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ELECCIONS4El PSC ha aconse-
guit mantenir la segona ciutat de
Catalunya en la repetició de les
eleccions generals. Els socialistes
la van recuperar el passat 28
d’abril, quan van aconseguir su-
perar En Comú Podem (que ha-
via aconseguit la primera plaça en
les eleccions del 2015 i el 2016),
i l’han reafirmat aquest 10N.

Tot i la caiguda de la partici-
pació, dels 121.451 riberencs i ri-
berenques que van anar a les ur-
nes, 40.739 van posar la papere-
ta del PSC dins l’urna, un 33,74%.
Però tot i mantenir-se com a pri-
mera força, els socialistes han
perdut gairebé 6.000 suports en
comparació amb ara fa vuit mesos,
ja que llavors van recollir fins a
46.673 paperetes (36,13%). Així i
tot, el partit de Núria Marín con-
tinua mantenint un ampli avan-
tatge sobre el seu principal per-
seguidor, En Comú Podem.

Després d’haver guanyat el
2015 i el 2016 en superar els
30.000 vots en les dues cites
electorals, aquesta vegada els co-
muns han quedat molt lluny d’a-
quella xifra i han recollit 20.781
suports (17,21%). Això significa
que la llista encapçalada per Jau-
me Asens ha perdut 2.770 vots en
comparació amb les eleccions
generals del 28A, ja que alesho-
res van aconseguir 23.551 vots
(18,23%)

IMPULS REPUBLICÀ
Un dels partits que ha aconseguit
millorar els resultats és Esquerra
Republicana de Catalunya, que
tot i perdre menys d’un miler de
vots, aconsegueix mantenir el ti-
pus, millorar el percentatge de vot

a la ciutat i situar-se com a tercera
força, prenent aquesta posició al
podi a Ciutadans.

La llista encapçalada per Ga-
briel Rufián va sumar 16.706
vots (13,83%), millorant el per-
centatge en comparació amb el
28A, tot i que llavors va aconse-
guir 17.597 vots (13,62%).

El Partit Popular és un altre
dels partits que s’ha vist més be-
neficiat amb la repetició electoral.
Amb 11.534 vots (9,55%), els
conservadors aconsegueixen re-
cuperar gairebé 3.000 suports en
comparació amb les dades del
28A, quan els populars van cau-
re fins a la cinquena posició amb
8.619 vots.

PATACADA HISTÒRICA
Qui ocupa ara aquesta posició és
Ciutadans, un dels partits que ha
quedat més mal parat després del
10N. Els taronges, que el 28 d’a-
bril van ser la tercera força a la
ciutat, han perdut 9.188 vots
després de passar de 17.960 pa-
peretes a 8.791 i d’un percentat-
ge del 13,90% a un 7,28%.    

Trepitjant els talons del par-
tit taronja hi ha Vox, que ha
aconseguit 8.769 vots (7,26%),
augmentant 3.652 suports en
comparació amb els vots rebuts
en les anteriors eleccions gene-
rals, quan el partit d’ultradreta va
sumar 5.117 paperetes (3,96%).

Dos partits que també han
aconseguit millorar els resultats
són Junts per Catalunya i la CUP,
que es presentava per primera ve-
gada en unes eleccions generals.
Aquest 10 de novembre, la mar-
ca hereva de Convergència va
sumar 433 suports i va arribar als

4.861 vots (4,02%). Pel que fa als
cupaires, en la seva estrena han
aconseguit 3.505 vots (2,90%).

DOMINI TOTAL
Tot i la pèrdua de suports, els so-
cialistes aconsegueixen imposar-
se a tots els districtes de la ciutat
i tenyir, una vegada més, tota la
ciutat de vermell. 

El Districte IV, format pels ba-
rris de Les Planes i La Florida, ha
estat el més fidel al PSC, amb un
42,01% dels suports i 6.764 vots.
En segon lloc ha quedat En Comú
Podem (2.427 vots) i la tercera
força ha estat el PP, que va reco-
llir 1.815 paperetes.

El Districte V és el següent,
amb un 41,04% dels suports per
al PSC, que va rebre 6.692 vots.
Els comuns repeteixen com a
segona força amb 2.609 vots i el
PP torna a ser tercera força amb
1.724 paperetes.

Al Districte VI, el PSC va re-
bre el 35,26% dels suports i 6.047
vots. Aquí, comuns i populars re-
peteixen com a segona i tercera
força respectivament.

Un 32,26% dels veïns del Dis-
tricte II van apostar pel PSC, se-
guit pels comuns (15,84%) i Es-
querra Republicana (16,46%).

Al Districte I, el PSC va rebre
el 30,20% dels suports, on torna
a estar seguit pels comuns
(18,10%) i els republicans, que su-
men un 16,95%.

El III és el districte on el PSC
va rebre menys suports: 6.418
vots (27,41%). Aquí, la segona i la
tercera posició són per a En
Comú Podem i Esquerra, que
van rebre 4.338 (18,53%) i 4.249
vots (18,15%) respectivament.

Els socialistes hi tornen
» El PSC aconsegueix mantenir la primera posició a la ciutat el 10N tot i perdre 5.934 vots

» ERC s’enfila fins al tercer lloc, mentre que Ciutadans perd més de 8.800 vots i queda darrere del PP

Núria Marín i Miquel Iceta, en un dels mítings que els socialistes van fer a la ciutat per la campanya del 10N. Foto: Sílvia Jardí/ACN

PARTICIPACIÓ4Una de les
principals víctimes de la re-
petició de les eleccions gene-
rals d’aquest 10 de novembre
ha estat la participació.

Les crides per anar a votar
el 28A van fer que, en aquella
cita a les urnes, hi participes-
sin 130.091 hospitalencs i
hospitalenques, sent unes de
les eleccions amb més parti-
cipació (74,35%), però lluny
dels 137.000 veïns i veïnes
que van votar a les eleccions
catalanes del 21 de desembre.

En canvi, aquesta vegada
van acudir a la cita amb les ur-
nes 121.451 ciutadans i ciuta-

danes, cosa que suposa una
participació del 69,38%.

Això vol dir que 8.640
veïns i veïnes que van anar a
votar ara fa vuit mesos van de-
cidir no fer-ho aquesta vega-
da. Aquesta xifra representa
una caiguda de la participació
de gairebé cinc punts per-
centuals (4,97), molt per sobre
de la mitjana de Catalunya.

A escala de país, la parti-
cipació va ser d’un 72,17%,
cosa que representa una cai-
guda de poc més de dos punts
(2,4) en comparació amb el
28A, quan va votar el 74,57%
dels ciutadans.

La participació cau per
sobre de la mitjana catalana

En portada

Foto: Mar Rovira / ACN
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CB l’Hospitalet
El conjunt de José Manuel Hoya ha

aconseguit trencar la mala dinàmica de
dues derrotes de finals del mes passat i
principis d’aquest. El CBl’H és setè amb
quatre triomfs i quatre derrotes, lluny
del perill però també de la zona noble.  

pàgina 13

Els semàfors

L’HOrgull
Ha nascut L’HOrgull, una nova entitat

ciutadana que neix amb l’objectiu
de donar visibilitat al col·lectiu LGTBI
hospitalenc i defensar els seus drets.

L’associació també treballarà per erra-
dicar els possibles casos d’homofòbia. 

pàgina 8

L’Hospitalet
Els hospitalencs i les hospitalenques no-
més reciclen una quarta part de les es-
combraries que generen. Aquesta és la
xifra més baixa entre les cinc ciutats

més poblades de Catalunya i està molt
lluny dels objectius de la Unió Europea. 

pàgina 9

La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 

A Espanya, 1.911.186 per-
sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 

Com es produeix aquesta ansietat?
Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 

Les primeres etapes de la vida poden
jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.

La finalitat de l'ansietat és assenya-
lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalu-
nya per atonyinar gent que solament
volia votar, vosaltres callàveu quan
cantaven “A por ellos”. Ja us vàrem avi-
sar que “a por ellos” també era “a por
vosotros”, però “os pillaba lejos” i ara els
teniu a prop.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ninguna persona de-
mócrata y progresista

puede estar contenta
hoy. La extrema derecha avanza por la
incapacidad de la izquierda. Pedro,
tus elecciones han fracasado. Y en ge-
neral, o las izquierdas hacen un frente
amplio, o nos vamos todas a la mierda.
#EleccionesGenerales10N.

@AdaColau

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

"Solo hace once meses
no teníamos ninguna

representación en toda
España, solo hace once meses. Hoy so-
mos la tercera fuerza política, tenemos
52 diputados". Santiago Abascal ha se-
ñalado con toda precisión el resultado
de la genial idea de repetir elecciones.
Gracias, Pedro Sánchez.

@_isaacrosa@FrancescSeres@AlvaroMunyoz
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Invertiran 600.000 euros 
per rehabilitar part de Can Trinxet1

2
La renda per càpita anual 
al Centre dobla la de La Florida

Denuncien presència de més rates 
i abandonament a la Torrassa

El preu dels pisos augmenta 
un 60% en només cinc anys

Aragonès: “Volem avançar el més ràpid
possible l’Hospital General de l’Hospitalet”

El + llegit línial’H.cat
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4
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Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 

És ben obvi que hi ha hagut
un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 

Pel que fa a la repetició d'e-
leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 

I així estem a Catalunya des-
prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.

Allà on la Mònica i tantes al-
tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.

Darrerament es dedica força
temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.

En societats de l'espectacle on
l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.

Les polítiques socials es van
crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.

Sota un silenci que és el soroll
més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

A les xarxes

@jordi_olot: A veure barcelonins, que els
de comarques ens hem fotut un fart de
baixar a Barcelona a manifestacions. Si po-
deu, aneu tirant cap a La Jonquera.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #TothomALaJonquera
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MOBILITZACIÓ4Una trentena
d’entitats s’han unit per reivin-
dicar que “una altra ciutat és
possible”. Aquest moviment s’o-
posa al “model ecològicament
poc sostenible, especulatiu i an-
tisocial” que consideren que el go-
vern liderat per Núria Marín
aplica a la ciutat. Així ho expli-
quen en un manifest que van pre-
sentar dilluns 4 al Centre Cultu-
ral Bellvitge-Gornal en un acte
que va servir per presentar aquest
moviment en societat.

Durant la presentació, la tren-
tena d’entitats també van anun-
ciar que convoquen una mani-
festació per a dissabte 16 a les 11
del matí i que tindrà per lema ‘Un
altre L’Hospitalet és possible’.

UN ALTAVEU MÉS GRAN
La protesta sortirà de Can Trin-
xet i recorrerà diferents punts em-
blemàtics de la ciutat com la
Cosme Toda per arribar a la pla-
ça de l’Ajuntament cap a la una
del migdia. Allà, les diferents en-
titats que formen part d’aquest
moviment exposaran les seves de-
mandes. L’acte acabarà amb al-
gunes actuacions musicals i amb
activitats culturals.

L’objectiu d’aquesta mani-
festació, i també del naixement
del moviment, és que els diferents
col·lectius que hi ha a la ciutat tin-
guin un altaveu “més gran” per a
les seves reivindicacions. A més,
esperen que així els ciutadans co-
neguin les diferents lluites que hi
ha a la ciutat i que “s’hi impliqui
més gent”.

“UN GOVERN QUE NO ESCOLTA”
El moviment ha decidit convo-
car aquesta manifestació perquè

considera que l’Ajuntament “ac-
tua d’esquena a les veïnes i fa
plans amb una total manca de
transparència”. El col·lectiu tam-
bé diu que la falta d’informació
i de participació provoquen que
el govern de Marín tiri endavant
els projectes que vol sense tenir
en compte les “necessitats del
veïnat”.

Per això, una de les principals
demandes del moviment és que
els veïns i veïnes puguin partici-
par directament en la presa de de-
cisions i en els projectes de la ciu-
tat a través dels Consells de Dis-
tricte i de processos participatius.
A més, també demanen que,
quan impulsi nous projectes, l’A-
juntament proporcioni tota la
informació  i ho faci “de forma
clara, objectiva i entenedora”.

INQUIETUD PER L’HABITATGE
L’augment de la participació és
només una de les 14 mesures que
aquesta trentena d’entitats de-
manen en el seu manifest, que re-

cull les inquietuds dels diferents
col·lectius que formen aquest
moviment. Una de les princi-
pals preocupacions és l’habitatge,
que queda reflectit en cinc punts
del document.

En aquest camp, aquest mo-
viment demana una moratòria
urbanística a tota la ciutat, l’ela-
boració d’un Pla Especial Urba-
nístic d’Allotjaments Turístics i la
paralització total del PDU Gran-
via i el Pla Cosme Toda. L’objec-
tiu és frenar l’especulació, l’en-
cariment dels lloguers i l’expulsió
dels ciutadans dels seus barris.
Per això, també demana que
s’ampliï el parc d’habitatge social.

EN POSITIU
Els impulsors d’aquest movi-
ment, que van fer les primeres
reunions abans de l’estiu, expli-
quen que no neixen amb l’objec-
tiu d’estar “en contra de tot”,
sinó que tenen moltes “propostes
i projectes per resoldre els pro-
blemes” de la ciutat.

Els representants de les entitats durant la roda de premsa. Foto: Línia L’H

Una manifestació clamarà 
per un altre model de ciutat

» Una trentena d’entitats s’han unit en un manifest que reclama
més transparència i participació dels veïns al govern de Núria Marín

La sisena edició de ‘A la tardor,
platillos!’ ja està en marxa

GASTRONOMIA4La sisena edi-
ció de la ruta gastronòmica hos-
pitalenca ‘A la tardor, platillos!’ ja
ha arrencat. Fins a finals de mes,
tots aquells que tinguin ganes de
degustar les millors propostes
culinàries de la ciutat podran
anar a un dels 27 establiments que
s’han sumat aquest any a la ruta.

A més de bars i restaurants
(23), aquest any també hi ha tres
cocteleries i una fàbrica de cer-
veses, que oferiran els productes
que han elaborat especialment
per a l’ocasió.

A més de degustar els plats,

aquells que participin en la ruta
també podran votar el ‘Platillo de
L’Hospitalet’. Per fer-ho, només
han d’omplir una butlleta i acon-
seguir el segell de tres establi-
ments diferents.

Aquest any, la padrina de la
ruta ha estat la xef olotina Fina
Puigdevall, propietària del res-
taurant Les Cols, que té dues es-
trelles Michelin. A més d’apa-
drinar la ruta, Puigdevall tam-
bé forma part del jurat degus-
tador que triarà el plat més sa-
borós, el més creatiu i el de mi-
llor qualitat gastronòmica.

Neix L’Horgull, una entitat 
per reivindicar els drets LGTBI
ENTITATS4El col·lectiu LGTBI
hospitalenc ha impulsat una nova
entitat a la ciutat. Es tracta de
L’Horgull, que neix amb l’objec-
tiu de donar visibilitat al col·lec-
tiu a la ciutat i defensar els seus
drets.

La nova entitat es va presen-
tar el dissabte 26 d’octubre al
Centre Cultural la Bòbila amb
una conferència a càrrec de Jor-
di Petit, president d’honor de la
Coordinadora Gai i Lesbiana de
Catalunya. El seu president, Ja-
vier Garrigós, ha explicat a Línia
L’H, que la idea va sorgir el 2017.

La propera activitat que faran
serà una gala benèfica que es farà
divendres 29 a la Bòbila i que ser-
virà per recaptar fons per inves-
tigar la Sida. L’entitat, que col·la-
bora amb altres associacions,
també lluitarà per erradicar
l’homofòbia a la ciutat.

NOVA INCORPORACIÓ
Qui també ha arribat a la ciutat
aquest mes és el Sindicat de Llo-
gaters, que treballa per evitar
que els veïns i veïnes hagin de
marxar de casa seva per l’enca-
riment del preu de l’habitatge.

Successos | Els Mossos d’Esquadra detenen un violador
La justícia ha enviat a presó un home de 36 anys a qui els agents dels Mossos

van detenir el 21 d’octubre després de relacionar-lo amb tres agressions sexuals.
L’home triava les víctimes al Metro i les seguia fins al portal, on les atacava.
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L’Hospital General facilita 
el procés de dol perinatal

SOCIETAT4L’Àrea Maternoin-
fantil de l’Hospital General ha
posat en marxa una campanya
per facilitar el procés de dol
perinatal. La iniciativa, pionera
a Catalunya, consisteix a oferir
a les mares que han perdut el
seu fill durant la gestació, el
part o just després de néixer una
capsa amb records del nadó. 

Les ecografies, la polsera
amb el número d’història o un
ble de cabells són alguns dels
continguts que poden integrar la
caixa. Des que es va engegar la
proposta, el mes de juny de
l’any passat, no l’ha rebutjat
cap dona que hagi passat per
una situació de mort perinatal.

En total, s’han lliurat una tren-
tena de capses. En aquest sen-
tit, la coordinadora de l’Àrea
Maternoinfantil, Beatriz Cana-
lis, matisa que, si alguna famí-
lia prefereix no acceptar-la en un
primer moment, l’hospital la
guarda durant un any. 

Malgrat que a països com el
Regne Unit ja fa quaranta anys
que aquesta acció funciona, a
Catalunya s’ha començat a apli-
car recentment. Segons l’hos-
pital, això ha estat possible grà-
cies a la col·laboració dels ser-
veis funeraris Memòria, que
elaboren les capses i cedeixen
un espai a grups de suport al dol
perinatal de l’Hospitalet.

ERC deixa el Ple per protestar
contra la sentència del Procés
POLÍTICA4Els cinc regidors
d’Esquerra van abandonar el Ple
municipal que es va celebrar el 24
d’octubre per “rebutjar la sen-
tència” que ha condemnat a pre-
só els líders polítics i socials in-
dependentistes.

En la primera intervenció
que van tenir els republicans, el
seu portaveu, Antoni Garcia, va
dir que es tracta d’un “acte de
venjança i d’injustícia, no no-

més contra l’independentisme
sinó contra la democràcia i els
drets humans”.

NOMENAMENTS POLÈMICS
Durant el Ple, l’oposició també va
criticar el nomenament de Cris-
tina Santón, exregidora de Salut
el mandat passat, com a assesso-
ra de Benestar i Drets Socials. Els
partits van acusar l’Ajuntament de
ser una “agència de col·locació”.

MEDI AMBIENT4La recollida
selectiva a la ciutat va ser d’un
24,6% el 2018. Així doncs, se-
gons les dades publicades re-
centment per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, els hospita-
lencs només reciclen una quar-
ta part de les escombraries que
generen durant tot un any.

Traduït en xifres, l’any pas-
sat cada ciutadà va generar
399,38 quilos d’escombraries de
mitjana. Això significa un in-
crement de gairebé 17 quilos en
comparació amb les dades de
2017, en què cada hospitalenc
va generar 382,56 quilos de
deixalles.

Així doncs, si es tenen en
compte aquestes xifres, durant el
2018 els veïns i veïnes de la ciu-
tat només van reciclar uns 100

dels gairebé 400 quilos d’escom-
braries que, de mitjana, van llan-
çar als contenidors de la ciutat.

De fet, el nivell de recollida

selectiva a l’Hospitalet és el pit-
jor entre les cinc ciutats més po-
blades del país. A la ciutat la
superen altres grans urbs de l’à-
rea metropolitana com Badalo-
na, on la recollida selectiva arri-
ba al 27%, Sabadell, que té unes
xifres del 33,6%, la capital cata-
lana, Barcelona, on s’arriba a un
38%, i Terrassa, que aconse-
gueix la millor dada amb un
38,5%.

MOLT CAMÍ PER FER
Aquestes xifres mostren una si-
tuació preocupant, molt lluny

dels objectius marcats per la
Unió Europea, que fa temps que
va establir que, el 2020, s’han de
reciclar el 50% de les escom-
braries que es generin.

A més, aquestes dades tam-
bé afectaran les arques munici-
pals, ja que a partir de l’1 de ge-
ner s’encarirà el preu que paguen
els ajuntaments per dipositar
les escombraries a les incinera-
dores i als abocadors per fo-
mentar-ne el reciclatge. Portar
una tona d’escombraries a la
incineradora costarà 25 euros i
portar-les a l’abocador 50 euros.

Acumulació d’escombraries als contenidors. Foto: Twitter (@Lacasito_Sandra)

Els ciutadans només reciclen
un 24% de les escombraries

75%
de les escombraries
que es generen
a la ciutat
no es reciclen
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En marxa la 14a edició 
del Festival Acròbates

CULTURA4L’Hospitalet viu
aquests dies la 14a edició del Fes-
tival Acròbates, que va començar
el 26 d’octubre i s’allargarà fins
al 29 de novembre. Sota el lema
‘La cultura és una urgència’, que
ja es va fer servir l’any passat, el
festival omple la ciutat de pro-
postes poètiques i musicals.

La rambla Just Oliveras va
acollir, el dia 26, la jornada
‘Acròbates al carrer’, que va do-
nar el tret de sortida a l’edició, tot
i que les següents activitats no
van arribar fins al dia 6. Des d’a-
leshores, s’han anat alternant

propostes infantils, tallers d’ini-
ciació a la poesia, recitals i con-
certs, entre d’altres. Tanmateix,
el gruix de les activitats tindrà
lloc durant el que queda de mes.

Entre els noms més coneguts
del programa hi ha Gerard Quin-
tana i Paula Bonet. Ambdós pre-
sentaran els seus llibres –Into-
cables i Abrir la boca y decir lo
nuestro, respectivament– el dia
16. Ian Gibson, Sònia Moll o
Miguel Gane són altres veus co-
negudes del món de la literatu-
ra que ajuden a configurar un
festival de primer nivell.

POLÈMICA4Les obres que l’A-
juntament va fer a Príncep de
Bergara per convertir-lo en un
carrer d’una única plataforma,
en què les voreres i la calçada es-
tan al mateix nivell, continuen
provocant molèsties als veïns i
veïnes i als comerciants.

Des de la seva obertura, el
que havia de ser una mesura per
donar prioritat als vianants i
millorar l’accessibilitat ha passat
a ser un mal de cap, ja que els ve-
hicles s’aparquen sobre les vo-
reres, ocupant el lloc de pas i in-
complint la normativa.

SOLUCIONS PENDENTS
Davant d’això, els comerciants i
els veïns i veïnes demanen a
l’Ajuntament que instal·li ele-
ments de mobiliari urbà com
unes jardineres, que serviran a
la vegada per embellir el carrer
i per evitar els aparcaments en
zones prohibides que dificulten
el pas dels vianants.

De fet, aquest tipus d’ele-
ments ja es contemplaven en el
projecte original, però des de l’A-

juntament expliquen que no
s’han pogut posar perquè for-
men part d’un procés de compra
que engloba altres punts de la
ciutat i que encara no s’ha fet.

De moment, per intentar so-
lucionar els problemes de mo-
bilitat, des del consistori s’han
delimitat unes determinades zo-
nes on els repartidors i trans-

portistes poden aparcar durant
15 minuts per descarregar i ca-
rregar les seves mercaderies.

A banda, com expliquen des
de L’HDigital, des de l’Ajunta-
ment també estan estudiant la
possibilitat d’instal·lar un siste-
ma de lectura de matrícules que
reguli quins vehicles poden en-
trar i quins no al carrer.

Vehicles mal aparcats sobre les voreres. Foto: Twitter (@JordiMonros)

Queixes pels vehicles mal
aparcats a Príncep de Bergara

Aniversari | El grau d’igualtat de gènere fa cinc anys
L’Institut Can Vilumara ha celebrat que fa cinc anys que va posar en marxa el

grau que promociona la igualtat de gènere, sent el primer centre públic del país
en tenir aquest tipus d’estudis. Per celebrar-ho, es va fer un acte al Barradas.
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URBANISME4La plataforma Sal-
vem el Parc de l’Alhambra ha en-
tregat a l’Ajuntament més de
6.000 firmes de veïns i veïnes que
volen conservar aquesta zona
verda del barri. Amb aquesta
mesura, l’entitat també vol de-
mostrar al govern liderat per
Núria Marín el rebuig que ha des-
pertat la seva proposta de cons-
truir el nou poliesportiu del ba-
rri en aquest punt, en comptes de
fer-lo on hi ha les pistes del Ga-
sòmetre, tal com estava previst en
el projecte inicial.

Un dels pròxims passos que
vol fer l’entitat per reivindicar els
seus arguments en contra de
construir el nou poliesportiu al
parc és parlar al Ple que s’ha de
celebrar dimecres 27. La plata-
forma espera tenir cinc minuts
per defensar la integritat del
parc, per demanar que es recu-
perin les pèrgoles i que es refor-
mi el parc i perquè, en cas que es
faci un referèndum, no s’inclogui

l’opció de fer el poliesportiu a l’Al-
hambra. A més, asseguren que
estan disposats a defensar la seva
postura fins al final i, si cal, por-
taran el cas a la justícia.

“SENSE INFORMACIÓ”
A les queixes dels veïns s’hi suma
el fet que ERC denuncia que no
té accés a la documentació. El
principal partit de l’oposició ex-
plica que el govern municipal

no li ha facilitat ni els projectes
tècnics ni els estudis sobre les di-
ferents propostes d’ubicació del
nou poliesportiu, sigui al Gasò-
metre, al Parc de l’Alhambra o en
un altre espai alternatiu.

Per això, els republicans as-
seguren que el PSC està vulnerant
el dret dels regidors a l’accés a la
informació pública, obstruint la
seva tasca, i dividint el barri per
la seva “manca de transparència”.

Membres de l’entitat durant l’entrega de firmes. Foto: Salvem el Parc de l’Alhambra

Més de 6.000 firmes contra 
el poliesportiu a l’Alhambra

INVESTIGACIÓ4L’Institut d’In-
vestigació Biomèdica de Bell-
vitge (IDIBELL) ha decidit com-
partir part dels drets de la patent
d’un medicament contra el Sar-
coma d’Ewing amb la Fundació
Alba Pérez. L’acord el van anun-
ciar els membres d’aquesta en-
titat i el cap del grup de recerca
d’aquest tipus de càncer del
centre d’investigació durant la
gala benèfica que es va fer dis-
sabte 2 a l’Hotel Porta Fira i que
va aconseguir recollir gairebé
7.000 euros per continuar in-
vestigant tractaments que curin
el càncer infantil.

Aquesta cessió dels drets ser-
virà perquè, un cop estigui a la
venda, els beneficis que generi
aquest medicament es puguin
reinvertir en la investigació de
nous medicaments.

Durant el sopar, els membres
de l’IDIBELL van explicar com
funcionarà aquest medicament,
que s’ha aconseguit gràcies a les
aportacions econòmiques que
ha fet la Fundació.

El seu president i fundador,
Rafael Pérez, va explicar en de-
claracions a L’HDigital que és “un
orgull poder començar a tractar
nens que pateixen aquesta ma-
laltia” i que només “salvar una
vida serà com salvar la meva fi-
lla i complir la promesa” de tro-

bar el medicament que permeti
curar el Sarcoma d’Ewing.

La gala, que aquest any ha ce-
lebrat la setena edició, també va
servir per homenatjar una tren-
tena de persones i entitats que
han col·laborat amb la Fundació
en la lluita contra el càncer.

Els homenatjats durant el sopar benèfic. Foto: Fundació Alba Pérez

La Fundació Alba Pérez tindrà
part dels drets d’un medicament 

Homenatge als voluntaris que
ajuden els pacients de Bellvitge
SOLIDARITAT4L’Hospital de
Bellvitge ha dedicat un reconei-
xement a la cinquantena de vo-
luntaris de cinc entitats que es
dediquen a visitar, acompanyar
i ajudar als pacients que hi ha in-
gressats al centre.

Des de l’hospital han decidit
agrair-los la tasca que fan a tra-
vés d’una exposició que es pot
veure a la zona de consultes ex-
ternes i que retrata la feina soli-

dària que fan, ja sigui acom-
panyant als pacients que han de
rebre un trasplantament, visitant
als pacients que no poden rebre
la visita dels seus familiars o
col·laborant al servei de biblio-
teques.

L’exposició homenatja a les
persones que formen part d’A-
ZINNIA, de Sant Jordi o de Cors
Nous, als trasplantats hepàtics i
als amputats.

La Col·lectiva presenta la guia
de cooperatives de serveis

ECONOMIA4L’Ateneu coope-
ratiu La Col·lectiva ha presen-
tat la Guia de Cooperativa de
Serveis de manera oficial a la
ciutat. L’acte es va fer el dijous
17 a l’edifici de Gornal Activa i
va comptar amb la participació
de Delfí Sirvent i Alfredo Cano,
els impulsors de dos projectes
cooperatius d’èxit com són El
Projecte Optimus i Som Mobi-
litat, respectivament.

Aquesta guia vol fomentar la
cooperació entre negocis, in-
centivant la col·laboració gràcies
als avantatges empresarials i
socials que ofereix.

A més, l’Ateneu també ha or-
ganitzat una exposició sobre el
cooperativisme a la ciutat que el
repassa des de fa 150 anys fins a
l’actualitat. La mostra es podrà
veure al Museu de l’Hospitalet a
partir del 12 de desembre.

Aniversari | Una festa del Casal pels avis que fan 85 anys
El casal d’avis del barri va preparar un acte per a la cinquantena de socis i sò-
cies d’aquesta entitat que han fet 85 anys aquest 2019. La celebració, en què
també van participar familiars i amics dels homenatjats, va ser molt emotiva.

Veïns | L’AV de Bellvitge es reuneix amb l’alcaldessa
L’alcaldessa, Núria Marín, i el regidor del districte, Cris Plaza, es van reunir amb
l’Associació de Veïns de Bellvitge per escoltar les seves reclamacions pel barri.
Durant la trobada, els veïns van reclamar una escola bressol i una residència.

Èxit de la setena edició de la
desfilada de moda del barri

COMERÇ4La plaça Francesc
Macià va ser l’escenari escollit
per acollir la setena edició de la
desfilada de moda del barri or-
ganitzada per l’associació de bo-
tiguers Santa Eulàlia Comerç.

Gairebé una vintena de co-
merços van enfilar-se a la pas-
sarel·la per mostrar les seves
propostes de cara a la tempo-
rada de tardor-hivern que ja ha
començat.

Segons la presidenta de l’en-
titat, Mireia López, aquesta ac-
tivitat serveix “per donar a co-
nèixer de forma divertida i ar-
tística els productes del co-
merç de proximitat” i per apro-
par les botigues del barri als
veïns i veïnes.

A més de les botigues de
moda, a la desfilada també hi
van participar perruqueries i
botigues de complements.

Una fuita de gas obliga a tallar
el carrer de Santa Eulàlia

SUCCESSOS4El carrer de San-
ta Eulàlia va estar tallat durant
unes hores el passat 31 d’octubre
per culpa d’una fuita de gas que
hi va haver en un edifici aban-
donat situat al número 114 d’a-
quest mateix carrer.

Segons fonts municipals con-
sultades per L’HDigital, algú va
entrar a robar a l’edifici i en va

perforar la canonada del gas. Les
mateixes fonts apunten que, se-
gurament, estava buscant me-
talls i que tapiaran la porta de l’e-
difici, ubicat entre l’avinguda
del Metro i el carrer Maluquer,
per evitar que es repeteixi un ac-
cident d’aquest tipus.

En l’operació hi van treballar
quatre dotacions de Bombers.
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Collblanc | La Torrassa

Les Planes | La Florida

EDUCACIÓ4Els infants que es-
tudien a l’Escola Pau Vila van
sortir al carrer, dijous 31 d’oc-
tubre, per reclamar un barri
més net. Els nens i nenes es van
manifestar pel carrer Menorca
per demanar als seus veïns i
veïnes que no embrutin els ca-
rrers del barri llençant escom-
braries a terra i cometent actes
incívics, com no recollir els ex-
crements dels animals de com-
panyia.

La protesta va rebre el suport
de les mares i pares dels alum-
nes així com el dels agents cívics
de la ciutat, que com explica
L’HDigital, van repartir fulletons
informatius durant la manifes-
tació dels estudiants. L’acte es va
acabar amb un concert del grup
de corda dels estudiants de sisè.

ARRENCA EL PLA D’ENTORN
La manifestació es va acabar
amb un concert del grup de cor-
da dels alumnes de sisè, un dels

projectes que s’emmarquen dins
la iniciativa Fem Tàndem.

Aquest és un dels projectes
que s’impulsarà gràcies al nou
Pla Educatiu d’Entorn 0-20, que
a La Florida s’ha posat en mar-
xa aquest curs.

De fet, la manifestació tam-
bé pot servir d’exemple, ja que
l’objectiu d’aquest tipus de plans
és que els alumnes s’impliquin
en el desenvolupament de l’en-

torn social dels seus centres per
tal d’afavorir la seva educació.

Un altre dels projectes que ha
arrencat aquesta tardor és la
nova Escola de Vida, una esco-
la per a adults que promou un
model de comunitat d’aprenen-
tatge que exigeix que els alum-
nes i la resta de veïns tinguin una
participació activa. Aquesta nova
escola s’integra dins el Pla Inte-
gral les Planes-Blocs Florida.

L’Escola Pau Vila, al barri de La Florida. Foto: Arxiu

Els alumnes de l’Escola Pau Vila
demanen un barri més net

PATRIMONI4“Al final ens que-
darem sense patrimoni, rere la vo-
racitat de l’Ajuntament per fer pi-
sos i massificar”. Aquesta és la de-
núncia que fan des de Defensem
el Castell de Bellvís després de sa-
ber que ha començat l’enderroc
d’un altre edifici històric del barri.
Es tracta de la Vaqueria Rafel, ubi-
cada al carrer Doctor Martí i Ju-
lià. Segons els veïns, l’edifici serà
enderrocat per construir-hi pi-
sos turístics.

Per assenyalar aquesta nova
pèrdua, la plataforma va organit-
zar una protesta dilluns 28 d’oc-
tubre al matí. Durant l’acte, que va
reunir una trentena de persones,
l’entitat va llegir un manifest on va
remarcar “la manca de sensibili-
tat per la protecció” del patrimo-
ni del govern liderat per Núria Ma-
rín. És per això que van reclamar
que aquest tipus d’edificis, en
aquest cas es tracta d’una vaque-
ria construïda el 1925, s’inclo-
guin dins del nou Pla Especial de
Protecció d’Elements Arquitectò-
nics (PEPPA).

Des de la plataforma expliquen
que aquesta vaqueria, amb una fa-
çana que té elements modernistes
i baranes de ferro forjat, estava
pendent de ser inclosa al PEPPA
però que, com que l’Ajuntament
no ha convocat les reunions, al fi-
nal l’han acabat tirant a terra.

Els veïns també critiquen que,
amb l’enderroc de la Vaqueria
Rafel, es perd el record d’un tipus
de negoci, les vaqueries, que va
arribar a tenir un gremi a la ciu-
tat, que unia una setantena de ve-
nedors de llet hospitalencs, una
vintena dels quals ubicats al barri. 

La façana amb elements modernistes de la vaqueria. Foto: Defensem el Castell

Defensem el Castell denuncia
l’enderroc de la Vaqueria Rafel

Política | S’instal·la la regidoria mòbil a La Florida
Per tal d’acostar la regidoria del districte als veïns i veïnes i que aquests puguin
transmetre les seves reclamacions i fer consultes, cada divendres s’instal·larà,
al costat de l’entrada del mercat municipal, una parada de la regidoria mòbil.

Consell de Síndics | Mercè Olivares, nova presidenta
Mercè Olivares ha estat escollida per presidir el Consell de Síndics, convertint-
se en la primera dona que assumeix aquest càrrec. Olivares va ser regidora del
districte pel PSUC del 1979 al 1983, el primer mandat després 

Expedienten 47 bars 
per incomplir les normes

CIVISME4El consistori ha obert
gairebé una cinquantena d’ex-
pedients a diferents bars de la
ciutat des de setembre i fins a
mitjans d’octubre. La campanya
de control es fa especialment a
les nits, per evitar accions incí-
viques i garantir el descans dels
veïns.

A més de les sancions, que
pugen a un total de 42.264 eu-
ros, l’Ajuntament també ha or-

denat el tancament de dos locals,
un, per un termini de quatre me-
sos, i l’altre, durant un mes.

En declaracions a L’HDigital,
el regidor de Convivència i Se-
guretat, Pepe Castro, va dir que,
tot i que aquestes sancions s’han
aplicat a barris de tota la ciutat,
el control s’ha centrat, sobretot
en determinats punts de la Flo-
rida, on “hi ha zones d’especial
incidència en la delinqüència”.

Detenen un home acusat
d’haver matat el seu germà

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir un home de
28 anys com a presumpte autor
de l’homicidi del seu germà, tal
com apunten fonts consultades
per l’ACN.

Els fets van passar el 21 d’oc-
tubre en un pis del carrer de la
Font. Els agents van rebre un
avís cap a quarts de dues del

migdia perquè s’estava produint
una baralla al domicili. Quan hi
van arribar, es van trobar un
home de 34 anys amb un tall al
coll i va acabar morint.

La policia catalana va detenir
el presumpte autor del crim, el
germà de la víctima, després de
trobar-lo amagat en una de les
habitacions del pis.

CULTURA4Roger Coma, Jordi
Bosch o Alberto San Juan.
Aquests seran alguns dels noms
que es podran veure aquest mes
al Teatre Joventut, en una apos-
ta pel teatre de primer nivell que
queda completa amb ‘Una gossa
en un descampat’, que es va po-
der veure el diumenge 10 i que ha
estat una de les obres més acla-
mades per la crítica aquesta tem-
porada.

Coma portarà, diumenge 17 a
les 7 de la tarda, la comèdia La-
pònia, que retrata les relacions fa-

miliars, sobretot amb els fills, i les
mentides i veritats que se’ls hi ex-
pliquen.

Jordi Bosch farà, el 30 de
novembre a les vuit del vespre, el
monòleg ‘La partida d’escacs’,
una obra escrita per Stefan Zweig
que relata la lluita interna d’un
home torturat pel nazisme que
està a punt de tornar-se boig.

I el dia abans serà el torn de
‘Celebraré mi muerte’, una obra
escrita per Alberto San Juan i
produïda per Jordi Évole en què
es reflexiona sobre l’eutanàsia.

Un mes de molta qualitat a la
cartellera del teatre Joventut
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Dos partits jugats aquest mes,
dues victòries al sarró. El CE
l’Hospitalet ha recuperat els re-
sultats positius després de perdre
els dos últims partits de l’octubre
(1-0 contra la Pobla i 3-4 a casa
contra l’Igualada) i va aprofitar la
jornada electoral del 10N per re-
cuperar la primera posició de la
lliga. Els de Jonatan Risueño es-
tan empatats a 26 punts amb el
conjunt de Tarragona però tenen
un goal average millor.

La victòria contra el San Cris-
tóbal (2-0) va completar una jor-
nada especial a la Feixa Llarga
amb la presentació de tots els
equips de la base. El president del
club, Santi Ballesté, i l’alcaldessa
Núria Marín van dirigir-se a l’a-
fició i als joves jugadors i els van
desitjar sort de cara al curs.

El primer equip tancarà el
mes visitant el camp del Manre-
sa (el diumenge 17) i rebent la vi-
sita del Vilafranca (sis dies més
tard), mentre que el primer rep-
te del desembre serà, de nou, a la
Feixa Llarga, el diumenge 1 con-
tra el Sant Andreu, en un matx
tremendament atractiu. Després
d’això, la lliga s’aturarà fins des-

prés del cap de setmana del pont
de desembre.

SEMIFINAL DE COPACAT
D’altra banda, abans que s’acabi
el mes, el pròxim dimecres 27 a
dos quarts de set de la tarda,
l’Hospi rebrà el Badalona en la se-
gona semifinal de la Copa Cata-
lunya absoluta. 

L’eufòria al vestidor després de recuperar la primera posició. Foto: CELH

L’Hospi aprofita el 10N per
recuperar la primera posició
» Els de Jonatan Risueño es refan d’una ratxa de dues derrotes

» Semifinal de Copa Catalunya a la vista: el 27N, contra el Badalona

El CB l’Hospitalet trenca 
la mala dinàmica de resultats

La mala dinàmica de
finals d’octubre i prin-
cipis d’aquest mes va
acabar el passat dia 9

a Albacete. El CB l’Hospitalet va
guanyar contra l’Arcos (76-81) i
avança precisament el conjunt
manxec, situant-se setè del grup
Est de la lliga LEB Plata.

El pròxim repte dels de José
Manuel Hoya serà un partit al
Nou Pavelló del Centre contra el
CP la Roda, mentre que el dia 23
hi haurà un enfrontament cata-
là contra el Barça a la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper, a Sant

Joan Despí. L’últim partit d’a-
quest mes per al conjunt blanc
serà de nou a domicili, el dia 30
a la pista del CB Villarrobledo.

TORNEIG JÚNIOR A LA VISTA
Per altra banda, el club ja ha
anunciat els participants del Tor-
neig Júnior, que es disputarà en-
tre els dies 4 i 6 de gener del 2020.
Barça, Penya, Zaragoza i Basko-
nia seran la representació estatal
(juntament amb el CBl’H), men-
tre que Partizan i dues seleccions
d’Àsia (per primer cop) i de la res-
ta del món completen el quadre.

Victòria de l’AECS després
d’un mes amb mals resultats

Ha hagut de passar un
mes i cinc dies perquè
l’AECS hagi aconseguit
tornar a guanyar un

partit a Segona Divisió. El con-
junt de Sanfeliu, que havia co-
mençat la lliga de forma més que
notable sumant set dels primers
nou punts, havia entrat en una
minicrisi de dos empats i dues
derrotes. Aquesta mala dinàmi-
ca, però, va arribar a la seva fi a
Barcelona el passat diumenge 10.

La victòria contra el CFS Ei-
xample (0-2) va servir per posar
punt final a dues derrotes con-

secutives lluny de casa i va sig-
nificar també el segon triomf de
l’equip a domicili, després de
l’aconseguit en la segona segona
jornada a la pista del CD la Con-
còrdia, a la Llagosta.

Les de Sanfeliu viatjaran a Sa-
ragossa el pròxim dissabte 16 per
enfrontar-se al tercer classifi-
cat, l’Intersala Promises, rebran
la visita de l’FS Ripollet (el cin-
què) en el segon partit de la
temporada a casa el dia 23 i po-
saran el punt final al penúltim
mes de l’any a la pista del líder,
el filial de la Penya Esplugues.

L’RC l’Hospitalet recupera
sensacions a la Feixa Llarga

Victòria ajustada per
tornar a prendre-li el
pols a la competi-

ció. L’RC l’Hospitalet va refer-se
de la contundent derrota al camp
de les Abelles (57-27) amb un
triomf ajustat a la Feixa Llarga
contra el Sant Cugat (33-28) el
passat diumenge 10.

Gràcies a aquest resultat, el
conjunt de Leo Pereira és manté
en la cinquena posició del grup B
de la Divisió d’Honor B, amb un

saldo provisional de sis victòries
i només dues derrotes, amb dos
triomfs de marge sobre el sisè, el
CN PobleNou de Barcelona.

Precisament aquest equip
serà el pròxim rival del CRl’H, en
un partit que es jugarà al Camp de
la Mar Bella durant el cap de set-
mana del 23 i 24 d’aquest mes (el
dia encara no estava fixat en el
moment del tancament d’aquest
periòdic). El primer matx del de-
sembre serà contra el Murcia.

Gala | El teatre Joventut torna a acollir la Nit de l’Esport
El teixit esportiu de la ciutat va reunir-se el passat 25 d’octubre al teatre Joventut, que va ser
l’escenari de la Nit de l’Esport. El CB l’Hospitalet (pels seus 90 anys), Lourdes Herrando (per
la seva trajectòria futbolística) o Horacio Álvarez van rebre algunes de les Mencions d’Honor.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Foto: Ignasi González
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Alegría és l’obra amb què l’escriptor
Manuel Vilas ha estat finalista del Premi
Planeta 2019. Aquesta ha arribat després
de l’èxit d’Ordesa (2018) i, de fet, n’és una
conseqüència.  Es tracta d’una novel·la
“escrita des del cor de la memòria”, que
parteix dels records del passat, de ve-
gades dolorosos, i mira cap al futur
amb l’esperança de trobar això, l’alegria. 

Llibres

Alegría
Manuel Vilas

En Tomàs, un vidu de més de 70 anys, viu
sol i sense fer res. Un dia, la seva filla Mont-
se li regala la maqueta d’un Seat 600, que
li portarà records del cotxe que van tenir
a casa durant molts anys, quan la Carme,
la seva dona, encara vivia. Aquesta obra
escrita i dirigida per Pere Riera s’ha con-
vertit ja en un dels èxits de la temporada.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La dona del 600
Pere Riera

Flashy Ice Cream ha estrenat el seu pri-
mer treball discogràfic: Brillar o morir. Pol
Giancana, Sneaky i DAAX són els tres sa-
badellencs que formen aquest grup
de trap en català, que presenten un re-
cull de cançons inèdites i d’altres ja
publicades. Un dels atractius del disc és
la col·laboració amb altres artistes del
mateix estil, com Lildami o 31 Fam.

Música

Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Go-
enaga, directors de l’exitosa Handia, han
tornat a treballar conjuntament amb La
trinchera inifinita. Protagonitzat per An-
tonio de la Torre i Belén Cuesta, que sor-
prèn allunyant-se de la seva faceta còmica,
aquest film tracta sobre la Guerra Civil des
del punt de vista dels talps que es van ha-
ver d’amagar durant la dictadura.

Pelis i sèries

La trinchera infinita
Garaño, Arregi i Goenaga

Brillar o morir
Flashy Ice Cream

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on serà fins
al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospectiva que
s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista austríac,
nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’estructura
en diversos temes i parteix de l’obra de Papanek i altres
artistes contemporanis, com ara Catherine Sarah Young
o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la col·laboració

entre el museu barceloní, el Vitra Design Museum 
d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.

Isabel Allende és una d’aquelles persones que no ne-
cessiten presentació. L’escriptora xilena va publicar la

seva primera novel·la, La casa de los espíritus, l’any
1982 i, des d’aleshores, el seu èxit no ha deixat de

créixer. Títols com Eva Luna (1987) o Retrato en sepia
(2000) formen part d’una rica i guardonada biblio-

grafia, que ha convertit Allende en l’autora viva més
llegida en llengua espanyola. El darrer reconeixe-
ment que ha rebut ha estat el Premi Internacional

Barcino de Novel·la Històrica, que li ha atorgat aquest
mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la 7a edició del festival Barcelona Novel·la
Històrica. L’autora de Largo pétalo de mar (2019) va

recollir el guardó el dia 4 al Saló de Cent, on va parlar
sobre les protestes civils que s’estan produint tant al
seu país com a Catalunya o a Hong Kong. En aquest

sentit, va dir que aquests moviments “generaran can-
vis socials positius molt importants”.

I S A B E L  A L L E N D EQUI ÉS?
Ser una escriptora d’èxit mundial

És l’autora viva més llegida en llengua espanyola

Famosos

Recollir un guardó a Barcelona
Ha guanyat el Premi Barcino de Novel·la Històrica

Aplaudeixen el seu discurs en rebre el premi
Va parlar de les protestes civils d’arreu del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Mario & Sonic
Aquest mes arriba ‘Mario & Sonic En Los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’,
l’esperat videojoc per a Nintendo Switch que oferirà més de 60 proves.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
20:00 La jove cantant barcelonina Raquel Lúa
suma el seu talent al de Pablowski per pre-
sentar el duet Altahía. Entrades ja a la ven-
da. / L'Oncle Jack.

TOTS ELS DIJOUS
18:00 En el taller Fes el teu podcast es donaran
les claus perquè els alumnes s’iniciïn en la pro-
ducció, la realització i l’edició d’aquests pro-
grames radiofòniques. / Torre Barrina. Ex-
periències d'Innovació social.

TOTS ELS DIVENDRES
Tarda Des de principis del mes de setembre està
en marxa un curs de guitarra d’una hora de
durada (les sessions arrencaran a les quatre
de la tarda) coordinats per l’AV de Sanfeliu.
/ Centre Cultural Sanfeliu.

FINS AL 22 DE NOVEMBRE
Matí-TardaDescobrint l'indefinible és el nom de
la mostra que presenta les diferents línies de
recerca que constitueixen l’obra del grafiter
EC13 i que es pot visitar des de principis del
mes passat. / Centre Cultural la Bòbila.

FINS A L’1 DE DESEMBRE
Matí-TardaDarreres setmanes en  les quals es
podrà visitar la mostra De París a New York,
que mostra l’evolució de la tècnica del gra-
vat en diferents ciutats. / Museu de L'Hospi-
talet - L'Harmonia.

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE
18:00 El Bee-Bot és un robot en forma d’abe-
lla, on el principal objectiu és ensenyar el con-
trol, el llenguatge direccional i iniciar-se en
la programació. Dirigit a nens que tinguin en-
tre 5 i 7 anys. / Biblioteca de Bellvitge.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
17:30 En el marc de la Setmana de la Ciència,
el pròxim dia 21 es farà, per última vegada,
l’activitat Les cúpules de Leonardoper a infants
majors de 4 anys. / Biblioteca de Bellvitge.

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la des-
ena jornada del grup Est de la LEB Plata en-
tre el CB l’Hospitalet i el CB la Roda. / Nou Pa-
velló del Centre.

Tina superbruixa serà el nom de la pel·lí-
cula seleccionada per a la projecció del
mes de Cinema familiar. / Biblioteca
de Bellvitge.

‘Tina superbruixa’, un títol
per al pròxim Cinema familiar
Divendres 15 de novembre a les 18:00

Des de principis del mes de setembre,
el professor Ricard Díez coordina les ses-
sions del curs anomenat Informàtica,
nocions bàsiques i respostes raona-
des. / Centre Cultural la Bòbila.

Continua en marxa el curs
d’informàtica a la Bòbila
Tots els dilluns a les 16:00

Gerard Quintana, amb l’ajut d’Oest Trip,
actuarà a la ciutat en el marc de la gira
de presentació del seu treball en so-
litari anomenat Intocables. / Teatre Jo-
ventut.

Gerard Quintana oferirà
un concert al teatre Joventut
Dissabte 16 de novembre a les 20:00

Partit de futbol corresponent a la ca-
torzena jornada de Tercera Divisió en-
tre el CE l’Hospitalet i l’FC Vilafranca.
/ Municipal de la Feixa Llarga.

L’Hospi tancarà el mes a 
casa rebent l’FC Vilafranca

Dissabte 23 de novembre a les 18:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S



| 16

línial’H.cat Pròxima edició: 11 de desembreNovembre 2019


