de la comarca
que estarà més atesa. Però, a
banda d’això, en el cas del Moisès
Broggi hi ha una part del pro-
blema que es pot resoldre amb
un reforç de l’atenció primària. Per
tant, el pla d’actuació de reforç en
l’àmbit de l’atenció primària ha de
servir també per descongestionar
les urgències del Moisès Broggi,
especialment pel que fa a les pun-
tes de feina en determinades
èpoques de l’any. Amb tot, primer
hem de reforçar els altres hospi-
tals de la zona, després l’atenció
primària i finalment modernitzar
algunes infraestructures, com el
cas de l’Hospital General de l’Hos-
pitalet.

És prioritari?
Evidentment. Repeteixo: en aquests
moments estem estudiant com
poder-ho avançar el més ràpid pos-
sible. Ara cal concretar-ho.

Pel que fa al Baix Llobregat, al
nord fa temps que hi ha debat
sobre la possible creació d’una
comarca independent. Ho veuria
amb bons ulls vostè?
El primer que hem de fer és pre-
guntar-ho al territori, com hem fet
en altres casos, com el del Mo-
ianès, per exemple. En primer lloc
hem de saber si hi ha una majoria
àmplia i un consens a la zona a
favor de crear una nova comarca i,
si hi és, nosaltres haurem d’aten-
dre la petició. En tot cas, crec que
més enllà de l’estructura i de si
tenim un consell comarcal o dos,
el que és important és l’articula-
ció territorial. I en aquest sentit cal
millorar les infraestructures de
transport públic i la connexió del
Baix Llobregat Nord amb altres
parts del país, com per exemple
amb el Bages, així com impulsar

equipaments com el centre de
formació en automoció de Mar-
torell, el qual hem desbloquejat
després de molts anys.

Sí, però després d’un ultimàtum
important per part de l’Ajunta-
ment de Martorell.
En tot cas, després de posar d’a-
cord actors molt diferents. Tenim
la sort de tenir un excel·lent con-
seller de Treball, Chakir El Hom-
rani, que és capaç de negociar
molt i de posar d’acord actors
amb interessos legítims, però
molt diferents. Per tant, hem
aconseguit desbloquejar aquesta
situació.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa, no ho explica ben bé així.
De fet, remarca la pressió de l’A-
juntament per aconseguir desen-
callar el projecte i ironitza que,
després, alguns van venir a pen-
jar-se la medalla.
Cadascú té la seva opinió i jo la res-
pecto. Personalment em remeto als
fets: això s’ha desbloquejat. No és
un problema de medalles. Si cal, ja

en farem més i les repartirem per a
tothom. No tenim absolutament
cap problema amb això.

Més avall, al sud del Baix Llobre-
gat hi ha una forta oposició polí-
tica i veïnal al creixement del
trànsit d’avions a l’aeroport del
Prat. Creu que s’està arribant al
límit? I, en tot cas, hi ha alguna al-
ternativa?
L’alternativa és entendre que l’ae-
roport de Barcelona no és només
l’aeroport del Prat, sinó la xarxa
d’aeroports de Catalunya. En
aquest sentit, la qüestió no s’ha
d’encarar pensant només en el
Prat, sinó tenint clar que tant Gi-
rona com Reus, en termes de ges-
tió aeroportuària, poden actuar
com les noves pistes de l’aero-
port del Prat. Nosaltres entenem
que aquest és el camí. De mo-
ment no hi ha una proposta con-
creta damunt la taula respecte de
noves pistes. La nostra proposta
és millorar les comunicacions
amb els altres dos aeroports que
tenim per reforçar el del Prat. En
altres paraules, Girona pot ser la
quarta pista del Prat.

Per tant, admet que el Prat està
arribant al límit.
Totes les infraestructures tenen un
límit. L’aeroport del Prat està molt a
prop de la capital, cosa que té uns
avantatges evidents, però alhora el
creixement no pot ser infinit. 

L’aeroport també és un dels grans
focus de contaminació a l’àrea
metropolitana. Un altre és el tràn-
sit rodat. Ara s’impulsarà la Zona
de Baixes Emissions, però les en-
titats demanen mesures més
dràstiques, com ara un peatge.
S’està sent prou valent per rever-
tir la crisi climàtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del PSOE,
el del mateix Pedro Sánchez que
se’n va a la cimera del clima de
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que ha
acabat anul·lant alguns articles im-
portants. Amb tot, en aquest àmbit
hi ha una hipocresia del PSOE. La
mateixa hipocresia que significa
mantenir una execució de les inver-
sions a la xarxa de transport públic
que fa que un de cada tres euros
pressupostats no es gasti. Del 2015
al 2018, les inversions de l’Estat a Ca-
talunya, que fonamentalment són a
Rodalies, no s’acaben executant.

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar barre-
res al trànsit rodat si no tenim una
bona alternativa de transport pú-
blic. Perquè aleshores qui acabaria
pagant el preu en termes socials i
econòmics del canvi climàtic seria
la gent treballadora i els autònoms
que es desplacen cada dia. Per
tant, necessitem mesures per re-
duir el nombre de cotxes, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressuposta
i no ho executa, que és l’Estat.

El Baix Llobregat és una comarca
molt heterogènia, però en els
darrers temps ha compartit una
lluita comuna: la de la crisi econò-
mica. A Cornellà, per exemple,
l’alcalde Balmón ens deia que els
ajuntaments s’han sentit “molt
sols” a l’hora de fer-hi front.
Bé, nosaltres hem estat al costat
de tots i cada un dels ciutadans
del país. Ara bé, si gestionéssim
tots els recursos que generen els
treballadors de Catalunya des de
la Generalitat, probablement hau-
ríem pogut fer més.<

“Si gestionéssim
tots els nostres
recursos hauríem
pogut fer més
contra la crisi”

“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

Entrevista

–S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

–Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

–Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

–Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

–No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.
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HABITATGE4El preu de l’habi-
tatge a la ciutat ha pujat gairebé
un 60% en els darrers cinc anys.
Així ho diu un informe del Mi-
nisteri de Foment, on es detalla
que si el 2014 el metre quadrat
tenia un preu de 1.391 euros, ac-
tualment la xifra arriba gairebé
als 2.200 euros. D’aquesta ma-
nera, l’Hospitalet és la ciutat de
tot l’Estat on més s’ha encarit el
preu de l’habitatge, fins i tot per
davant d’altres llocs més cars
com Barcelona, Eivissa o Sant
Sebastià.
En comparació amb la capi-

tal catalana, una altra dada que
també s’ha disparat és l’import
mitjà de les hipoteques. Segons
un informe elaborat per la Uni-
versitat Pompeu Fabra en col·la-
boració amb Tecnocasa, si du-
rant els primers sis mesos de
l’any l’augment a Barcelona ha
estat del 3,5%, a l’Hospitalet
s’ha disparat un 14,6% en com-
paració amb el primer semestre
de l’any passat. Això significa
que, de mitjana, les hipoteques
de l’Hospitalet són d’uns 129.937
euros, xifra que supera els im-
ports de la capital de l’Estat,
Madrid, on de mitjana les hipo-
teques són de 127.794 euros.
Així doncs, l’Hospitalet ocu-

pa la segona posició del podi, no-
més per darrere de Barcelona
(154.903 euros) i per davant de
Madrid i de capitals de provín-
cia com Màlaga, Sevilla o Sara-
gossa.
Aquestes xifres van en sin-

tonia amb un tercer informe so-
bre el preu de l’habitatge, en
aquest cas elaborat per Fincas
Blanco. Aquesta anàlisi eleva
els preus donats per Foment i

detalla que, des de principis
d’any, el preu del metre quadrat
ja s’ha encarit un 15% i supera els
2.300 euros per metre quadrat.

Segons aquest estudi, el preu s’ha
encarit 300 euros des de des-
embre fins ara, ja que el 2018 es
va tancar amb un cost de 2.006
euros per metre quadrat.
Mercedes Blanco, directora

de Fincas Blanco, assegura que

aquestes dades permeten veure
“l’expansió de la demanda”
d’habitatge “a l’àrea metropoli-
tana”. Blanco afegeix que l’Hos-
pitalet “és un mercat molt atrac-
tiu per a la compravenda de re-
sidències, tant de primer habi-
tatge com per inversió”. 

IMPOST ALS PISOS BUITS
Una de les mesures que l’Ajun-
tament ha tirat endavant per
intentar frenar la situació que
viuen molts veïns i veïnes, que
davant d’aquesta escalada de
preus tenen dificultats per ac-
cedir a un habitatge a la ciutat,
ha estat apujar l’Impost de Béns
Immobles (IBI) als pisos buits.
El recàrrec, que suposarà un

increment del 50%, afectarà els
habitatges que estiguin desocu-
pats i que siguin de propietaris
jurídics, és a dir, d’empreses o de
grans tenidors com bancs o fons
d’inversió. La mesura, que es va
aprovar al Ple de setembre, tin-
drà una durada de dos anys.

L’Hospitalet és un mercat molt atractiu per a la compravenda. Foto: Arxiu

El preu de l’habitatge a la ciutat
augmenta un 60% en cinc anys
» L’Hospitalet es converteix en la ciutat de l’Estat on més s’ha encarit
» Ara, el metre quadrat costa 2.200 euros quan el 2014 costava 1.391

Els paradistes dels mercats
ensenyen el seu ofici

FORMACIÓ4Ensenyar els ofi-
cis dels paradistes dels mercats
municipals a emprenedors, per-
sones a l’atur que busquen fei-
na i a professionals que ja tre-
ballen al sector del comerç.
Aquest és l’objectiu del pro-
jecte ‘Mercats AMB futur’, que
impulsa l’Ajuntament de la ciu-
tat dins el marc del Pacte local
pel comerç i que compta amb el
suport de l’AMB.
Durant el curs, els mateixos

paradistes de la ciutat oferiran el
seu coneixement els alumnes,
que podran triar quatre disci-

plines: pollastre i derivats, xar-
cuteria, peixateria i carnisseria.
Una altra singularitat del

curs és que els paradistes, a més
de transmetre la seva experièn-
cia, acolliran els alumnes a les se-
ves parades perquè posin en
pràctica tot el que han après du-
rant la formació, en un curs que
està pensant perquè sigui emi-
nentment pràctic.
A banda de formar treba-

lladors, el projecte també vol
promocionar els mercats mu-
nicipals per tal de potenciar el
comerç local.

Trobades entre empresaris 
i artistes del Districte Cultural
CULTURA4Al Districte Cultu-
ral de la ciutat ja hi ha més de
mig miler d’agents del sector
creatiu i cultural. Això signifi-
ca que en cinc anys, el nombre
de professionals d’aquest sector
que hi ha a la ciutat ha crescut
més d’un 150%, passant dels
209 que hi havia el 2014 als 550
que hi ha ara.
Per això, la trobada profes-

sional que s’organitza cada any,
anomenada CREA, és un dels
moments més esperats, per la
quantitat d’artistes i empresaris
del sector que s’hi troben.

Aquest any, la cita organitza-
da per l’Ajuntament, que es va ce-
lebrar el 27 de setembre al Tecla
Sala, va posar en contacte més de
250 professionals instal·lats a la
ciutat, com ara programadors,
gestors culturals i artistes.
A més, en aquesta edició es va

posar en marxa el CreaMatch,
una sessió de reunions ràpides
per posar en contacte creadors i
empreses i aconseguir, d’aques-
ta manera, millorar la relació
entre el teixit artístic i cultural es-
tablert al Districte Cultural amb
el sector industrial de la ciutat.

Societat |Tancat el menor que va llançar el seu fill al Besòs
El jutge va tancar en un centre de menors el noi de 16 anys que va llançar el seu fill
acabat de néixer al riu Besòs. La parella, que va tenir el fill en un hostal de Collblanc,

havia ocultat l’embaràs als seus pares. El menor es va entregar als Mossos.

S’ACABA L’ACAMPADA
PER RECLAMAR UN PIS

4Després de 66 dies vivint
en una tenda de campanya
davant de l’Ajuntament per
reclamar un habitatge so-
cial, l’Ingrid va posar fi a la
seva protesta el 5 d’octubre
després que un anònim, a
través de la PAH, li oferís un
pis a ella i al seu fill, després
de ser desnonats el 31 de
juliol per segona vegada.
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La Xarxa Groga critica la falta
de places i els nous barracons
EDUCACIÓ4La Xarxa Groga
critica que l’inici del curs escolar
a la ciutat ha estat marcat per la
instal·lació de nous barracons a
centres com l’Institut-Escola
Pere Lliscart, l’Institut Jaume
Botey, l’Escola Pep Ventura i
l’Escola Milagros Consarnau.
Aquests centres se sumen

als altres dos, les escoles Paco
Candel i Ernest Lluch, que tenen
tots els seus alumnes en mòduls
provisionals des de fa vuit anys,
esperant que es construeixen
els edificis definitius.

NOUS BOLETS
En el mateix comunicat, els
membres de la Xarxa Groga de
la ciutat també denuncien que el
curs va arrencar “amb els centres
molt plens i amb nous bolets”
com el que es va obrir, per ter-

cer any consecutiu, al grup de P3
del barri de Santa Eulàlia.
De fet, l’augment de matrí-

cules ha provocat que s’hagin
creat grups extraordinaris en
diferents centres i que s’hagi
augmentat la ràtio, arribant a su-
perar la capacitat ordinària de les
diferents classes.
De fet, des del grup adver-

teixen que, tenint en compte les
previsions de matrícula viva d’a-
quest curs, es podrien arribar a
superar les més de 2.000 peti-
cions que es van atendre durant
el curs passat. Això els fa pensar
que, a mesura que el curs avan-
ci, s’aniran saturant els centres
i les aules s’aniran massificant.
A banda d’aquests problemes

endèmics, alguns centres han
tingut avaries, com la inundació
que hi va haver al Pau Sans.

POLÍTICA4En la seva primera
visita institucional a la ciutat, el
president de la Generalitat,
Quim Torra, va parlar dels pro-
jectes més importants que el
govern de l’alcaldessa Núria Ma-
rín vol impulsar a la ciutat.
En una reunió d’una hora,

Torra i Marín van parlar sobre
els diferents aspectes del PDU
Granvia, com el soterrament de
la Gran Via o el desenvolupa-
ment del clúster biomèdic, el fu-
tur del Districte Cultural o la
construcció d’un nou hospital a
la ciutat.
Tots aquests temes els van

tractar en una reunió de feina
que es va fer a l’Ajuntament, però
també des del mirador de la cú-
pula de l’hotel Hesperia, des
d’on Marín va “situar el presi-
dent” sobre les principals preo-
cupacions que afecten la ciutat,
com recull l’ACN.

PROJECTES DE PAÍS
Sobre la construcció del nou
hospital general a Can Rigalt, el
president va assegurar que el go-
vern “ha tret del congelador”
aquest projecte, ja que és del tot
incongruent que veïns i veïnes de
la ciutat hagin d’anar al Moisès
Broggi per visitar el metge. To-
rra va afegir que es podria arri-

bar a convertir en “un dels futurs
grans hospitals de Catalunya”.
Pel que fa al Districte Cultu-

ral, el president va dir que es
tracta d’un projecte potent que
pot ser “una incubadora d’idees
i projectes per a tot el país”, i per
això va assegurar que la Gene-
ralitat estudiarà la possibilitat
que pugui acollir un nou “museu
o col·lecció d’art”.
Torra també va parlar sobre la

transformació de la Gran Via, un
projecte que segons l’alcaldessa
“avança i és compartit entre la Ge-
neralitat i l’Ajuntament”.

TROBADA MOLT ESPERADA
La reunió, que es va celebrar el
19 de setembre, arriba més d’un
any després que Quim Torra
assumís el càrrec de president de
la Generalitat.
Llavors, Marín li va enviar

una carta per reclamar-li una
trobada i mantenir la bona rela-
ció que havia tingut amb el pre-
sident Carles Puigdemont. De
fet, aquesta sintonia va perme-
tre crear una comissió bilateral
entre les dues administracions
per tractar temes com l’educació,
la seguretat o l’habitatge.

El president Quim Torra amb l’alcaldessa Núria Marín. Foto: Àlex Recolons/ACN

Torra es compromet a impulsar
els principals projectes de ciutat
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Centre | Sant Josep

Obre les portes el nou local
autogestionat ‘La Figa’

ASSOCIACIONS4Col·lectius
com Akelharre, Som Barris,
Arran o Arrel Cultural s’han
unit per impulsar ‘La Figa’, un
nou espai de la ciutat per poder-
hi fer activitats i tota mena d’i-
niciatives culturals i sociopolíti-
ques.
L’espai es va inaugurar el

28 de setembre amb un progra-
ma d’activitats culturals i lúdi-
ques com un vermut, un dinar
popular o la versió local del con-
curs televisiu Pasapalabra. La
posada en marxa també comp-
ta amb una sèrie d’activitats

com per exemple classes de ioga,
sessions de meditació o cursos
de flamenc o francès per a in-
fants, entre d’altres.
A més, els impulsors del cen-

tre ofereixen l’espai perquè
aquells col·lectius i entitats de la
ciutat que ho necessitin, tin-
guin un local on fer reunions o
les seves activitats.
Per això, posen a disposició de

les associacions una gran sala po-
livalent, una sala amb escenari
per a les actuacions culturals,
una petita sala de reunions i una
zona de trobada amb bar.

EQUIPAMENTS4El Ple ha votat
a favor de modificar el Pla Ge-
neral Metropolità perquè als te-
rrenys que ara ocupa l’edifici de
l’Òpera s’hi pugui construir una
residència per a persones de la
tercera edat. Aquest nou servei,
d’iniciativa privada, tindrà 180
places, algunes de les quals se-
ran concertades. Tots els grups
van votar a favor de la proposta
excepte els tres regidors de
L’Hospitalet en Comú Podem,
que s’hi van oposar.
A més de la residència, que es

farà en els terrenys que estan
qualificats per construir-hi equi-
paments, a l’espai també s’hi
farà una zona verda de 760 me-
tres quadrats i un bloc de pisos
que tindrà una quinzena d’ha-
bitatges, alguns dels quals des-
tinats a habitatge de protecció
oficial.
A més, la promotora pro-

pietària dels terrenys que im-
pulsarà la residència i el bloc de
pisos també obrirà als veïns i veï-
nes l’accés a l’illa interior que for-
men el carrer de Sant Roc, el ca-

rrer Francesc Moragas, el carrer
Major i el carrer Josep Prats.
Amb aquest nou equipa-

ment, els propietaris de l’edifici
de l’Òpera posaran fi a la degra-
dació dels antics platós de Tele-
visió Espanyola, que feia anys
que estaven tancats i en desús.
L’abandonament va provocar

que, l’estiu de l’any passat, s’es-

fondrés part d’una de les teula-
des de l’edifici.
En declaracions a L’Hdigital,

la plataforma Òpera Vida es mos-
tra satisfeta per la rehabilitació
d’un espai “degradat i abandonat
des de fa dècades”, però consi-
deren que el bloc de pisos no és
necessari en una ciutat “molt
densament poblada”.

Estat en què va quedar el sostre de l’edifici quan es va enfonsar. Foto: Arxiu

Construiran una residència per
a la gent gran on hi ha l’Òpera

Concurs | El restaurant Rosa Púrpura guanya Joc de Cartes
La Rosa Púrpura, ubicat al carrer de les Roselles, es va emportar el premi del con-
curs de TV3 ‘Joc de Cartes’. L’establiment va competir contra el Mitja Galta, el Cí-
trics i Ca la Manoli en la categoria de restaurants de menús de menys de 15 euros.línial’H.cat
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Bellvitge | Gornal

PATRIMONI4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona ha anunciat
que destinarà 600.000 euros
per restaurar i posar al dia part
del conjunt arquitectònic in-
dustrial de Can Trinxet. L’ens ha
anunciat que els treballs se cen-
traran a adequar la nau lateral i
les esplanades que hi ha al re-
cinte de l’antiga fàbrica tèxtil.
D’aquesta manera, sembla

que avança el projecte de recu-
peració de l’edifici que el govern
de Núria Marín va explicar a la
plataforma Can Trinxet Viu el
mes de març.
Però com adverteixen des

de l’entitat, aquesta licitació
posada en marxa per l’AMB i
que té un pressupost de més de
mig milió d’euros no servirà
per restaurar completament
tot el recinte, sinó que perme-
tran triar l’encarregat de diri-
gir unes obres que serviran
per reforçar la coberta de la nau
lateral i per dotar el recinte de

serveis bàsics com aigua, elec-
tricitat i ventilació.
En declaracions a La Van-

guardia, el regidor David Quirós
explica que es tracta d’una “in-
tervenció petita” que esperen
que estigui enllestida la tardor de
l’any que ve.

ESPAI CULTURAL
El recinte de Can Trinxet havia
acollit diferents activitats cultu-

rals abans que, l’estiu de l’any
passat, s’ensorrés part d’un sos-
tre, motiu pel qual l’Ajuntament
hi va prohibir l’accés.
Amb aquestes obres, el con-

sistori pretén recuperar l’espai,
sobretot les naus, per poder tor-
nar-hi a fer aquestes activitats.
Sobre el futur de l’espai i l’ús que
se n’hagi de fer, Quirós espera
poder definir el projecte defini-
tiu durant aquest mandat.

El mal estat del sostre obliga a fer les activitats a l’exterior. Foto: Can Trinxet Viu

Invertiran 600.000 euros per
rehabilitar part de Can Trinxet

INFRAESTRUCTURES4Accés di-
recte a les andanes des del carrer.
Aquesta és la situació que es tro-
ben, des de mitjans de setembre,
els 6.362 usuaris i usuàries que
agafen diàriament el tren a l’es-
tació de Bellvitge.
Les obres que Renfe està

duent a terme a l’estació de Ro-
dalies, que continuen avançant,
han entrat en una nova fase que
ha obligat a tancar el vestíbul de
l’estació. Així doncs, els viat-
gers que han d’agafar el tren ja
no han de baixar a l’estació per
anar a l’andana sinó que, men-
tre durin els treballs al vestíbul,
els usuaris accediran als trens
des del carrer.
Això fa que les andanes no

estiguin connectades entre si i, si
un usuari o usuària ha de passar
d’una plataforma a l’altra, ho ha
de fer per fora del recinte, a tra-
vés de la plataforma elevada
que connecta les dues zones del
barri. Així doncs, els més de
6.000 usuaris i usuàries que, se-
gons Renfe, passen diàriament

per aquesta estació encara han
de fer servir el pas elevat per arri-
bar a les andanes.
Mentre durin les obres, la

companyia ha instal·lat cartells
per indicar l’accés als usuaris,
unes casetes on hi ha un punt
d’informació i una màquina per

validar els bitllets i treballadors
que informen els viatgers.
Renfe preveu que aquestes

obres, que compten amb un
pressupost de gairebé 3 milions
d’euros, durin més de mig any i
no estiguin enllestides fins a la
primavera de l’any que ve.

Un dels cartells informatius instal·lats per Renfe. Foto: Línia L’H

Renfe tanca el vestíbul i canvia
l’accés a l’estació de Rodalies

Una plataforma acompanyarà
malalts de càncer de mama

COMUNITAT4Un equip inter-
disciplinari de l’Hospital Duran
i Reynals i de l’IDIBELL ha cre-
at Oncommun, una plataforma
digital per acompanyar emo-
cionalment a pacients amb càn-
cer de mama.
L’objectiu d’aquesta eina és

que els malalts puguin estar en
contacte amb psicòlegs i profes-
sionals sanitaris perquè, a través
de missatges i videoconferències,

puguin afrontar sentiments que
sorgeixen,  un cop reben el diag-
nòstic i durant el tractament,
com pot ser la por, la soledat o el
desconcert.
El projecte, que ja ajuda a uns

200 pacients a tot el país, es va
presentar en una xerrada que es
va fer a la Biblioteca de Bellvit-
ge durant la Nit Europea de la
Recerca, que es va celebrar els
dies 27 i 28 de setembre.

Una placa en record de Dani
Infante a la parada de bus

RECORD4S’ha posat en marxa
una campanya que ja ha recollit
més de 13.000 firmes perquè es
col·loqui una placa commemo-
rativa a la parada d’autobús que
hi ha a l’Hospital Duran i Rey-
nals, a tocar de l’ICO.
L’objectiu és recordar Dani

Infante, el pacient de càncer
que va aconseguir que s’instal·lés
una marquesina a la parada que
dona servei a un dels centres

hospitalaris de referència del
país en el tractament del càncer.
Infante, que va morir el pas-

sat 25 de juliol, va fer aquesta pe-
tició mentre ell mateix rebia
tractament per curar-se del Sar-
coma d’Ewing, una malaltia que
patia des de feia tres anys.
Els impulsors volen que a la

placa hi digui “aquesta marque-
sina va ser instal·lada gràcies a
la lluita de Dani Infante”.

Mobilitat | La nova parada de l’L10 obrirà al novembre
El Departament de Territori preveu que la parada de Ciutat de la Justícia entri
en funcionament el mes que ve. Així es va anunciar en una visita a les obres que
es va fer el 20 de setembre. Es preveu que la facin servir 6.000 usuaris al dia. 

Entitats | L’AVVI de Bellvitge estrena el seu nou local
Des de l’1 d’octubre, l’Associació de Veïns Independent de Bellvitge ja té la seva
pròpia seu. Ubicada a l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge, l’entitat ha aconse-
guit tenir el seu propi local després d’haver-ho demanat durant set anys.

Facilitar l’accés a la feina de la
gent amb diversitat funcional
ENTITATS4L’ateneu “La Col·lec-
tiva” va organitzar, el passat 26
de setembre, una taula territorial
per parlar sobre la situació del
mercat laboral per a les persones
amb diversitat funcional a l’Es-
cola Educa.
La trobada impulsada per

l’ateneu cooperatiu va comptar
amb la participació de mem-
bres d’entitats i agrupacions
com “No somos invisibles”, Ta-

llers Bellvitge, de la Terra, Su-
mem i l’Associació Coordina-
dora de Persones amb Discapa-
citat (ACORDIS).
Durant la celebració de la

taula, els participants van deba-
tre sobre com es pot normalitzar
l’accés de les persones amb di-
versitat funcional al mercat la-
boral i es van presentar diferents
propostes per continuar avan-
çant en la seva inclusió.

Uns despreniments obliguen
a tallar el carrer Riera Blanca
SUCCESSOS4Unes obres van
obligar a tallar el carrer de la Rie-
ra Blanca, entre els carrers de
Santa Eulàlia i el carrer Ramón y
Cajal, per la caiguda de frag-
ments de la façana a la vorera.
Els fets van passar a mitjans

de setembre, mentre a l’edifici
que hi ha al número 184 estaven
fent obres al revestiment a la fa-

çana i un veí del mateix edifici va
sentir un soroll. Llavors, es va
adonar que estaven apareixent es-
querdes a la façana i a l’interior de
l’habitatge i va veure com queien
fragments de la façana.
Això va obligar a desallotjar

tots els veïns del bloc i a instal·lar-
hi una malla per evitar que hi hagi
nous despreniments.
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Les Planes | La Florida
Octubre 2019

Collblanc | La Torrassa

ECONOMIA4Presentar als veïns
i veïnes altres models econòmics
i de consum de la ciutat. Amb
aquest objectiu, el Mercat de La
Florida va acollir la primera Fira
d’Economia Social de la ciutat
(FES L’H). Impulsada per la Xar-
xa d’Economia Solidària (XES) de
l’Hospitalet, en col·laboració amb
El Trajín, unes trenta associacions
van participar, el divendres 4
d’octubre, en aquesta mostra d’i-
niciatives econòmiques de la ciu-
tat que posen la vida al centre i
que ho fan apostant per un altre
model de relació, producció i
consum.
Aquesta carta de presentació

de la XES va servir perquè una
trentena d’entitats, associacions
i cooperatives de la ciutat expli-
quessin als veïns i veïnes quins
productes i serveis ofereixen per
viure segons els principis de l’e-
conomia social i solidària. Els que
es van apropar a la fira van tro-
bar parades amb informació so-

bre consum i agroecologia, ener-
gia, habitatge i de serveis com les
cures o les finances ètiques, en-
tre d’altres.
A banda de les parades per

donar-se a conèixer, les diferents
entitats i associacions van oferir
xerrades i activitats per explicar
a què es dediquen. El grup Ven
Lumon va ser l’encarregat de
posar en marxa la jornada, que
també va comptar amb un dinar

popular a càrrec del grup Muje-
res Pa’lante. Per altra banda, l’a-
teneu cooperatiu “La Col·lectiva”
va organitzar una xerrada sobre
els supermercats cooperatius a
càrrec  de Foodcoop BCN.
Les entitats valoren positi-

vament aquesta primera fira,
que ha servit per donar a conèi-
xer aquest altre model econòmic
i per enfortir els contactes entre
les entitats locals d’aquest sector. 

El grup Ven Lumon va actuar durant la Fira. Foto: Twitter (@xeslh)

Canviar la manera de consumir
a través d’empreses locals

ENTORN4Diferents veïns i veï-
nes han detectat la presència de
rates en diferents punts de Coll-
blanc i la Torrassa, com al Pont
de la Torrassa o als parcs infan-
tils de la plaça del Vidre i el ca-
rrer Transformador. Aquests
casos se sumen al que Línia l’H
va denunciar el mes passat, en
què explicava que s’havien vist
rosegadors al Castell de Bellvís.
Davant d’aquest augment de

la presència de rates que han de-
tectat els ciutadans, l’Ajunta-
ment explica que té controlats
dos punts des d’on en surten
moltes: el parc de la Torrassa i
les vies del tren. En aquest punt,
des del consistori expliquen que
reclamen a Adif que netegin
l’entorn de la via “de manera
continuada”.
Pel que fa al parc de la To-

rrassa, el moviment de terres per
construir el nou camp de futbol
ha fet que les rates que hi havia
allà s’hagin escampat per tot el
barri, però fonts municipals as-
seguren que han començat a

treballar en un pla integral per al
barri que implicarà diferents
àrees de l’Ajuntament per eli-
minar les rates.
Però a banda de la presència

de rates als parcs i carrers, els
veïns també denuncien l’aban-
donament de diferents punts

del barri, com les tanques del
parc infantil de la plaça Guerni-
ca o el mal estat de conservació
del pont de la Torrassa.
A més, a principis de curs

també van denunciar els des-
perfectes que hi va haver a l’es-
cola Pere Lliscart.

Moltes rates surten de les obres al parc de la Torrassa. Foto: Defensem el Castell

Denuncien la presència de més
rates i l’abandonament del barri

Es reprèn el projecte per fer
una residència d’estudiants

URBANISME4L’empresa que vol
construir una residència d’estu-
diants que tindrà més de 200 pla-
ces ha recuperat el projecte des-
prés de tenir-lo aturat gairebé dos
anys per unes al·legacions que ha-
via presentat la Generalitat.
L’edifici, que es construirà al

carrer Ferran i Clua, tindrà una
alçada de tres plantes i ocuparà
una superfície de fins a 5.000 me-
tres quadrats, segons l’Hdigital.

L’associació de comerciants
del barri valora positivament
aquest projecte perquè creu que
servirà per dinamitzar la zona.
La construcció d’aquesta re-

sidència privada es reprèn des-
prés que, al juliol, el Ple aprovés
el pla urbanístic amb les condi-
cions d’edificació amb els vots a
favor del PSC i Ciutadans, l’abs-
tenció del PP i els vots en contra
d’Esquerra i els comuns.

La T-Escolar ja es pot fer servir
gràcies a la pressió estudiantil
MOBILITAT4Els alumnes de 6è
de l’Escola Ernest Lluch s’ho van
proposar i ho han aconseguit. La
T-Escolar ja funciona a la ciutat,
cosa que permet reduir a la mei-
tat el preu de les excursions que
els estudiants poden fer amb l’es-
cola o amb els esplais.
Així doncs, i gràcies a l’ajuda

de la Síndica de Greuges de la ciu-
tat, els responsables de l’AMB han
escoltat la demanda dels estu-

diants del centre i han integrat
l’Hospitalet a la xarxa de la T-Es-
colar.
Els alumnes ho van demanar

el curs passat, en veure que aquest
bitllet més barat només servia per
a les línies que connecten la ciu-
tat amb Barcelona o per a les lí-
nies internes dins la capital cata-
lana, però no per a les línies de bus
internes de l’Hospitalet. Ara, tam-
bé la poden fer servir a la ciutat.

Comerç |Tanca una parada històrica del Mercat municipal
Una altra parada del mercat municipal del barri ha abaixat la persiana per sem-
pre. Es tracta de la bacallaneria Jordi Costa del Mercat de La Florida, que venia
bacallà i productes de pesca salada al mercat des de feia quatre generacions. 

Successos | Investiguen dos casos d’abús sexual
Els Mossos d’Esquadra estan investigant dos presumptes casos d’abús sexual
a dues nenes d’uns 10 anys que es van produir, segons va avançar el diari ABC,
el 25 de setembre a la tarda. Els fets haurien passat a la biblioteca Josep Janés. 

Tanquen una xurreria per
tenir menjar en mal estat

SOCIETAT4Menjar preparat api-
lat en caixes a terra, productes
que s’han de guardar refrigerats
a la intempèrie i falta d’higiene ge-
neral. Aquesta és la situació que
es van trobar la Guàrdia Urbana
i el servei municipal de Salut
quan van entrar a una xurreria de
La Florida després de rebre di-
verses queixes dels veïns.
Arran d’aquestes deficiències

higièniques i sanitàries i la mala

manipulació que es feia dels ali-
ments, l’Ajuntament va decidir
clausurar el local i destruir 34 qui-
los de productes alimentaris.
A banda d’aquestes greus

deficiències sanitàries, els
agents de la Guàrdia Urbana i
els treballadors del servei mu-
nicipal de Salut van detectar
una plaga de mosquits i la pre-
sència de diversos treballadors
sense contracte laboral.

Conèixer la història del barri
per canviar-lo urbanísticament
EDUCACIÓ4La Florida és un
dels barris més densament po-
blats d’Europa, amb totes les ten-
sions que això genera. Per això,
l’objectiu del treball de camp
dels estudiants que fan el Màs-
ter en estudis territorials i de la
població de la UAB és proposar
millores a través de la planifica-
ció urbanística.

Perquè els alumnes d’aquest
màster de la Facultat de Geo-
grafia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona coneguin bé la
història del barri i com ha arri-
bat a ser avui, el president del
Centre d’Estudis de l’Hospitalet,
Manel Domínguez, va oferir una
conferència sobre l’evolució so-
ferta pel barri durant el segle XX.
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Un resultat incontestable per re-
validar la presidència. El passat
dimarts 8, Santi Ballesté va rebre
el suport del 85% dels vots dels
socis del CE l’Hospitalet que van
acudir a les urnes (121 pels 20 del
seu únic rival, Manuel Martí-
nez), de manera que seguirà al
capdavant del club fins al 2025.
“Que s’hagi pogut presentar

una altra candidatura i hi hagi ha-
gut eleccions és importantíssim
per al club i per a la meva junta,
perquè, si no, no sabríem quin
grau d’aprovació tenim”, valora
Ballesté a Línia L’H. De fet,
aquestes han estat les terceres
eleccions en la història del club,
i la seva junta n’ha guanyat dues.
La distància sobre Martínez

(“hem estat adversaris, però no ri-
vals, perquè al final volíem el
millor per a l’Hospi”), però, és in-
terpretada com una responsabi-
litat per part del president. “No
podem adormir-nos. Estem a la

meitat de la travessia del desert,
hem aconseguit treure el club de
l’UVI, però encara estem a plan-
ta, falta molt per rebre l’alta”, ex-
plica el president, fent una me-
tàfora sobre la situació econòmi-
ca de l’entitat. De fet, Ballesté diu
que el mandat de sis anys que tot
just comença es pot dividir en
dues parts: els tres primers anys
se centraran a seguir reduint el
deute del club (“no pagarem ni un
euro més del que ingressem”),
mentre que a partir del 2022
l’objectiu serà millorar.
Esportivament, però, l’ambi-

ció de Ballesté hauria de plasmar-
se aquest mateix curs. “Hem de
pujar a Segona B aquesta matei-
xa temporada, i estic segur que ho
aconseguirem. Som l’únic equip
del grup que ha fet play-offen les
dues darreres temporades”, apun-
ta el president.
L’altre gran eix de la seva le-

gislatura, però, és l’aspecte social.
“Volem tornar a acostar el club a
la ciutat, millorar la imatge que
projectem i tenim un pla d’acció
per fer-ho, però no hem volgut
presentar-lo durant la campanya
per respecte a l’altre candidat”,
afirma. En concret, Ballesté diu

que vol intensificar els vincles
amb la resta de clubs de la ciutat
(de futbol i d’altres esports), im-
pulsar la captació de socis, parti-
cipar en actes grans, com les
Festes de la Primavera, i bolcar-
se en accions socials com la llui-
ta contra la violència masclista.
“Som el primer club de la ciutat
i portem el seu nom, i ho hem de
demostrar”, acaba l’empresari.

SEGUEIXEN INVICTES
Alhora, sobre la gespa, de mo-
ment la cosa rutlla. L’equip de Jo-
natan Risueño segueix invicte
després de set jornades i ocupant
una de les places que donaria dret
a jugar el play-offd’ascens a Se-
gona B per tercer any consecutiu.
L’equip, que va gaudir d’una

jornada de descans el segon cap
de setmana d’aquest mes, suma
17 punts per les cinc victòries (Fi-
gueres, Cerdanyola, Sants, Sant-
feliuenc i Castelldefels) i els dos
empats (Vilassar i Horta).
La visita a la Pobla de Mafu-

met, el matx a la Feixa Llarga con-
tra l’Igualada, el desplaçament a
Peralada o el partit a casa contra
el San Cristóbal seran els pròxims
rivals del conjunt de Risueño.

Ballesté seguirà al capdavant del club durant sis anys més. Foto: CELH

Ballesté revalida la presidència
del CE l’Hospitalet amb força

» “Hem d’aconseguir tornar a acostar el club a la ciutat”, assegura
» El primer equip continua en zona ‘play-off’ i sense haver perdut

Arrencada de lliga notable
del Rugby Club l’Hospitalet

El CB l’Hospitalet, intractable
al Nou Pavelló del Centre

El CB l’Hospitalet és
un equip temible
quan juga a casa i
molt més ‘terrenal’

en els partits a domicili. Els de
José Manuel Hoya han guanyat
tots els partits que han jugat fins
ara al Nou Pavelló del Centre (Vi-
llarrobledo, Prat i Benicarló), de
manera que l’assignatura pen-
dent d’ara endavant ha de ser mi-
llorar el rendiment i els resultats
com a visitant, després de les der-
rotes a Múrcia (per tres punts) i
a Menorca (86-68).
El conjunt blanc afrontarà

dos partits a domicili en les dar-
reres dues dates del mes. Sobre el
paper, la dificultat d’aquest parell
d’enfrontaments anirà de menys
a més, ja que el pròxim dissabte
19 l’equip visitarà un rival direc-
te, el filial del Gran Canaria, men-
tre que una setmana més tard els
d’Hoya es desplaçaran a Fontajau
per jugar contra el líder del grup,
el Bàsquet Girona.
El següent partit del CBl’H a

casa, doncs, no arribarà fins al dis-
sabte 2 de novembre, quan l’equip
rebrà un dels altres catalans de la
lliga, el Pardinyes de Lleida.

Futbol sala | L’AECS es fa fort a casa en els primers partits
L’inici de temporada de l’AECS és, com a mínim, esperançador. El conjunt de Sanfeliu ha
sumat set dels nou primers punts (empat en el debut contra el Castelldefels i victòries a la
Llagosta i contra l’Hispànic) i aquest mes s’enfrontarà al Feme Castellón i el Red Stars.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Tres victòries en les
quatre primeres jor-
nades, perdent no-

més contra un dels colíders. L’RC
l’Hospitalet ha començat la tem-
porada 2019-20 exhibint una
versió sòlida i aconseguint uns re-
sultats excel·lents que han portat
el conjunt de Leo Pereira a la cin-
quena posició en la primera atu-
rada de la competició. 
L’equip va arrencar el curs en-

llaçant dos triomfs solvents a
casa contra la Vila (35-19) i en el
desplaçament al camp de l’RC
Valencia (24-32), però no va te-

nir la mateixa sort a Saragossa, ja
que va perdre contra el San Jor-
ge Fénix (24-15). Abans del des-
cans del segon cap de setmana del
mes, l’equip va recuperar el som-
riure amb una victòria incontes-
table a la Feixa Llarga el passat
dia 6 contra el BUC (52-16).
Així, Pereira ha tingut un

temps extra per preparar la se-
gona tongada de partits del curs,
que arrencarà el pròxim dia 19
amb el desplaçament al camp del
XV Barbarians Calvià. L’últim
partit del mes serà a casa, el dis-
sabte 26, contra el Tatami.
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Escrit a dues mans, Qué comer en Japón.
Hay vida más allá del sushiés el resultat dels
múltiples viatges que Berta Bonet i Jesús
Bardolet han fet al país del sol naixent. El
llibre esdevé un manual per conèixer en
detall la cuina nipona, amb totes les se-
ves tipologies i varietats. També inclou
més de 300 imatges i recomanacions per
als viatgers que vulguin visitar el Japó.

Llibres

Qué comer en Japón
Berta Bonet i Jesús Bardolet

La Rambla de les Flors és l’escenari per on
passegen cada dia totes les cares de la so-
cietat barcelonina. La parada de l’Antò-
nia, situada al carrer més emblemàtic de
la ciutat, és testimoni de les agitacions po-
lítiques que hi transcorren. Jordi Prat i Coll
dirigeix aquest clàssic del teatre català es-
crit el 1935, encara vigent 80 anys després.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

La Rambla de les Floristes
Josep Maria de Sagarra

Amb l’estrena del single Univers, el pas-
sat 13 de setembre, Ferran Palau va ofe-
rir al públic un petit tast del seu nou disc,
que veurà la llum el 18 d’octubre. Sota el
títol de Kevin (Hidden Track, 2019), el mú-
sic collbatoní aplegarà cançons que se-
guiran la línia del seu darrer treball,
Blanc (Halley Records, 2018), publicat fa
menys de dos anys.

Música

1981. Gotham City. La passió d’Arthur Fleck
és fer riure la gent i, per això, treballa com
a pallasso, però pateix una malaltia men-
tal que fa que la gent el margini. Todd Phi-
llips explica els orígens de l’antagonista de
Batman i els motius que el porten a con-
vertir-se en Joker. El film, que va guanyar
el Lleó d’Or al Festival de Venècia, desta-
ca per la interpretació de Joaquin Phoenix.

Pelis i sèries

Joker
Todd Phillips

Kevin
Ferran Palau

Munt de Mots
Del 14 al 26 d’octubre, torna el Festival de Narració Oral de

Barcelona, el Munt de Mots, que enguany celebra la seva des-
ena edició i dura més que altres anys. Es tracta d’una propos-

ta cultural que omple una trentena de biblioteques, centres
cívics i llibreries de Barcelona i, a més, compta amb subseus a
Cardedeu i Gavà. Hi participen contacontes d’arreu del món,
des de Catalunya fins a Camerun, Xile i Romania, entre altres
nacionalitats. Lluny de ser un esdeveniment adreçat exclusi-

vament a nens, el Munt de Mots està pensat per arribar 
a tots els públics, també a adults de qualsevol edat.

Ona Carbonell (Barcelona, 1990), doble medallista
olímpica, va tornar a fer història el passat mes de juliol.
Les dues plates i el bronze que va aconseguir al Cam-
pionat del Món de Natació 2019 la van convertir en la
nedadora amb més medalles mundials de la història,

23 en total. Però a finals de setembre, va sorprendre
amb un comunicat que anunciava la seva retirada

temporal de la competició per qüestions relaciona-
des amb la seva família. De seguida, els mitjans van

començar a parlar d’un possible embaràs, un rumor
que la nedadora ja s’ha encarregat de desmentir.

Ho va fer el dia 3 d’octubre, quan va inaugurar l’Ok-
toberfest de Barcelona com a padrina d’aquesta

edició. Carbonell va explicar que el motiu pel qual
es perdrà els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 és que
vol dedicar-se a un ésser estimat que passa per un

problema de salut. Tot i això, va admetre que sí
que s’ha plantejat ser mare i que és un factor que

ha tingut en compte a l’hora de prendre la decisió.

O N A  C A R B O N E L L
Ser nedadora de natació sincronitzada
És la dona amb més medalles mundials de natació

Famosos

Parlar de la seva retirada temporal
Ho va fer en la inauguració de l’Oktoberfest de Barcelona

Ànims i admiració
Els seguidors aplaudeixen la seva sinceritat i li mostren suport

QUÈ HA FET?

| GRID
GRID, inspirat en la saga homònima original, és un nou videojoc de carreres creat per Codemasters, que

ofereix diverses modalitats i que, des d’aquest octubre, es podrà jugar a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La fitxa
QUI ÉS?
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DIMECRES 30 D’OCTUBRE
16:00 El maestro del Prado, de Javier Sierra, serà

el títol seleccionat per a la darrera sessió d’a-
quest mes del Club de lectura. / Biblioteca Can
Sumarro.

TOTS ELS DILLUNS
19:00Des de finals del mes passat (i durant gai-

rebé tres mesos) cada dilluns a la tarda es fa-
ran les sessions d’un curs anomenat Ball per
a singles. Cal inscripció prèvia. / Centre Cul-
tural la Bòbila.

TOTS ELS DILLUNS
18:00 El passat dilluns 7 es va posar en marxa

un curs de producció audiovisual per tal
que els alumnes millorin les seves compe-
tències en diferents àmbits. / Torre Barrina.
Experiències d'Innovació social.

FINS AL 25 D’OCTUBRE
Matí-TardaDarreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra Círculo solidario con-
tra la violencia de género, una mostra pre-
parada pel Círculo de pintores solidarios. / Au-
ditori Barradas.

FINS AL 3 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es

podrà visitar la mostra Parèntesi? L'Hospita-
let abans i després de la Guerra Civil Espanyola.
Entrada gratuïta. / Museu de l’Hospitalet - Casa
Espanya.

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
18:00 En el marc de les activitats del cicle de-

dicat a la relació de les persones amb el seu
entorn natural, el pròxim dia 18 es projectarà
un dels remakes del Llibre de la selva. / Bi-
blioteca la Bòbila.

DIMARTS 22 D’OCTUBRE
17:30 La tarda del penúltim dimarts del mes està

prevista una jornada per a adults i infants en
el qual pintaran una rèplica del Guernica de
Picasso. / Biblioteca Josep Janés.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
20:00 Partit de futbol sala corresponent a la cin-

quena jornada de la Segona Divisió femeni-
na entre l’AECS l’Hospitalet i el Feme Caste-
llón FS. / Pavelló Municipal Sanfeliu.

El segon dimecres d’aquest mes es farà
la projecció d’una de les grans pel·lí-
cules clàssiques infantils, El mago de
Oz. / Biblioteca la Florida.

El clàssic ‘El mago de Oz’ 
es projectarà a la Florida

Dimecres 16 d’octubre a les 17:30

Durant tots els dijous d’aquest mes i
del pròxim novembre, es faran sessions
d’un curs de fotografia digital per a per-
sones de tots els nivells. / Centre Cul-
tural Sant Josep.

En marxa un curs 
de fotografia digital
Tots els dijous a les 19:00

Perdón, por favor, gracias és la suma
d'experiències i anècdotes reals vis-
cudes per Daniel Arrébola amb famosos
com Denzel Washington o Leonor
Watling. / Biblioteca Can Sumarro.

El periodista Daniel Arrébola 
presenta el seu últim llibre
Divendres 18 d’octubre a les 19:00

Partit de futbol de la desena jornada
del grup 5 de Tercera Divisió entre el
CE l’Hospitalet i el CF Igualada. / Mu-
nicipal de la Feixa Llarga.

L’Hospi tancarà el mes
rebent el CF Igualada

Diumenge 27 d’octubre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers
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