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A Catalunya hi ha més de 175.000
persones grans que viuen soles. És
una situació que cada dia afecta
més gent i que, segons les previ-
sions de l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), el 2050 serà un fe-
nomen que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans de
65 anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que es
produeixen just abans de la jubi-
lació i el fet que cada vegada més
persones arriben a la vellesa sen-
se parella. Això acaba provocant
que augmenti el risc d’aparició de
la soledat no desitjada.

El problema és que aquest
fenomen que cada vegada va a
més té un impacte molt important
sobre la salut física, mental i
emocional de les persones que ho
pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes que
gairebé tothom relaciona amb
estar en família. És per això que
des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per comba-
tre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep
les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que,
per a ella, el més important no és
el menjar, sinó el fet de tenir
companyia durant una estona,

amb altres persones grans, i com-
partir aquests moments en unes
dates assenyalades.

Aquesta activitat és puntual
i es fa per Nadal, però Amics de
la Gent Gran té gairebé 2.000
voluntaris que, cada setmana,
passen dues hores amb la gent
gran. Com explica la mateixa
Lara Millán, durant aquesta es-
tona surten al carrer per anar al
teatre o a berenar, entre altres ac-
tivitats, però el més important és
que li fan companyia. Per això,
afirma que està “molt contenta”
de poder tenir un voluntari d’A-
mics de la Gent Gran, perquè és
una estona que assegura que
gaudeix molt.

ENVELLIMENT ACTIU
Les administracions també són
conscients d’aquesta situació i
treballen per afrontar-la de la

millor manera possible. Un exem-
ple és l’estudi que ha elaborat l’A-
juntament de la ciutat en col·la-
boració amb la Diputació de Bar-
celona titulat ‘L’Hospitalet, ciutat
amiga de les persones grans’.

L’objectiu d’aquesta anàlisi
és treballar en la millora de la
qualitat de vida de la gent gran
hospitalenca i ajudar a desenvo-
lupar i posar en marxa les accio-
nes previstes en el Pla director de
la gent gran.

De fet, la ciutat fa dos anys
que forma part de la Xarxa Mun-
dial de Ciutats i Comunitats Ami-
gables amb la Gent Gran, una co-
munitat impulsada per l’Orga-
nització Mundial de la Salut que
treballa perquè, davant l’envelli-
ment de la població, els munici-
pis creïn entorns i promoguin ser-
veis que facilitin un envelliment
actiu i saludable de la població.

Pau Massip / Anna Utiel
L’HOSPITALET

Lluitant contra la solitud
» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent
» L’Ajuntament impulsa un estudi per treballar en la millora de la qualitat de vida de la gent gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran
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Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motius "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

RC l’Hospitalet
El conjunt de Leo Pereira continua 

protagonitzant una gran temporada i és
cinquè amb set victòries i quatre derro-
tes quan està a punt de tancar-se la pri-
mera volta. L’equip jugarà dos partits
més abans de començar les vacances. 

pàgina 21

Els semàfors

Ajuntament
Les crítiques relacionades amb el patri-
moni local continuen acompanyant el

govern de Marín. Ara li reclamen un ar-
queòleg perquè controli les obres a Cos-

me Toda, mentre ERC recorda la 
“degradació” del carrer Xipreret. 

pàgina 12

Benet Salellas
L’advocat Benet Salellas s’ha implicat en
el cas Pedro Álvarez per intentar que no

quedi arxivat per sempre i que ningú 
pagui pel crim que va segar la vida del
jove a la Florida ara fa 27 anys. Té pocs

mesos de marge per aconseguir-ho. 
pàgina 16
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Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.

Safata d’entrada

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!”

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#MordassaDigital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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Els delictes augmenten 
un 9,2% en només un any

SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra van presentar un informe
el passat 25 de novembre en el
qual s’indicava que, de novembre
de 2018 a octubre de 2019, les in-
fraccions penals a L’Hospita-
let –19.113– s’han incrementat
un 9,2% i el nombre de deten-
cions –2.849– un 10,7% res-
pecte del mateix període de l’any
anterior. L’estudi es va tenir en
compte durant la Junta Local de
Seguretat de L’Hospitalet, que va
reunir l’alcaldessa, Núria Marín;
el conseller d’Interior, Miquel
Buch; i la delegada del govern es-

panyol a Catalunya, Teresa Cu-
nillera. Precisament Marín va
aprofitar la trobada per reclamar
50 Mossos d’Esquadra més per
fer front a l’augment de delictes
a la ciutat. Per la seva part, Buch
es va comprometre a reforçar el
cos sense concretar el número. 

“Podem extreure una doble
conclusió de l’anàlisi de les da-
des: que hem de treballar enca-
ra més la coordinació dels dife-
rents cossos de seguretat al te-
rritori i que les administracions
hem d’incrementar les planti-
lles”, va concloure l’alcaldessa.

Marín: “La Fira ha estat un
revulsiu per a l’Hospitalet”

ECONOMIA4“Sens dubte, l’arri-
bada de Fira de Barcelona a
L’Hospitalet ha estat un revulsiu
per a l’economia de la ciutat”.
Són paraules de l’alcaldessa, Nú-
ria Marín, en la presentació del ba-
lanç de l’any 2019 de la Fira de
Barcelona, celebrada recentment.

Marín es va felicitar per l’a-
nunciada ampliació del recinte fi-
ral de Granvia, ja que considera
que “és del tot imprescindible si vo-
lem que Fira de Barcelona jugui a

la primera divisió mundial de les
fires i congressos”. En aquest sen-
tit, l’alcaldessa assegura que “l’am-
pliació del recinte Granvia L’Hos-
pitalet ens permetrà competir
amb els recintes firals més im-
portants d’àmbit mundial, atreu-
re grans certàmens, possibilitar el
creixement dels salons actuals i
acollir diversos esdeveniments al-
hora”. Es calcula que l’ampliació
del recinte generarà a Catalunya un
impacte de 675 milions anuals.

TURISME4L’Hospitalet és la se-
tena ciutat de Catalunya que més
diners recapta amb la taxa turís-
tica. Segons les dades del Depar-
tament d’Empresa i Coneixe-
ment, en el període 2017-2018 es
van recollir més de 830.500 eu-
ros gràcies als visitants que van
pernoctar al municipi. De fet,
l’Hospitalet és el primer munici-
pi que trobem en el rànquing que
no és de costa.

A banda de Barcelona, que li-
dera aquesta llista amb una re-
captació de gairebé 30 milions
d’euros i que també té platja, els
altres cinc municipis que més di-
ners recullen amb aquesta taxa
són municipis de costa, és a dir,
que es dediquen bàsicament al tu-
risme de temporada.

Des que es va implantar la
taxa turística al país, l’any 2012,
la ciutat ha recaptat més de 4,6
milions d’euros en total. De fet,
segons els càlculs que fa la ma-
teixa Generalitat en el seu balanç,

si es compara la recaptació del
primer any amb la de l’últim pe-
ríode del qual es tenen dades, l’in-
crement ha estat del 61,2%.

NOU HOTEL A COLLBLANC
Gran part dels diners que la ciu-
tat recull a través d’aquest impost
arriben a través de les pernocta-
cions que es fan en els hotels que
hi ha a tocar de la Fira i que es de-
diquen al turisme de congressos.

Però també arriben dels hos-
tals i dels pisos turístics que
s’instal·len a la ciutat, fugint de
la prohibició que va imposar
l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, a la capital catalana.

En aquest sentit, en l’últim
Ple, el PSC va aprovar una mo-
dificació puntual del PGM per
permetre la construcció d’un nou
hotel a la ciutat, concretament, a
la carretera de Collblanc.

Alguns dels hotels que hi ha a la zona de la Fira de Gran Via. Foto: Arxiu

L’H és la setena ciutat que més
recapta amb la taxa turística
» L’Hospitalet, amb més de 830.500 euros, és l’únic municipi del
país entre els deu més beneficiats per l’impost que no és de costa

Neix la Taula d’Emergència
Climàtica entre crítiques

MEDI AMBIENT4La Taula d’E-
mergència Climàtica de la ciutat
es va constituir a principis de
mes entre crítiques d’algunes
entitats i moviments veïnals.

Aquest organisme, format
per partits polítics, tècnics mu-
nicipals i entitats veïnals, socials
i ambientals, pretén impulsar
mesures que ajudin a reduir els
efectes del canvi climàtic sobre
els hospitalencs i les hospita-
lenques i acostar la ciutat als Ob-
jectius de Desenvolupament
Sostenible que l’ONU planteja
per al 2030.

Un dels primers reptes que té
sobre la taula aquest grup és re-
dactar la Declaració d’emergèn-
cia climàtica, que s’ha de posar
en marxa abans del març de
l’any que ve.

Però tot i aquestes propos-
tes, diferents entitats i plata-
formes veïnals han criticat el go-
vern de Núria Marín perquè
consideren que, mentre impul-
sa aquest tipus de mesures, se-
gueix aplicant polítiques que
consideren poc sostenibles, com
la tala d’arbres del nou Pla d’ar-
brat o el PDU Granvia.

Sanitat | Compromís per construir el nou hospital 
La nova trobada de la Comissió Mixta, formada per l’Ajuntament i la Generalitat i
que es va celebrar el 20 de novembre al Palauet de Can Buxeres, va servir per re-
fermar el compromís del Govern català per construir el nou hospital a Can Rigal.
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Primer recompte de
persones sense llar a la ciutat
SOCIETAT4Saber quanta gent
viu i dorm al carrer, donar visi-
bilitat al sensellarisme i impul-
sar iniciatives per sensibilitzar els
ciutadans d’aquest problema.
Aquests són els objectius que es
proposen les diverses entitats
que faran el primer recompte de
persones sense llar de la ciutat
que viuen i dormen al carrer.

El recompte, que el faran, en-
tre d’altres, la fundació Arrels, La

Vinya, Càritas o les diverses co-
munitats parroquials de la ciu-
tat, es durà a terme l’any que ve.

La iniciativa es va anunciar
en un acte que les mateixes en-
titats van fer el 28 de novembre
a la plaça de l’Ajuntament. Sota
el lema ‘Demà pots ser tu’, els
impulsors d’aquest recompte
van reivindicar els drets que les
persones sense llar necessiten
per viure dignament.

‘Un altre L’H és possible’
reuneix unes 300 persones

MANIFESTACIÓ4La protesta
que, sota el lema ‘Un altre L’H és
possible’, va recórrer els carrers
de la ciutat el 16 de novembre va
reunir uns 300 veïns i veïnes que
van reivindicar un altre model de
ciutat, enfront del “model ecolò-
gicament poc sostenible, espe-
culatiu i antisocial” que conside-
ren que impulsa el govern que li-
dera Núria Marín.

La manifestació va acabar
davant de l’Ajuntament, on les
entitats van llegir un manifest que
proposa canvis en matèria d’ha-
bitatge, d’urbanisme o de mobi-
litat, entre altres. La plataforma
denuncia que, tot i haver dema-
nat una tarima i un punt de llum

al consistori, aquest no els ho va
voler prestar.

Els organitzadors estan “molt
satisfets” per la mobilització per-
què, més enllà de la quantitat de
gent que s’hi va sumar, creuen
que demostra que els ciutadans
tenen sentit crític i consideren
que aquest moviment l’ha unit i
reforçat. A més, la plataforma
‘Un altre L’H és possible’ està ser-
vint perquè les diferents entitats
treballin en xarxa i es prestin aju-
da en allò que poden. Per exem-
ple, una de les últimes a sumar-
se a aquest projecte és la que re-
clama que els migrants es puguin
empadronar sense necessitat de
tenir un habitatge.

HABITATGE4L’Hospitalet és la
segona ciutat més cara de tota l’à-
rea metropolitana per llogar un
pis. Segons un estudi elaborat
conjuntament per Century 21 i ur-
banData Analytics, el preu dels pi-
sos de lloguer de la ciutat és de
12,5 euros el metre quadrat al
mes, només superat per la capi-
tal catalana, on costa 16,5 euros.
Això significa que els veïns i veï-
nes que volen arrendar un habi-
tatge a la ciutat han de dedicar un
44% del seu sou a fer-ho. Aques-
ta és la mateixa taxa d’esforç que
han de fer les famílies de Barce-
lona per llogar un pis, on també
s’ha de dedicar un 44% del sou a
pagar el lloguer, amb la diferèn-
cia que, segons l’estudi, a la capital
catalana la renda mitjana de les
famílies és de 3.377 euros i a
l’Hospitalet és de 2.562, o sigui,
una diferència de 815 euros.

A banda de mostrar les difi-
cultats que tenen els hospita-
lencs i les hospitalenques per ac-
cedir a l’habitatge, aquesta dada
és alarmant perquè, segons els es-
pecialistes citats pel mateix in-
forme, el màxim ideal del sou que
les famílies haurien de destinar a
pagar el lloguer és d’un 33%, és a
dir, un terç de la seva renda. Així
doncs, tant a l’Hospitalet com a
Barcelona aquesta xifra se situa

un 11% per sobre i són les dues
ciutats de l’Estat on les famílies
han de fer un esforç més gran per
llogar, juntament amb Madrid i
Palma. Davant d’aquests preus,
l’informe determina que llogar un
habitatge a l’àrea metropolitana
de Barcelona “no està a l’abast de
les famílies”.

L’estudi també destaca que
l’Hospitalet és la tercera ciutat
més cara de l’àrea metropolitana
on comprar un habitatge, no-
més per darrere de Barcelona i de
Sant Cugat del Vallès, ciutats
amb una renda més alta.

L’Hospitalet és la segona ciutat més cara per llogar de la metròpolis. Foto: Arxiu

‘ESCRACHE’ DE LA PAH
CONTRA NÚRIA MARÍN

4La Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) va
organitzar, dilluns 9 de des-
embre, un escrache a l’al-
caldessa Núria Marín per
denunciar que el govern lo-
cal incompleix la llei i no
ofereix “reallotjaments dig-
nes”, sinó que envia les fa-
mílies desnonades a pen-
sions “insalubres”.

Els hospitalencs dediquen un
44% del sou a pagar el lloguer
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Comerciants de Bergara 
no paguen els llums de Nadal
PROTESTA4Els botiguers del
carrer Príncep de Bergara han
decidit no pagar la il·luminació
nadalenca que l’Ajuntament ha
instal·lat a la via com a mesura
de protesta. D’aquesta manera,
els comerciants volen fer evident
que estan en desacord amb com
ha quedat el carrer després de la
reforma que va impulsar el go-
vern de Núria Marín.

De fet, que alguns comer-
ciants del carrer hagin decidit no
aportar la part que els correspon
dels llums de Nadal ha provocat
que, en aquest eix comercial, hi

hagi menys il·luminació al carrer
que en anys anteriors.

Un dels principals problemes
que veïns i comerciants denun-
cien, com es recollia en l’anterior
edició de Línia L’H, és que la fal-
ta de mobiliari que queda per
col·locar fa que cotxes i furgo-
netes de repartidors s’aparquin
a qualsevol lloc, dificultant el pas
als vianants.

Des de l’Ajuntament expli-
quen que el contracte per com-
prar les jardineres s’està reso-
lent perquè és una comanda
per a tota la ciutat.

PATRIMONI4La plataforma ‘Sal-
vem Cosme Toda’ demana a l’A-
juntament la presència d’un ar-
queòleg a les obres que han
arrencat, a principis de mes, als
terrenys que havia ocupat la his-
tòrica fàbrica de ceràmica Cosme
Toda, situada entre l’avinguda Jo-
sep Tarradellas i el carrer Enric
Prat de la Riba.

Els veïns que estan seguint el
desenvolupament de les obres
van detectar que els primers tre-
balls de perforació que van fer els
operaris, el 5 de desembre, han
deixat al descobert els túnels que
hi havia sota l’antiga fàbrica i que
connectaven la Cosme Toda amb
les altres dues fàbriques de cerà-
mica que hi havia al recinte, Can
Llopis i Can Batllori. A més, les
tres fàbriques també compar-
tien una mina d’argila d’on treien
el material per fer les rajoles i els
materials de construcció.

Davant d’aquesta troballa, els
col·lectius veïnals i els que es
dediquen a donar a conèixer el
patrimoni de la ciutat han de-
manat a l’Ajuntament que un

arqueòleg controli les obres per
si hi ha algun element patrimo-
nial de la ciutat que s’ha de con-
servar.

DEGRADACIÓ A XIPRERET
Al barri hi ha un altre espai d’alt
valor arquitectònic que, segons
ERC, “per la manca d’inversions
i la deixadesa del govern muni-

cipal” s’està degradant. Es trac-
ta del carrer Xipreret, un dels més
antics de la ciutat. Per resoldre els
“problemes d’inundabilitat, mo-
bilitat i degradació”, ERC va pre-
sentar una moció en el Ple del 27
de novembre per demanar que es
rehabiliti aquest “referent patri-
monial” de la ciutat, una proposta
que els socialistes van rebutjar.

Un dels túnels descoberts a la Cosme Toda. Foto: Twitter (@SMasificacion)

Reclamen un arqueòleg que
controli les obres a Cosme Toda

Celebració | L’Observatori Contra l’Homofòbia fa 11 anys
L’OCH, que es dedica a acompanyar les víctimes d’homofòbia i a millorar les

polítiques públiques a favor dels drets LGTBI, ha triat el Tecla Sala per celebrar
que fa 11 anys que es va crear l’entitat. L’acte es farà l’11 de desembre a la tarda.
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Bellvitge | Gornal

IGUALTAT4La Fundació Laboral
de la Construcció ha estat l’enti-
tat encarregada de formar quin-
ze hospitalenques de la zona
nord de la ciutat que estan a l’a-
tur. L’objectiu d’aquesta forma-
ció, anomenada ‘Les dones cons-
trueixen’, és aconseguir que les
participants al curs trobin feina de
qualitat i ho facin en un sector on
les dones tenen molt poca re-
presentació.

Per això, durant el mes de no-
vembre, l’espai Gornal Activa ha
acollit els quatre blocs formatius
que formen el curs. Les dones han
rebut 20 hores de formació sobre
manteniment d’obra, 20 més de
reparació, manteniment i tècni-
ques de restauració i pintura, 20
hores més d’electricitat en edifi-
cis i, finalment, 20 hores de pre-
venció de riscos laborals.

La idea és que, un cop acabat
el curs, les alumnes sàpiguen re-
parar petites avaries en edificis i
instal·lacions, fer treballs sen-
zills d’obra, electricitat i pintura
o fer les primeres reparacions

d’urgències en una obra de nova
construcció o en una reforma.

ACOMPANYAR EN LA RECERCA
Aquesta formació, impulsada per
l’Ajuntament gràcies a un conveni
de col·laboració firmat amb la
Fundació, també es dedica a

acompanyar, de manera perso-
nalitzada, a les dones que se-
gueixen la formació per tal de mo-
tivar-les, assessorar-les i ajudar-
les a trobar quines capacitats, in-
teressos i perfil ocupacional tenen
per trobar la feina que sigui més
adient pel seu perfil.

Les 15 dones que s’han format en el sector de la construcció. Foto: Ajuntament

Quinze dones reben formació
per treballar en la construcció

Equipaments | S’acaba la reforma del mercat municipal
Les obres al mercat de Santa Eulàlia, que van començar a principis d’estiu,

ja s’han acabat. La reparació de les cobertes i la reforma de la zona de les para-
des exteriors, la pavimentació i l’enllumenat ha costat gairebé 720.000 euros.

Educació viària | Nou parc infantil a la Feixa Llarga
La Guàrdia Urbana ha instal·lat permanentment un parc infantil de trànsit que
servirà per fer les classes d’educació i seguretat viària que el cos imparteix a les es-
coles de la ciutat. El parc s’ha construït als terrenys que utilitza el Cirque du Soleil.

Troben un refugi antiaeri
durant unes obres al Metro

PATRIMONI4Un dels refugis més
ben conservats de la ciutat. Això
és el que es van trobar els opera-
ris de Transports Metropolitans
de Barcelona mentre estaven
fent unes obres a la zona de cot-
xeres que TMB té al barri.

La descoberta es va fer di-
vendres 22 de novembre, quan
els operaris van descobrir una llo-
sa de formigó i, en perforar-la, es
va veure que era l’entrada del re-

fugi antiaeri construït durant la
Guerra Civil perquè els ciuta-
dans es poguessin protegir dels
bombardejos dels feixistes.

En inspeccionar-lo, els ex-
perts van poder comprovar el bon
estat de conservació en què es tro-
ba tot i les dècades que ha estat
tancat. A dins, s’hi van trobar al-
guns mobles, objectes quotidians
i la instal·lació elèctrica original
de quan es va construir.

S’inaugura la nova estació
de l’L10 a Ciutat de la Justícia
MOBILITAT4Ja està en funcio-
nament la parada de metro de la
línia L10 Sud de Ciutat de la
Justícia, la dinovena que s’obre a
la ciutat.

La inauguració es va fer dis-
sabte 23 de novembre en un acte
que va comptar amb la partici-
pació del president de la Gene-
ralitat, Quim Torra; el vicepresi-

dent i conseller d’Economia, Pere
Aragonès; el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià Calvet; i
l’alcaldessa Núria Marín, que es
va mostrar satisfeta perquè el go-
vern català està complint amb el
calendari pactat per ampliar la
xarxa de metro a la ciutat.

La construcció de l’estació ha
costat 80 milions d’euros.

Salut investiga si Bellvitge
va actuar bé en el cas del Prat
SOCIETAT4La consellera de Sa-
lut, Alba Vergés, ha explicat que
el seu departament ha obert un
expedient informatiu a l’Hospi-
tal de Bellvitge per saber si el
centre mèdic va seguir el proto-
col que obliga a informar les au-
toritats en cas de detectar una
pacient víctima de maltracta-
ments en el cas de la dona del
Prat assassinada pel seu marit el
2 de desembre.

Vergés va fer aquestes de-
claracions recollides per l’ACN
després que SER Catalunya des-
tapés que la dona va arribar al
centre el 24 de juny amb una
costella trencada després d’ha-
ver patit una agressió domèsti-
ca. Tot i que l’informe recollia
que l’home la va empènyer i la va
fer caure a terra, aquest docu-
ment no va arribar al jutjat, tal
com marca el protocol.

Els ascensors de l’estació,
en marxa a la primavera

MOBILITAT4L’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín, i el
president de Renfe, Isaías Tábo-
as, van visitar les obres que s’es-
tan fent a l’estació de Rodalies de
Bellvitge per millorar-ne l’acces-
sibilitat i complir així amb una de
les peticions més reivindicades
pels veïns i veïnes del barri.

La visita que es va fer dimarts 10
de desembre va servir per veure l’e-
volució d’unes obres que costaran

gairebé tres milions d’euros i que
està previst que estiguin enllestides
la primavera de l’any que ve.

Amb aquests treballs, que
eliminaran les escales que fins
ara havien de baixar i pujar els
usuaris per accedir al tren, totes
les estacions de la ciutat seran ac-
cessibles per a persones amb
problemes de mobilitat. Les
obres preveuen construir quatre
ascensors de grans dimensions.

EQUIPAMENTS4Al Gasòmetre.
Aquí és on es farà el nou polies-
portiu del barri, que també do-
narà servei a Granvia. Així ho han
decidit els veïns i veïnes en un
procés participatiu organitzat
per l’Ajuntament, que es va dur
a terme el passat dissabte 23 de
novembre. D’aquesta manera es
posa fi al serial que va començar
la primavera del 2018, quan el go-
vern de Marín va anunciar que
construiria un pavelló a les pistes
del Gasòmetre.

Aquesta notícia va posar en
alerta els veïns, que van veure
com el poliesportiu promès el
2005 pel llavors alcalde Celesti-
no Corbacho, i que incloïa una
piscina, s’esfumava amb el nou
projecte. Per això es van comen-
çar a mobilitzar per exigir que el
govern municipal recuperés el
projecte inicial. Després de di-
verses trobades entre clubs, veïns
i Ajuntament, el consistori va
posar sobre la taula la proposta

del parc de l’Alhambra, que mai
no s’havia esmentat i que també
va generar rebuig.

DIVISIÓ CIUTADANA
2.491 ciutadans (61%) han apos-
tat perquè el nou poliesportiu es
faci al lloc on s’havia proposat ori-
ginalment, al Gasòmetre, en-
front dels 1.544 (38%) que van
triar que es fes a l’Alhambra i dels
25 (1%) que van votar nul.

Tot i l’àmplia victòria de l’op-
ció del Gasòmetre sobre el paper,
aquesta votació no vinculant ha
generat diversitat d’opinions en-
tre els veïns. Per exemple, a
Granvia eren favorables que es fes
al parc per proximitat. 

Per això, entitats i partits de
l’oposició consideren que el pro-
cés impulsat pel govern de Marín
només ha servit per generar di-
visió entre els veïns del barri.

Veïns fent cua per votar al procés participatiu. Foto: Twitter (@lh_on)

Els veïns trien el Gasòmetre
per fer-hi el nou poliesportiu
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Les Planes | La Florida

A debat el Pla Integral
les Planes-Blocs Florida

TROBADES4La quarta edició
del Fòrum del Pla Integral les
Planes-Blocs Florida ha deba-
tut les accions i serveis que
s’han posat en marxa en aques-
ta zona i quines han de ser les
noves iniciatives que s’han
d’impulsar al barri.

La primera trobada es va fer
dimarts 26 de novembre i va ser-
vir per presentar la diagnosi co-
munitària, un retrat de la situa-
ció actual del barri que se centra,
bàsicament, en els serveis pú-
blics i en la tasca que fan els veïns
i veïnes i les entitats.

Segons aquest estudi, en què
hi han participat 58 entitats i
unes 150 persones, els principals
problemes del barri són la fe-
blesa del teixit comercial, les
conseqüències de la crisi eco-
nòmica, les dimensions reduïdes
dels habitatges i la gran mobili-
tat de la població que hi viu.

Les trobades que es van fer
el 3 i el 10 de desembre van ser-
vir per debatre i plantejar qui-
nes han de ser les noves línies
estratègiques que ha de seguir
el pla comunitari de cara als
pròxims deu anys.

JUSTÍCIA4La família de Pedro
Álvarez, el jove de 20 anys que va
ser assassinat el 15 de desembre
de 1992 a l’avinguda Catalunya,
vol evitar que el cas quedi arxivat
per sempre i que ningú pagui pel
crim que va segar la vida del seu
fill ara fa 27 anys. Per això, amb
l’ajuda de l’advocat penalista Be-
net Salellas, ja han fet el primer
pas i han demanat una sèrie de
proves “objectives” al Jutjat d’Ins-
trucció número 4 de la ciutat
amb la intenció de “posar el
comptador a zero” i evitar que el
delicte prescrigui aquest 2020.

En roda de premsa, Salellas va
explicar que, en primer lloc, han
demanat que es busqui l’Opel
Vectra blanc, el cotxe del princi-
pal sospitós, l’agent de Policia
Nacional Jose María Segovia, per
tal de buscar-hi rastres de sang.
L’altra petició és que s’analitzi bio-
lògicament la bala i la beina que
es van trobar al lloc dels fets per
tal de “veure qui hauria manipu-
lat l’arma”.

Finalment, també han dema-
nat que els Mossos d’Esquadra ac-

tualitzin les proves de balística que
es van fer en el seu moment, ja
que l’informe del 1992 només és
d’un foli on es diu que el tret no
es va fer amb l’arma de Segovia.
De fet, Salellas vol que la policia
catalana assumeixi tota la inves-
tigació, que en el seu moment va
fer el mateix cos de Policia Na-
cional del qual formava part el
principal sospitós.

Tant la família com l’advocat
es mostren esperançats que, amb
la petició d’aquestes noves proves,
el jutjat reobri la causa, que va ser
arxivada el març del 2000, perquè
els Mossos la investiguin.

RECORD PER A PEDRO ÁLVAREZ
L’anunci d’aquest nou camí judi-
cial que pren el cas coincideix amb
la manifestació de record per a Pe-
dro Álvarez que s’ha convocat
dissabte 14 de desembre a la pla-
ça Universitat de Barcelona. L’en-
demà, a les 11 del matí, hi haurà
l’ofrena floral que, anualment,
es fa al punt de l’avinguda Cata-
lunya on va ser assassinat.

Aquests homenatges se su-
men al concert que es va organit-
zar el 30 de novembre a la plaça
Granada, un acte que, segons de-
nuncien els seus impulsors, va re-
bre moltes traves del govern local.

L’advocat Benet Salellas confia que la investigació es reobrirà. Foto: Pau Massip

Demanen reobrir el cas Pedro
Álvarez perquè no prescrigui

Tribunals | Judici per l’atropellament al parc de les Planes
L’Audiència de Barcelona està jutjant l’acusat d’atropellar un altre home al camp de

futbol de La Florida, al parc de les Planes. Els fets van passar el 2016. La Fiscalia dema-
na una condemna de 18 anys de presó i 120.000 euros per a la parella de la víctima.
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Adjudiquen les obres per
construir l’escola Ernest Lluch
EQUIPAMENTS4CRC Obras y
Servicios serà l’empresa enca-
rregada de construir la nova es-
cola Ernest Lluch, que es farà a
l’espai que ara ocupa un aparca-
ment públic a la confluència del
carrer Montseny amb el passat-
ge Colom.

D’aquesta manera, el centre
tindrà un edifici definitiu i podrà
deixar els mòduls prefabricats del
carrer Mas, on es fan les classes
des que es va crear l’escola el curs
2010-2011. Així doncs, una dè-
cada després de crear-se l’escola,
els 260 alumnes que hi estan ac-

tualment matriculats aniran a
un centre que, en principi, tindrà
una línia d’educació primària,
quatre aules auxiliars, un pati
amb pista esportiva i una zona ex-
terior coberta, un gimnàs, una bi-
blioteca i un menjador.

Segons la Generalitat, que
destinarà un pressupost de 3,2
milions d’euros per construir
aquest centre, les obres tindran
un termini d’execució de 16 me-
sos. Aquest nou centre ha d’aju-
dar a fer front a la demanda de
places de primària que hi ha ac-
tualment a la ciutat.

Homenatge | L’estació de Collblanc celebra 50 anys
Amics del Metro i el Centre d’Estudis de la ciutat van organitzar una xerrada a la
biblioteca Josep Janés per commemorar l’obertura de l’estació de Metro de Coll-
blanc, la primera de la ciutat, el novembre del 1969 amb el nom de San Ramón.

URBANISME4Els diferents ac-
tors que, des de fa un any, de-
batien el projecte per reformar
la plaça Espanyola han arribat a
un acord per redissenyar aquest
espai neuràlgic del barri i mi-
llorar la convivència en una zona
que concentra gran part de l’ac-
tivitat cultural i social, també a
les nits.

Tal com ha avançat L’HDi-
gital, el dibuix de com serà la fu-
tura plaça, consensuat entre l’A-
juntament, comerciants, veïns i
entitats, ja està fet. La font, que
serà restaurada, passarà a ser l’e-
lement de referència d’aquest es-
pai icònic. També es plantaran
més arbres per tal de crear nous
espais d’ombra natural i es cons-
truirà un jardí vertical que ha de
millorar la qualitat de l’aire d’a-
quest espai.

A més, es renovarà tot el pa-
viment de la plaça i s’ampliarà
la zona de jocs, que se situarà a
la cantonada amb el carrer
Montseny, i es tancarà a les nits
per garantir el descans dels
veïns i veïnes. 

MAL ESTAT DELS PARCS
Aquest acord s’ha conegut des-
prés que un grup de nens i nenes
del barri pengessin cartells per
criticar el mal estat de la zona de
jocs infantils. L’acció es va fer el
20 de novembre i va servir per
denunciar que alguns bancs i al-
gunes tanques estan trencades i
que hi ha forats a terra. També

van criticar que el parc està brut
i que, en general, falta manteni-
ment. 

Les queixes pel mal estat
d’alguns parcs infantils del barri,
com per exemple el de la plaça
Guernica, no són noves i se su-
men a la petició que es va fer
abans de l’estiu perquè s’arre-
glessin aquests desperfectes.

Un dels cartells que van penjar els infants a la plaça Espanyola. Foto: Línia L’H

Acord a quatre bandes per
reformar la plaça Espanyola
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L’encesa dels llums de Nadal
marca l’inici de la campanya
FESTES4Els llums de Nadal ja
il·luminen més d’una seixante-
na de carrers i avingudes de la
ciutat. L’encesa es va fer diven-
dres 22 de novembre amb un
acte a la plaça de l’Ajuntament
que va comptar amb un espec-
tacle de videomapatge que es va
projectar a la façana de l’edifici
consistorial.

Aquest any, la campanya na-
dalenca per fomentar les com-
pres al comerç local i de proxi-
mitat es diu ‘L’essència del Na-
dal’ i uneix dues idees: les aro-
mes i olors del Nadal, però tam-

bé fa referència a la tradició i a
tot allò que recorda que arriben
aquestes festes assenyalades.

Per acompanyar l’encesa dels
llums, també es va fer un es-
pectacle musical amb música
dels 90 i una degustació de lla-
minadures amb xocolata.

A més dels llums, des del dia
22 també es pot visitar el pes-
sebre institucional que hi ha al
vestíbul de l’Ajuntament. L’al-
tra exposició que ja està ober-
ta és la XXVII Mostra Pesse-
brista de la ciutat, instal·lada a
l’edifici de l’Harmonia.

HOMENATGE4La nova edició
de la Nit del Comerç va tornar a
aplegar, un any més, els treba-
lladors i treballadores del sector
del comerç, que a la ciutat està
format per més de 8.000 boti-
gues i establiments distribuïts
pels diferents barris de manera
que, com reconeixen des de l’A-
juntament, són un autèntic “ver-
tebrador de la vida social” de la
ciutat. A més, també reivindi-
quen el seu paper a l’hora de po-
sar “a l’abast de la ciutadania un
comerç de proximitat”.

A banda de destacar el paper
social que té el comerç local als
barris, la gala que es va celebrar
dissabte 30 de novembre a
l’Hotel Porta Fira també va ser-
vir per reconèixer una onzena
d’establiments de la ciutat que
tenen més de 40 anys d’història.

Els reconeixements van ser
per la perruqueria Loly & Irene
i la joieria Iglesias, els dos esta-
bliments de Bellvitge; pel bar
restaurant Alarcón, la joieria
Marco i per Sanitaris Awyca,
del Centre; per Creaciones Dama

i Sanitarios López, tots dos de la
Florida; Iluminación Gorriz de
Santa Eulàlia i per la perruque-
ria Barberà, Cavi Mobiliari i
l’autoescola Collblanc, tots tres
d’aquest últim barri.

Si aquests comerços i esta-
bliments han aconseguit aixecar
la persiana cada dia durant més
de quaranta anys ha estat gràcies

a l’adaptació dels negocis als
canvis socials, però també a la
continuïtat generacional.

A més d’aquests reconeixe-
ments, l’Ajuntament també va
entregar mencions especials a
Marisa Pozo, Olga Ruiz Herrera,
Emili Carnasa i als membres
de l’antiga Junta del Mercat In-
terior del Centre.

Tots els comerciants homenatjats durant la Nit del Comerç. Foto: Ajuntament

La Nit del Comerç celebra
la vitalitat del comerç local

Seguretat | En marxa la campanya especial de Nadal
Parelles mixtes d’agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra patrulla-

ran, fins al 12 de gener, pels principals eixos i zones comercials de la ciutat
en el dispositiu especial per reforçar la vigilància durant la campanya de Nadal.
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Dues jornades de lliga... i la pri-
mera ronda de la Copa del Rei. El
CE l’Hospitalet de Jonathan Ri-
sueño encara l’últim mes de l’any
com a líder del seu grup de Ter-
cera i classificat per a la final de
la Copa Catalunya absoluta.

“Si he de quantificar-ho, crec
que fins ara hem pogut veure el
70% del potencial de l’equip, en-
cara tenim marge de millora”, ex-
plica a Línia L’H l’entrenador
Jonathan Risueño. “Podem estar
molt contents amb la feina i els re-
sultats d’aquest tram de la tem-
porada, perquè hem tingut le-
sions molt importants (Felipe
Sanchón i Sergio Juste)”, afe-
geix el tècnic.

I és que amb els números a la
mà, l’Hospi és el millor equip de
Tercera a domicili i només el

Terrassa supera els seus registres
com a locals. L’entrenador coin-
cideix amb els anhels d’ascens
que el president Ballesté va ex-
pressar a aquesta publicació quan
va ser reelegit. “Hem de sortir de
Tercera com més aviat millor,
però  tant la plantilla com el cos
tècnic som conscients que hem
d’anar de mica en mica”, valora,
prudent, Risueño.

Lliga al marge, el club jugarà
la segona final de la Copa Cata-
lunya de la seva història (a la pri-

mavera, contra el Llagostera),
tot i que el partit que més espe-
ra l’afició és el de dimarts 17
contra el Granada, de la primera
ronda de la Copa del Rei. “El par-
tit serà una festa, és un premi per
a nosaltres”, apunta l’entrenador,
a qui el canvi de format de la com-
petició agrada. “Que sigui a par-
tit únic potser farà que hi hagi
menys sorpreses a curt termini,
però es guanya en el que crec que
ha de ser una competició de
Copa”, acaba l’entrenador.

L’equip celebra la classificació per a la final de la Copa Catalunya. Foto: FCF

Gran any de l’Hospi: “Encara
tenim marge de millora”

» L’equip de Jonathan Risueño es classifica per a la final de la Copa
Catalunya absoluta i prepara il·lusionat el debut a la Copa del Rei

El Prat i el Menorca, últims 
reptes per al CB l’Hospitalet

Dos reptes abans de
les vacances. El CB
l’Hospitalet de José
Manuel Hoya afron-

tarà, en les pròximes setmanes,
les darreres jornades del 2019
amb la intenció de mantenir les
bones sensacions i els bons re-
sultats que han portat l’equip
blanc a consolidar-se entre els sis
millors del grup Est de la lliga
LEB Plata.

Després de tancar el novem-
bre guanyant a Villarrobledo i
d’encetar l’últim mes de l’any
amb una victòria espectacular,

amb pròrroga inclosa, al Nou
Pavelló del Centre contra el Real
Murcia (95-85), el conjunt
d’Hoya afrontarà el darrer des-
plaçament de l’any el pròxim
dissabte 14 a la pista d’un CB Prat
que enllaça cinc victòries (el con-
junt del Baix Llobregat és, de
llarg, l’equip que està més en
forma de la categoria).

El 2019 s’acabarà amb un
nou examen de nivell per a l’e-
quip, que una setmana més tard
es veurà les cares contra el quart
classificat, l’Hestia Menorca, el
dissabte 21 a les vuit del vespre.

L’AECS vol trencar la mala
ratxa abans de les vacances

Després de sumar no-
més en punt entre les
jornades 9 i 12 (grà-
cies a l’empat contra el

Ripollet), l’AECS voldrà trencar
la seva mala dinàmica abans de
les vacances de Nadal.

El conjunt de Sanfeliu, que ha
caigut fins a la dotzena posició
després d’aquesta petita crisi de
resultats, voldrà aconseguir cap-
girar aquesta situació per marxar
de vacances amb millor regust de
boca. El conjunt taronja visitarà,
el pròxim dissabte 14 a dos quarts
de sis de la tarda, el Bugarai, el

pavelló d’un CN Caldes que s’ha
destapat com la gran sorpresa de
la categoria. Les vallesanes han
sumat 10 punts dels últims 12,
ratxa que els ha servit per esca-
lar fins al cinquè lloc, tot i que te-
nen millors números com a visi-
tants que no pas a casa.

El 2019 arribarà a la seva fi
amb un enfrontament directe
contra l’FSF César Augusta de Sa-
ragossa, una setmana més tard,
al Pavelló Municipal de Sanfeliu.
La Segona Divisió Nacional no
tornarà a posar-se en marxa fins
al segon cap de setmana de gener.

L’RC l’Hospitalet arrenca 
la segona volta de la lliga

Abans que s’acabi
l’any, l’RC l’Hospi-
talet tancarà la pri-

mera volta de la lliga... i comen-
çarà la segona. El conjunt de Leo
Pereira voldrà tancar la primera
meitat de la competició obtenint
la vuitena victòria contra un ri-
val directe, el CR la Vila, el segon
cap de setmana d’aquest mes. El
partit, que es disputarà al Cam-
po del Pantano de la Vila Joiosa,
serà un dels enfrontaments més

atractius d’aquesta dotzena jor-
nada de la lliga regular. Els ala-
cantins estan millor classificats
gràcies als sis punts de bonus
ofensiu que han aconseguit.

El conjunt taronja, doncs,
voldrà sumar un bon resultat per
agafar confiança de cara a l’ar-
rencada de la segona meitat de la
lliga, que coincidirà també amb
el darrer partit abans de les va-
cances. El setè, l’RC València,
visitarà la ciutat el dissabte 21. 

Waterpolo | L’AESE acabarà l’any a casa contra la UE Horta
Sisè contra setè. L’AESE posarà el punt final a l’any 2019 amb un enfronament directe
a casa el pròxim dissabte 21 contra la UE Horta. Les de Santa Eulàlia voldran sumar la
segona victòria de la temporada a casa contra les barcelonines abans de les vacances.

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Foto: Ignasi González



| 22

El Gran Wyoming ha publicat recentment
La furia y los colores, una barreja de bio-
grafia i crònica política que presenta el re-
trat d’una societat: la de l’Espanya de la
Transició. El llibre comença quan en José
Miguel, el protagonista, acaba la uni-
versitat i comença la seva carrera com a
metge en pràctiques. Tot això coincideix
amb un moment històric a l’Estat.

Llibres

La furia y los colores
Gran Wyoming

Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel, Míriam Is-
cla i Rosa Renom en una aposta original.
Es tracta d’un espectacle que inclou
quatre peces breus de Samuel Beckett:
Passos, Bressol, No jo i Anar i tornar. La sala
que porta el nom d’aquest dramaturg ir-
landès ofereix aquesta experiència in-
tensa en un itinerari per diferents espais.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Beckett’s ladies
Samuel Beckett

La banda britànica liderada per Chris Mar-
tin ha estrenat el seu vuitè àlbum d’estudi:
Everyday Life. Es tracta d’un disc dividit en
dues parts, Sunrise i Sunset, que compten
amb vuit cançons cadascuna, on es per-
ceben influències àrabs. La gran novetat
és que el grup ha anunciat que no hi hau-
rà gira internacional fins que no trobin
com traslladar-se de forma sostenible.

Música

Scarlett Johansson i Adam Driver prota-
gonitzen Marriage Story, la nova pel·lícula
de Netflix dirigida per Noah Baumbach.
Estrenat el 6 de desembre, aquest film so-
bre el desamor i la fi d’un matrimoni ja ha
aconseguit ser un èxit entre el públic, que
ha omplert les xarxes de comentaris
positius. A més, es perfila com un dels tí-
tols preferits dels Oscars i els Globus d’Or.

Pelis i sèries

Marriage Story
Noah Baumbach

Everyday Life
Coldplay

Gent positiva
El Centre LGTBI de Barcelona, ubicat al carrer Comte Borrell,
acull fins al gener l’exposició ‘Gent Positiva. VIH i sida, relats

locals d'una història global’. Es tracta d’un exercici de memò-
ria plantejat amb l’objectiu d’homenatjar totes aquelles per-

sones del col·lectiu LGTBI que han fet i fan activisme per
trencar els prejudicis i tabús que envolten la malaltia. Con-
cretament, la mostra posa en valor els moviments locals
que, durant els anys 80 i 90, van ser capaços de generar 

espais de resistència en l’anomenada crisi de la sida, i acaba
desembocant en la situació actual d’aquest tema. 

C A R L O S  C U E V A S

ÉS FAMÓS PER... Ser l’actor català de moda
El seu paper a ‘Merlí’ va fer crèixer la seva fama

Estrenar ‘Merlí: Sapere Aude’
Movistar+ emet aquest spin-off de la sèrie de TV3

Trending Topic a Twitter
Una escena pujada de to, el més comentat a les xarxes

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Viu en línia | Assassin's Creed
Assassins Creed: The Rebel Collection és una recopilació d’entregues

anteriors d’aquesta saga, que per fi s’han adaptat a Nintendo Switch.

Famosos
Des que va entrar a les llars catalanes encarnant en
Biel, el fill de la protagonista de Ventdelplà (2005-

2010) a TV3, Carlos Cuevas no s’ha allunyat de la pan-
talla petita. Tot i que ha trepitjat escenaris com el del
Teatre Nacional de Catalunya i ha aparegut a pel·lícu-
les com Gente que viene y bah (2019), la televisió ha
estat el suport que més l’ha popularitzat. Després
d’actuar a sèries com Luna, el misterio de Calenda

(2012-2013) d’Antena 3, el seu paper protagonista a
Merlí (2015-2018), donant vida al carismàtic Pol Ru-
bio, el va convertir en un dels actors de moda, espe-
cialment quan la producció va fer el salt de TV3 a

Netflix. Per al de Montcada i Reixac, aquest 2019 ja és
un any per recordar: ha protagonitzat 45 Revolucio-
nes a Antena 3 i, a principis d’aquest desembre, ha
estrenat l’spin-off de Merlí a Movistar+: Merlí: Sapere

Aude, que ja ha causat furor entre els seus seguidors.

La fitxa



23 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
18:00 La companyia Divinas Teatreras destinarà

l'import íntegre de la recaptació d’aquesta ses-
sió d’El agua mata... a vecesa la Marató de TV3.
/ Auditori Barradas.

DIMARTS 17 DE DESEMBRE
18:00 El tercer dimarts d’aquest mes es farà la

darrera sessió del grup de conversa en cata-
là que la voluntària lingüística Gemma Bu-
jons coordina des del passat octubre. / Bi-
blioteca Central Tecla Sala.

TOTS ELS DIMECRES
17:00 Des de principis del passat mes de no-

vembre està en marxa un curs de fanzines,  pu-
blicacions de temàtica amateur realitzada per
aficionats a qualsevol temàtica. / Biblioteca
de la Florida.

FINS AL 20 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Darrers dies en els quals es podrà

visitar la mostra anomenada Museu imagi-
nari, de Miquel Aparici, una col·lecció de màs-
cares d’un artista que sol inspirar-se en ani-
mals. / Centre Cultural la Bòbila.

TOT EL MES
Matí-Tarda Fins al dia 26 del mes de gener es

podrà visitar la mostra Teixint identitats, que
s’emmarca en la Barcelona Gallery weekend
a l’H.  L’entrada és gratuïta. / Centre d'Art Te-
cla Sala.

DIVENDRES 13 DE DESEMBRE
18:00 Una de zombis, de Patricia Martín Pinillos,

serà el llibre seleccionat per a la sessió d’a-
quest mes del Club de lectura júnior. Pensatper
a nens i nenes que tinguin entre 12 i 14 anys.
/ Biblioteca Plaça Europa.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
11:00 Des de la creació de dissenys fins a l’a-

plicació d’aigua-colors i tècniques de ma-
quillatge facial, tot es farà en aquest taller fa-
miliar. / Museu de l’Hospitalet.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la

quinzena jornada del grup Est de la LEB Pla-
ta entre el CB l’Hospitalet i l’Hestia Menor-
ca. / Nou Pavelló del Centre.

La narradora Alícia Molina serà la co-
ordinadora d’una de les darreres ses-
sions de l’any de l’Hora del conte. / Bi-
blioteca la Bòbila.

Alícia Molina coordinarà 
una sessió de l’Hora del conte
Dimarts 17 de desembre a les 18:00

El pròxim dilluns 16 se celebrarà la dar-
rera sessió del taller de musicoteràpia,
que ha ensenyat els alumnes a fer ser-
vir aquesta eina com a teràpia. / Cen-
tre Cultural Sant Josep.

El curs de musicoteràpia
arriba a la seva fi

Dilluns 16 de desembre

Enguany el Concert de Nadal, una de
les grans cites musicals de la recta fi-
nal de cada any, anirà a càrrec de l’Or-
questra Simfònica del Vallès. / Teatre
Joventut.

L’Orquestra Simfònica del 
Vallès farà el Concert de Nadal
Divendres 20 de desembre a les 20:30

Partit de futbol corresponent a la 17a
jornada de Tercera Divisió entre el CE
l’Hospitalet i el CE Europa. / Municipal
de la Feixa Llarga.

L’Hospi tancarà l’any
rebent la visita de l’Europa

Diumenge 22 de desembre a les 12:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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