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A fons

L’Hospitalet Experience és la
proposta gastronòmica que l’A-
juntament programa a la plaça
Europa durant el Mobile World
Congress (MWC) perquè con-
gressistes, periodistes i altres
participants en el congrés des-
cobreixin l’oferta gastronòmica
de la ciutat i vagin als establi-
ments hospitalencs. Per posar-
hi xifres, l’any passat s’hi van ser-
vir gairebé 15.000 tapes i ra-
cions, moltes d’elles elaborades
amb productes de proximitat
cultivats al Parc Agrari.

De fet, aquest any els orga-
nitzadors tenien previst posar en
marxa un self-service on els as-
sistents al Mobile poguessin de-

gustar tota mena de plats i pre-
paracions elaborades amb hor-
talisses de quilòmetre zero. Però
a principis de febrer, al veure el
degoteig de companyies que re-
nunciaven a venir, els organit-
zadors van paralitzar les com-
pres per evitar quedar-se amb un
excés de menjar que després
no podrien vendre.

Finalment, quan el 13 de fe-
brer, GSMA va anunciar que es
cancel·lava l’edició d’enguany del
MWC, els organitzadors de L’H
Experience van començar a bus-
car sortida per al seu producte,
que van poder col·locar en res-
taurants que treballen amb ells,
segons han explicat a Línia L’H.

En aquest mateix sentit, al-
tres locals i restaurants van op-
tar per sumar-se a la campanya
de descomptes i promocions
que van impulsar entitats i ad-

ministracions per tal de reduir
l’impacte econòmic de l’anul·la-
ció d’un esdeveniment que dei-
xa uns 500 milions d’euros a ne-
gocis i empreses de tota l’àrea
metropolitana.

RESERVES PAGADES
Si hi ha un sector que s’ha be-
neficiat de tenir la Fira a la ciu-
tat és l’hoteler, que durant els da-
rrers anys no ha parat de créixer
impulsat, bàsicament, pel tu-
risme de negocis i congressos.

Quan es va anunciar la can-
cel·lació del congrés, molts van
pensar que seria un dels més
perjudicats per aquesta decisió,
però segons un estudi de la con-
sultora 3Capital, tot i l’anul·lació,
els hotels de 3, 4 i 5 estrelles, els
més buscats durant l’esdeveni-
ment, només han deixat de
guanyar un 9% dels ingressos

previstos per a aquestes dates, ja
que moltes reserves dels assis-
tents a l’esdeveniment ja estaven
pagades i els hotels han cobrat

igualment. En canvi, l’anul·lació
sí que s’ha notat en l’ocupació,
que estava previst que fos d’un

91% però ha acabat sent d’un
37% de mitjana.

ELS MÉS AFECTATS
Comissions Obreres, la patronal
PIMEC i la Generalitat coinci-
deixen a valorar que qui ha aca-
bat pagant els plats trencats de
la cancel·lació del Mobile han es-
tat els treballadors, molts dels
quals s’han quedat sense una fei-
na temporal que altres anys ha-
vien tingut durant el congrés.

Així ho acrediten les xifres
d’atur del mes de febrer, que
diuen que el nombre de parats
només va pujar a la província de
Barcelona (+2.426), quan habi-
tualment baixava, i al sector
serveis (+1.512), el que proveeix
de cambrers, cuiners, conductors
i altres feines que es generen grà-
cies a un dels congressos més
importants a escala mundial.

Impacte desigual
Segons els càlculs oficials, el negoci del Mobile deixa uns 500 milions d’euros a l’àrea metropolitana. Foto: Marta Casado Pla/ACN

S’AJORNA
L’ALIMENTÀRIA

4Nova víctima. Fira Ali-
mentària, la segona més
important a nivell econò-
mic després del Mobile
World Congress, s’ajorna
per culpa de la incertesa del
coronavirus. El certamen,
que s'havia de celebrar la
setmana del 20 d'abril a la
Fira, es farà finalment entre
el 14 i el 17 de setembre.
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» La cancel·lació del Mobile World Congress pel coronavirus deixa milers de persones sense feina
» Hotels i restaurants veuen reduït el seu negoci, tot i que eviten pèrdues buscant alternatives 

Pau Massip
L’HOSPITALET
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La lupa

per @Modernetdemerda

L’altre virus

Sap greu que ens faci més por el corona-
virus que no pas els mitjans que ho infecten
tot de sensacionalisme. El que està passant
aquests dies ens hauria de remoure les en-
tranyes. Hem vist de tot, i aquest tot inclou,
majoritàriament, la part més
pobra, barata i irresponsable
del periodisme.

Titulars penosament ca-
tastrofistes, un “minuto y re-
sultado” dantesc amb cada
nou infectat al món, corres-
ponsals exhibint mascaretes
inútils. I, sobretot, desinformació. De-
sinformació i circ. Hem arribat a veure pe-
riodistes que, des d'un aeroport, infor-
maven dels vols que acabaven d'aterrar
procedents d'Itàlia. Compte que n'ha
arribat un de Roma. Ja són aquí.

Paradoxes de la vida, qui aquests
dies ens està tornant a donar una lliçó
és Twitter. Tant que el crucifiquem, tant
que l'acusem d'accentuar les pitjors
maldats de l'ésser humà, i al final és ell,

l'home panxut aquest de la barra del bar,
qui està aconseguint despullar de dra-
matisme tota l'alarma que els mitjans
han anat fabricant.

El compte de Twitter que parodia la
malaltia, amb centenars de milers de se-

guidors en poques hores, està exercint
una veritable funció de distensió social.
Inconscientment o no, revesteix d'humor
i normalitat una aparent apocalipsi i
calma ments angoixades. I, amb ell, tots

els altres comptes que han
anat apareixent per parodiar
altres malalties i enfotre'sde
la situació.

Vaja, que resulta que són
quatre il·luminats els que
ens estan fent més digerible
tota aquesta gran muntanya

d'exageracions i clics. Quatre degenerats
que, segons aquell, havien de fer un mal
tremendo, i que avui són els que ens es-
tan salvant una micona de tanta dege-
neració informativa. La vida -la que que-
da- té aquestes coses.

El compte de Twitter que parodia 
la malaltia està exercint una 

veritable funció de distensió social

La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap

novetat. S’integra en una
tradició de falsos passos endavant i mi-
ratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República pro-
clamada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No, no es normal que
en hostelería los cama-

reros tengan que comer
de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el sue-
lo mientras esperan pedidos.

Esta madrugada, una
barca con 45 personas

a bordo (14 niños) con
problemas en aguas de la isla de Les-
bos pidió ayuda a un barco de la Gu-
ardia Costera de Grecia. En vez de ayu-
dar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.

Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a

Twitter, un troll diu “poc
et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.

@BelOlid@Andresmourenza@AlbertLloreta @YoSoyAleFuente
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Els semàfors

GSMA
La cancel·lació del Mobile, provocada per

l’expansió del coronavirus i pel degoteig
d’empreses que hi renunciaven a partici-
par, ha sigut un cop per a l’economia de

la ciutat. Sobretot per als milers de treba-
lladors que s’han quedat sense feina. 

pàgina 3

Filmserè
El Festival de Curts de l’Institut Eduard

Fontserè encara la segona edició amb ga-
nes d’expandir-se pel barri i arribar a
més veïns i veïnes amb noves projec-

cions. Els organitzadors ja han començat
a seleccionar els curts que hi competiran. 

pàgina 11

Ajuntament
L’inici de la rehabilitació de Can Trinxet ha

provocat tensions entre els veïns i el con-
sistori, que va anunciar que, per seguretat,

els prohibia accedir al recinte durant les
obres. L’entitat demana poder mantenir

l’hort, lluny d’on es faran els treballs. 
pàgina 10
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Safata d’entrada

Como madre, y ahora abuela, me
preocupa que desde hace años
el fracaso escolar se ha enquis-
tado. Observo además que los
niveles escolares han bajado bajo
las diferentes reformas educati-
vas. Cada vez se enseña menos
en nuestros centros educativos
bajo la acción de pedagogos que
predican que los niños tienen
que ser felices en detrimento de
adquirir más conocimientos.
Veo nuevos métodos pedagógi-
cos, como la educación por pro-
yectos o la evaluación por com-
petencias, que divierten más que
no enseñan. Es aquí donde yo
me pregunto: si al colegio se iba
a aprender lo que las familias no
sabían enseñar, ¿qué ocurre hoy
en día si dejamos que la escuela
apenas enseñe?

De una madre
per Maribel Estrada

Uns pressupostos més socials 
per Antoni Garcia (ERC-L’H)

Si no hi ha cap imprevist de dar-
rera hora, en les setmanes vi-
nents el Parlament de Catalunya
aprovarà els pressupostos de la
Generalitat, que significaran
reforçar l’estat del benestar amb
polítiques al servei de les per-
sones en àmbits com l’educació
i la salut.

L’increment de la despesa de
3.070 milions d’euros respecte
dels darrers pressupostos apro-
vats el 2017 permeten tornar als
nivells de despesa previs a la cri-
si. 3 de cada 4 euros seran in-
vertits en polítiques per com-
batre les desigualtats, millorar
els serveis públics, lluitar con-
tra el canvi climàtic  i fer front
als reptes econòmics i socials
que té el nostre país.

Aquests pressupostos, a tall
d’exemple, significaran aug-
mentar 1.400 professionals per
a l’Atenció Primària i reduir les

llistes d’espera; recuperar el
finançament de les escoles
bressol i incrementar les be-
ques menjador; desplegar l’es-
cola inclusiva; reduir les taxes
universitàries; millorar el trans-
port públic i incrementar la
partida per a la dependència i
la renda garantida, entre altres
actuacions.

A l’Hospitalet s’hi destinen
fins a 52 M€ en inversions, per
construir l'escola Ernest Lluch
o tirar endavant la Paco Candel,
ampliar l'Hospital de Bellvitge
i l'ICO, el nou CAP de Santa Eu-
làlia i les millores al CAP Just
Oliveras. A més, hi ha la volun-
tat de fer el nou Hospital Ge-
neral a Can Rigalt, que cal que
es concreti aquest any.

Aquests són uns pressu-
postos que beneficien l’Hospi-
talet i el conjunt de ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.

Tenir un concepte massa elevat d’un mateix pot ser perillós. I si
no, que li diguin a l’home rus de 32 anys que s’ha pensat que
era Batman i ha conduït una rèplica del Batmòbil pels carrers

de Moscou. El superheroi frustrat ha acabat aturat per la policia i el
seu vehicle, embolicat en un plàstic negre i retirat per la grua.

La bogeria provocada per l’alarma del coronavirus no s’a-
tura. Un exemple clar d’això és la proliferació, en les dar-
reres setmanes, d’anuncis de mascaretes i gels desinfec-

tants a pàgines com Amazon o Wallapop, on aquests produc-
tes s’estan venent per més de 100 euros.

Un repte que acaba obstruint la canalització d’aigua de tot un
poble. És la història surrealista que ha compartit un tuitaire
francès. El noi va voler omplir la seva banyera amb unes bole-

tes que, en mullar-se, es fan molt més grans. Segons diu, la broma
se li’n va anar de les mans i ha hagut de passar a disposició judicial.

Beneir els feligresos deu ser una tasca molt cansada. Com a
mínim, això sembla veient el mètode poc ortodox que ha
decidit adoptar un mossèn rus: fer servir una mànega. En

un vídeo que s’ha fet viral, els assistents a la missa reben, entre
rialles però sense deixar de cantar, una pluja d’aigua beneïda.

Anar caminant pel carrer i veure com una piscina cau des de
dalt d’un terrat. És la curiosa imatge que han pogut veure els
veïns de Les Borges Blanques, a la comarca de Les Garrigues,

durant el temporal de vent que ha afectat Catalunya aquests dies.
La piscina feia uns cinc metres de llarg i tres d’amplada. 

A les xarxes

@SiqueRodriguez: El Barça es Axel Rose. Lo
que fue y lo que es. Se aplaude la intención y
emocionan aquellos recuerdos pero el
tiempo pasa factura y a veces puede ser cruel.

@Jaumeasens: L’acte de Perpinyà és un
mirall incòmode per a molts, però sobretot
per a la cúpula judicial. Puigdemont i Comín
són lliures a tota Europa, menys a Espanya.

#PuigdemontAPerpinyà

@RaiLopezCalvet: No està lliure, està de
permís penitenciari! Però tot i això, és una
gran notícia, enhorabona vicepresident
Oriol Junqueras.
.

#JunquerasDePermís #CauElBarça

Les millors
perles

 



línial’H.cat

Ciutat

| 6

Març 2020

MASCLISME4Els delictes se-
xuals van créixer un 20% a la ciu-
tat durant el 2019. Així es desprèn
del balanç de criminalitat elabo-
rat pel Ministeri d’Interior, que
recull les dades dels Mossos d’Es-
quadra, la Guàrdia Urbana i la
resta de cossos de policia. Així
doncs, durant el 2019, a la ciutat
hi va haver 138 delictes contra la
llibertat sexual, cosa que repre-
senta un increment de 23 casos,
ja que el 2018 n’hi va haver 115.

Segons l’informe elaborat
pel ministeri, l’augment més
important, passant de 84 a 115
casos, és en els delictes contra la
llibertat sexual, on hi ha un in-
crement de gairebé el 37%. En
canvi, el 2018 es van denunciar
31 agressions sexuals amb pe-
netració i, l’any passat, la xifra
es va reduir a 23. Aquests vuit
casos menys que es van denun-
ciar representen una reducció
del 25% de les violacions el
2019 a la ciutat.

L’increment d’un 20% dels
delictes d’agressió sexual de-
nunciats a la ciutat és molt si-
milar a l’augment de la mitjana
d’aquest mateix tipus de delictes
a tot Catalunya, on també van
pujar un 19,4% el 2019.

SERVEI D’ATENCIÓ
A banda dels agents i cossos de
seguretat, a la ciutat, les dones
que han patit algun tipus d’a-

gressió també poden acudir al
Centre d’Atenció i Informació a
la Dona (CAID), un servei pioner
que fa més de 33 anys que ofe-
reix atenció personalitzada a les
dones que ho demanen.

Anualment, aquest espai atén
una mitjana de 4.000 dones que
necessiten ajuda social, psicolò-
gica o assessorament jurídic per-
què han estat víctimes d’algun ti-
pus de violència o assetjament.

Les dones agredides poden acudir al CAID, on reben atenció. Foto: Google Maps

Les agressions sexuals van
augmentar un 20% el 2019

» Segons les dades recollides pel Ministeri d’Interior, l’any passat
hi va haver 138 casos de delictes contra la llibertat sexual a la ciutat

La inseguretat és el principal
problema del 35% dels veïns

PARTICIPACIÓ4La inseguretat
ciutadana és el principal pro-
blema de la ciutat per al 35,2%
dels hospitalencs i hospitalen-
ques. Així ho diu el Baròmetre
d’opinió pública elaborat per
l’Ajuntament, que revela que
aquesta és la principal preocu-
pació de la ciutadania.

Aquesta percepció dels veïns
i veïnes va en sintonia amb les
dades recollides pel Ministeri
d’Interior al balanç de crimina-
litat. Segons aquest document, a
la ciutat van créixer un 10% els
delictes durant el 2019, dispa-

rant-se un 17,3% els robatoris
amb violència i intimidació.

El Baròmetre situa en sego-
na posició la neteja, que és una
preocupació per al 19% dels ciu-
tadans, i la immigració, que és
un problema per al 16,8% de la
població.

BONA GESTIÓ
Gairebé un 80% dels 1.300 en-
questats aproven la gestió mu-
nicipal, que rep una nota mitja-
na de 6,3, i més d’un 45% opinen
que la ciutat i el seu barri ha mi-
llorat en l’últim any.

Cristian Alcázar relleva Marín
al capdavant del PSC local

POLÍTICA4Cristian Alcázar ha
estat escollit nou primer secre-
tari de la federació hospitalenca
del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya, prenent el relleu de l’al-
caldessa Núria Marín, que fins
ara ostentava el càrrec.

Alcázar, de 39 anys i veí de La
Florida, es va imposar al seu con-
trincant i company de partit i go-
vern, Fran Belver, a les primàries
organitzades pel partit el dis-
sabte 22 de febrer. Alcázar va
aconseguir 316 dels 575 vots
dels militants que van participar
en la votació i es va imposar a l’a-

grupació Sud i a la Nord, que ell
havia presidit. En canvi, Belver
va aconseguir la victòria a l’a-
grupació Est amb 127 vots, da-
vant els 56 obtinguts pel seu con-
trincant.

Actualment, Alcázar és el se-
gon tinent d’alcaldia i respon-
sable de les àrees d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Soste-
nibilitat, una de les carteres amb
més pes del govern municipal.
Regidor des de fa gairebé una dè-
cada, el nou primer secretari es
perfila com a futur substitut de
Marín a l’alcaldia de la ciutat.

Clam dels veïns i el Ple contra
l’augment abusiu del lloguer
HABITATGE4Els veïns i veïnes
del bloc que hi ha al número 2
del carrer Montseny es van su-
mar a la manifestació que, l’1 de
març, va recórrer els carrers de
Badalona per denunciar les pu-
jades abusives del lloguer que els
vol imposar Azora, el fons voltor
propietari dels seus habitatges.

La protesta va reunir els ri-
berencs amb altres afectats que
viuen a Badalona, Terrassa o
Barcelona, entre altres.

La denúncia dels veïns i veï-
nes també va arribar al Ple del 26
de febrer a través d’una moció
del Sindicat de Llogaters que va
presentar Esquerra i on es de-
nuncien les pràctiques abusi-
ves i fraudulents del fons Azora.

Aquesta moció, que també
demana una regulació dels preus
dels lloguers, es va aprovar, com
també va tirar endavant la mo-
ció d’ERC que demana la creació
d’un Pacte Local d’Habitatge.

Condol | Mor l’activista social Mariano Pitarque 
Líder sindical, veïnal i president de l’associació L’H amb el Sàhara, entitat amb la

qual Mariano Pitarque, que va morir a finals de febrer després d’una llarga malal-
tia, va treballar perquè els infants tinguessin una millor vida als camps de refugiats.
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 14
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.047 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els

ajuntaments petits

És l’hora
de continuar
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El Premi L’H Confidencial rep
més de 160 textos originals

CULTURA4Més de 160 textos
originals s’han presentat a la
catorzena edició del concurs li-
terari Premi L’H Confidencial de
novel·la negra, promogut per la
Biblioteca la Bòbila, de Pubilla
Cases, i convocat per l’Ajunta-
ment i Roca Editorial.

Ara, el jurat presidit pel ti-
nent d’alcaldia de Cultura, David
Quirós, haurà de triar un guan-
yador, que s’anunciarà al maig i

que s’emportarà un premi en
metàl·lic de 12.000 euros. L’en-
trega del premi, que l’any passat
va guanyar l’escriptor gadità
David Monthiel, es farà a finals
d’any.

D’entre els 160 textos ac-
ceptats pel concurs, tres d’ells
són d’escriptors riberencs. Pel
que fa al gènere, 133 de les obres
presentades han estat escrites
per homes i 27 per dones.

Descobreixen 13 víctimes més
dels camps d’extermini nazis

HISTÒRIA4La investigació de la
historiadora i arqueòloga Ta-
nia González Cantera ha permès
descobrir 13 nous noms d’hos-
pitalencs que van ser internats
als camps d’extermini nazis du-
rant la Segona Guerra Mundial.

González, que el 2018 va re-
bre una de les Beques dels Mu-
seus de l’Hospitalet per fer
aquest estudi, ha trobat 13 nous
veïns de la ciutat, tots ells homes,
que van ser internats a Mau-
thausen. Això eleva a 67 la xifra
d’hospitalencs que van ser de-
portats en alguns dels camps de
concentració nazis un cop aca-
bada la Guerra Civil i la desfeta
del bàndol republicà.

Tot i que González ha ana-
litzat cas a cas, el seu treball tam-
bé ha permès establir un patró
força generalitzat entre aquests
casos. Per exemple, molts d’ells
eren veïns del barri de Coll-
blanc i La Torrassa i estaven vin-
culats amb el moviment anar-
quista. Dels 67 riberencs que van
ser internats als camps d’exter-
mini, només 24 van aconseguir
sortir-ne vius.

Ara, a proposta d’ERC, l’A-
juntament vol sumar-se al pro-
jecte Stolpersteine, que recorda
les víctimes dels camps d’exter-
mini nazis amb unes llambordes
personalitzades que s’instal·len
allà on van viure les víctimes.

EDUCACIÓ4El departament d’E-
ducació obrirà tres nous grups a
les escoles de primària de la ciu-
tat per absorbir els més de 2.000
alumnes que han arribat des que
va començar el curs. Aquesta és
una de les mesures que van acor-
dar la Generalitat i l’Ajuntament
en una reunió que van mantenir
el conseller Bargalló, l’alcaldessa
Núria Marín i el regidor d’Edu-
cació, Jaume Graells, a finals de
febrer. Amb aquest augment de
places, la conselleria espera poder
reduir la sobreocupació que el
mes passat va denunciar Línia
L’H i que pateixen molts infants
i adolescents hospitalencs tant a
primària com a secundària.

De cara al curs vinent, la Ge-
neralitat va anunciar que s’obri-
ran quatre nous grups de P3 i tres
més a primer d’ESO. A més,
Educació també reforçarà altres
cursos obrint cinc noves classes
a primària i tres més a secundà-
ria amb l’objectiu de rebaixar les
ràtios d’alumnes que hi ha a les
aules, que en gran part dels cen-
tres de la ciutat superen el límit
permès per la llei.

En la reunió, Ajuntament i
Generalitat també van acordar la
construcció de dues noves esco-
les a la ciutat, concretament al ba-
rri de Collblanc o en algun barri

proper, per tal d’oferir places su-
ficients de cara al futur, ja que la
previsió és que la demanda con-
tinuï creixent. Un d’aquests cen-
tres es farà on ara hi ha l’escola
Ernest Lluch un cop aquest espai
quedi lliure quan el centre es
traslladi a l’edifici definitiu que es
començarà a construir. Per cele-
brar-ho, la comunitat educativa
va celebrar una festa en el futur
emplaçament.

OBRES I REHABILITACIONS
La conselleria d’Educació també
es va comprometre a invertir un

milió d’euros per fer obres a cinc
escoles que pateixen greus pro-
blemes i que estan incloses al pla
d’urgències.

Una d’aquestes és l’escola
Busquets i Punset, situada a l’a-
vinguda Josep Tarradellas. A
principis de mes es va esfondrar
el fals sostre de l’aula de plàs-
tica per les ventades, cosa que
ja va passar durant el temporal
Glòria, quan es van haver de
suspendre les classes. Per això,
les famílies reclamen una re-
habilitació completa de l’edifi-
ci perquè no torni a passar.

Les ràtios de molts centres superen el límit marcat per la llei. Foto: Ajuntament

Noves places per acollir els
alumnes que arriben en ple curs
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ENTORN4Ampolles de vidre
trencades, llaunes i gots de plàs-
tic per tot arreu, xivarri fins a al-
tes hores de la matinada i músi-
ca que surt dels cotxes apar-
cats. Aquesta és l’escena habitual
que pateixen, gairebé cada cap
de setmana, els veïns i veïnes del
carrer Femades, on s’acumulen
diverses discoteques que gene-
ren aquesta activitat al seu en-
torn. Per intentar reduir les mo-
lèsties que pateixen els habi-
tants de la zona, el Ple va apro-
var una moció del Partit Popu-
lar que demana un Pla Especial
per aquest carrer.

Entre les propostes recollides
en el document, els populars
reclamen que es reforci el servei
de neteja durant els caps de set-
mana i que augmenti la pre-
sència dels agents de la Guàrdia
Urbana durant la nit. D’aquesta
manera, creuen que es reduiran
algunes conductes incíviques
que es repeteixen, com els bote-
llons que s’organitzen al Parc de
la Campsa.

A banda, la proposta del PP

també demana que es facin més
aparcaments, que millori la se-
guretat viària dels vianants i
que augmentin els espais públics
per als veïns i veïnes.

ACCÉS CONTROLAT AL MERCAT
Una de les mesures que l’Ajun-
tament ha posat en marxa per
millorar la convivència entre

vehicles i vianants és controlar
l’accés a determinats carrers
amb càmeres.

Un dels punts on ja aquest
sistema és als carrers del voltant
del Mercat del Centre, on només
hi poden accedir els cotxes au-
toritzats. La mesura també s’a-
plica a la plaça Espanyola, un al-
tre focus d’incivisme de la ciutat.

Algunes propostes són reforçar la neteja i la seguretat. Foto: Google Maps

Un pla especial vol reduir
l’incivisme al carrer Femades

EXPOSICIÓ4El Centre d’Art Te-
cla Sala ofereix un recorregut
que mostra nou estàtues eqües-
tres de Franco que havien estat
en diferents ciutats d’Espanya i
que, a partir de la dècada dels
vuitanta, van ser retirades pro-
gressivament gràcies a la Llei
d’Amnistia del 1977.

A través de la veneració i la
iconoclàstia de les figures del dic-
tador feixista, la mostra fa un tre-
ball d’anàlisis a fons de les polí-
tiques patrimonials que va dur a
terme l’Estat durant la dictadu-
ra. A més, també ho lliga amb el
règim sorgit de la Transició i aca-
ba estudiant l’herència que la
imatgeria franquista va deixar
com a herència a la iconografia
de la monarquia parlamentària.

En l’exposició, que estarà en
marxa fins al 12 d’abril, s’hi po-
drà veure una instal·lació au-
diovisual, un cronograma amb
les dates de col·locació i des-
mantellament de les estàtues i
fotografies i vídeos dels aldarulls
que hi va haver quan es van re-
tirar de les places.

Una exposició
sobre Franco
al Tecla Sala

Mishima, a la
Sala Salamandra
pel Let’s Festival

CULTURA4Els Mishima seran
els encarregats de posar el punt
final a la quinzena edició del Le-
t’s Festival, un esdeveniment
que aquest any ha portat més
d’una cinquantena de grups a la
ciutat. Els barcelonins hi porta-
ran el seu nou disc ‘Ara i aquí’,
que també és l’àlbum que està
servint al grup per celebrar les
dues dècades de carrera dalt
dels escenaris, el 28 de març.

A més, aquest any els con-
certs s’han escampat per la ciu-
tat i, a més de la Sala Salaman-
dra, s’han pogut veure actua-
cions a l’Auditori Barradas, al
nou Espai Zowie i a l’Oncle Jack.

Patrimoni | S’ensorra una paret de Can Sumarro
Un dels murs que envolta Can Sumarro es va ensorrar el passat 15 de febrer. Veïns

i entitats denuncien l’abandonament d’aquest conjunt arquitectònic, que  forma
part del patrimoni de la ciutat i que està inclòs dins el Pla de Protecció Especial.
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HOMENATGE4La lluita de Dani
Infante ha quedat immortalitza-
da per sempre gràcies a la placa
que l’Ajuntament ha instal·lat a
la parada d’autobús que hi ha da-
vant l’Hospital Duran i Reynals
on es pot llegir: “Aquesta mar-
quesina fou construïda gràcies a
la lluita de Dani Infante #TO-
DOSSOMOSDANI”.

D’aquesta manera, el con-
sistori ha atès la petició que,
com va explicar Línia L’H, la fa-
mília d’Infante i la Fundació
Alba Pérez van llençar la passa-
da tardor a través d’internet  per-
què s’instal·lés una placa que
recordés que la marquesina que
ara hi ha davant del centre hos-
pitalari va ser col·locada des-
prés de la petició que va fer,
també a través de les xarxes so-
cials, Dani Infante. Una cam-
panya que va recollir 27.495 fir-
mes. Aquest és l’homenatge que
els amics i familiars d’Infante,
que va morir el passat 25 de ju-
liol, li han volgut dedicar per re-
cordar la seva lluita.

El cas d’Infante es va fer viral
quan, mentre rebia tractament
per curar-se del sarcoma d’Ewing
al Duran i Reynals, va penjar un
vídeo a internet on demanava
una marquesina a la parada de
davant del centre hospitalari,
un dels centres de referència del

país en tractament del càncer,
perquè els pacients poguessin es-
perar l’autobús més resguardats.
En poques hores, el vídeo va re-
bre més de mig milió de visua-
litzacions. Al cap d’un temps,
l’AMB va instal·lar la marquesi-
na demanada per Infante.

27.495 persones van firmar perquè s’instal·lés la placa. Foto: Ajuntament

Una placa recorda Dani Infante
a la parada de Duran i Reynals

Augmenta un 50% la gent que
rep formació a Gornal Activa

OCUPACIÓ4Més de 650 perso-
nes van passar durant el 2019 pel
centre de formació Gornal Acti-
va per millorar el seu coneixe-
ment en màrqueting digital,
comptabilitat, venda de produc-
tes o serveis en línia. Això supo-
sa un increment del 48% en
comparació amb les xifres del
2018, recollides pel consistori.

Per a l’Ajuntament, això con-
firma que el centre de formació

s’ha convertit en un referent per
als autònoms i per a les petites i
mitjanes empreses hospitalen-
ques que volen millorar la seva
formació i crear un projecte em-
presarial ferm a la ciutat.

A més, Gornal Activa també
treballa per consolidar i mante-
nir la competitivitat de les em-
preses que ja tenen un recorregut,
camp on ofereix diversos asses-
soraments i formacions.

En marxa les obres per fer
el nou skatepark de Gornal

EQUIPAMENTS4Les obres per
construir un skatepark al costat
del poliesportiu municipal del
Gornal ja estan en marxa des de
mitjans de febrer. La instal·lació,
molt reclamada pels aficionats
que practiquen aquest esport a
la ciutat, ocuparà un espai de 635
metres quadrats on hi haurà es-
cales, plataformes, plans incli-
nats, baranes i altres elements
adaptats per patinar.

La pista estarà repartida en
tres zones per poder-hi practicar
diferents estils: bowl, street i
quarter. A més, també hi haurà
una pista d’iniciació per als que
comencin a practicar diferents
esports sobre rodes. El nou ska-
tepark, que costarà uns 117.000
euros, ha estat dissenyat pels tèc-
nics municipals, l’associació de
veïns del barri i els riberencs afi-
cionats a aquest esport.

Sanitat | Un supermercat venia carn en mal estat
La Guàrdia Urbana va actuar en un supermercat, que abans havia estat una car-

nisseria, perquè un veí va denunciar que hi venien carn en mal estat. En una ins-
pecció, el Servei Municipal de Salut va decomissar els aliments i els va destruir.

Cultura | Cirque du Soleil anuncia el seu nou espectacle
La companyia quebequesa Cirque du Soleil ha explicat que, l’any que ve, estrenarà
el seu nou xou ‘Luzia’. Segons el pacte firmat amb l’Ajuntament, l’espectacle s’es-
trenarà als terrenys municipals del barri que el consistori va cedir a la companyia.

POLÈMICA4Les obres de reha-
bilitació de la nau petita de Can
Trinxet, que segons l’AMB co-
mençaran aquest mateix mes,
ha posat en alerta l’entitat Can
Trinxet Viu. En una reunió a
principis de mes, l’Ajuntament va
anunciar a aquesta plataforma,
que des del 2018 treballa per re-
cuperar aquest conjunt arqui-
tectònic perquè passi a ser un
equipament per al barri, que ja no
podrà accedir al pati posterior per
fer-hi activitats com ioga o man-
tenir l’hort urbà que hi van plan-
tar. Des del govern municipal
asseguren que així ho diu un in-
forme redactat per l’AMB, enca-
rregada de les obres, que l’entitat
no ha pogut veure.

En principi, aquest document
restringeix el pas a tot el recinte
per raons de seguretat i el regidor
va explicar que, per garantir-ho,
quan comencin els treballs es

canviaran els panys i les claus de
totes les portes d’accés. Des de
l’entitat creuen que aquesta me-
sura és exagerada, ja que només
s’ha d’instal·lar l’entrada d’aigua
i electricitat a la nau petita, on
també es faran uns lavabos i s’o-
briran algunes finestres. A l’ex-
terior, els treballs es limitaran a
netejar l’espai que hi ha entre les
naus, lluny de la part posterior on
la plataforma té l’hort i fa les se-
ves activitats habitualment. 

Tot i aquest advertiment,
fonts presents a la trobada ex-
pliquen a Línia L’H que l’Ajun-
tament es va mostrar obert a fle-
xibilitzar aquesta prohibició de
manera que un grup reduït de
l’entitat pugui continuar en-
trant al recinte per mantenir
l’hort. Ara, la plataforma ha
d’enviar una proposta que el
consistori valorarà. A més, tam-
bé van acordar que l’entitat po-

drà fer el seguiment de les obres
de rehabilitació.

PUNT D’INFLEXIÓ
Des de l’entitat afegeixen que,
mentre durin les obres, que està

previst que s’allarguin entre qua-
tre i cinc mesos, la seva activitat
no s’aturarà.

De fet, consideren que la re-
habilitació serà un “motiu de pes
per expandir-se” més enllà del re-

cinte de Can Trinxet, donar-se a
conèixer a més veïns i veïnes del
barri i fer més visible les diferents
activitats que duen a terme, més
enllà de tenir l’hort o les activitats
al pati de l’antiga fàbrica.

Les obres encenen Can Trinxet
» La plataforma que en reclama la conservació no vol deixar-hi d’entrar mentre durin les obres
» L’Ajuntament diu que ho exigeix un informe de l’AMB, que pagarà els treballs de rehabilitació

Can Trinxet Viu demana poder continuar accedint al recinte de la fàbrica durant les obres. Foto: Pau Massip
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Les Planes | La Florida

Collblanc | La Torrassa

CULTURA4La segona edició del
Filmserè, el festival de curtme-
tratges organitzat pels alumnes
de l’optativa de cinema de l’Ins-
titut Eduard Fontserè, ja està en
marxa. Segons explica L’HDigi-
tal, un dels objectius d’aquest
any serà ampliar la presència al
barri amb nous espais de pro-
jecció. Alguns dels espais que ja
s’han confirmat, a més del Cen-
tre Cultural Ana Díaz Rico, són

les biblioteques de la Florida i de
la Bòbila.

Per aconseguir que els curts
projectats arribin a més ciuta-
dans, aquest any el festival tam-
bé treballarà per fer més sessions

de projecció perquè més veïns i
veïnes puguin veure els films que
competeixen al concurs.

De moment, el festival ja ha
rebut més d’un miler de curtme-
tratges que volen emportar-se
un premi en la competició oficial.
És per això que els estudiants que
l’impulsen ja estan treballant en
el procés de preselecció per triar
quins curts passen el tall per op-
tar a algun dels premis, com per

exemple el de millor curtmetrat-
ge, el de millor direcció o el pre-
mi que tria el públic, en què
també participen veïns, entitats
i associacions del barri.

Aquest projecte compta
amb el suport del Pla Integral
Les Planes-Blocs Florida per tal
de crear una xarxa entre veïnat
i estudiants que enforteixi les
relacions socials intergenera-
cionals del barri.

Els impulsors de la primera edició del festival Filmserè. Foto: Arxiu

El Filmserè vol créixer al barri
per arribar a més veïns i veïnes

PATRIMONI4Les obres per re-
cuperar i rehabilitar el Castell de
Bellvís s’han reprès després d’es-
tar aturades durant uns mesos.
A mitjans de febrer, els obrers
van començar a enderrocar els
murs perimetrals, tal com havien
consensuat l’Ajuntament i la pla-
taforma Defensem el Castell. Un
cop eliminat el mur de maó, els
operaris hauran de treure les
males herbes i les escombraries
de l’entorn del castell. A més, s’ha
instal·lat una tanca reixada que
permet veure el castell. D’a-
questa manera, l’entitat que tre-
balla per protegir uns dels edifi-
cis amb més història de la ciutat
assegura que els veïns i veïnes
prendran més consciència del
monument històric que tenen al
costat de casa.

INSPECCIÓ EN PROFUNDITAT
A finals de febrer, els treballs es
van traslladar a l’interior del cas-
tell. Gràcies a un conveni que l’A-
juntament té amb els Mossos
d’Esquadra, la Unitat de Subsòl

de la policia catalana va inspec-
cionar unes galeries subterrà-
nies que hi ha sota el castell. Els
agents van garantir el bon estat de
les instal·lacions, que es van ex-
cavar a pic i pala i que sembla que
s’estenen més enllà de la ronda de
La Torrassa.

Ara, els especialistes estan
investigant qui i per què es van
construir aquests túnels. Tot i no
saber del cert en quina època es
van fer, els experts asseguren
que són anteriors a la Guerra Ci-
vil, quan es van utilitzar com a
refugis antiaeris.

Agents dels Mossos durant la inspecció de les galeries. Foto: Ajuntament

Els Mossos inspeccionen els
túnels subterranis del Castell

Collblanc guanyarà una nova
zona verda al carrer Torns

URBANISME4El solar situat en-
tre els carrers Torns i Vallparda,
ubicat just davant del magatzem
de Fustes Prat, es convertirà en
una nova zona verda pel barri, un
dels més densament poblats
d’Europa. Primer, veïns i Ajun-
tament havien proposat que fos
un parc per gossos, però final-
ment aquesta opció va quedar
descartada.

Al mateix espai s’ha estrenat,

recentment, un mural de l’artista
Esteban Villamayor. La interven-
ció artística està formada per for-
mes geomètriques i molt de color.

Aquest és un dels dos murals
que s’han pintat recentment al
barri, juntament amb el que l’ar-
tista Yoseba MP va fer a la plaça
de Guernica i que posa el focus en
la diversitat cultural de la ciutat,
fomentant la idea de comunitat i
la cohesió social.

Desmantellen un narcopís on
es venia i consumia cocaïna

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana han
desmantellat un narcopís al barri.
El cas va arrencar el setembre,
quan diversos veïns es van quei-
xar per les molèsties que ocasio-
nava un pis ocupat. Els agents van
detectar que el pis rebia visites
constantment i van comprovar
que era gent que hi anava a com-
prar droga i que, en alguns casos,
la consumien allà mateix.

La investigació també va cons-
tatar que havien augmentat els ro-
batoris a vehicles a la zona, ja que
els consumidors hi buscaven ob-
jectes de valor que intercanvien
per dosis de droga. Els agents van
entrar al pis a finals de febrer i hi
van trobar més de 4.000 euros, di-
verses dosis de cocaïna i estris per
preparar-la i consumir-la. Tres
persones van ser detingudes i
una d’elles ha acabat a la presó.

Entitats |Una associació preservarà el treball de Jaume Botey
L’Institut Torras i Bages va acollir una trobada per presentar l’associació Jaume Bo-
tey, una entitat que vol preservar i fer créixer l’important llegat d’aquest activista in-

cansable de la ciutat, que també va fer de polític i va ser professor en aquest centre.

Patrimoni |Arrenca el Concurs de Còmic d’edificis històrics
La cinquena edició del Concurs Còmic i Dibuix D2 de Monuments i Edificis His-
tòrics del barri ja està en marxa. A més, aquest any s’han organitzat més activi-
tats, com per exemple una ruta històrica pel patrimoni del barri pel 14 de març.

S’obre una petita escletxa 
per al cas Pedro Álvarez

TRIBUNALS4El cas de Pedro Ál-
varez, el noi mort d’un tret al cap
el 15 desembre de 1992 a l’avin-
guda Catalunya, encara no està
del tot tancat. Després que l’ad-
vocat Benet Salellas assumís la de-
fensa i demanés una sèrie de no-
ves proves al jutjat número 4 de
la ciutat, el magistrat ha decidit
encarregar a Policia Nacional no-
ves diligències “de tipus biològic,
químic o tècnic” per trobar algun

indici de l’autor dels fets. Per Sa-
lellas, això “és un crit d’esperan-
ça i de justícia” en aquest “clima
d’impunitat tan gran”.

A més, divendres 6 de març es
va estrenar, a l’Auditori Barradas,
el documental ‘Nosotros no olvi-
damos’, que explica el cas i la llui-
ta incansable de la plataforma i
dels pares de Pedro Álvarez per
conèixer tota la veritat sobre la
mort del seu fill.

Contorno Urbano mostrarà
com es fan grafitis al Metro

ART URBÀ4La Contorno Ur-
bano Gallery, ubicada al carrer
Garraf, a tocar del mercat de To-
rrent Gornal, acollirà una nova
exposició que mostrarà on ac-
tuen els grafiters que pinten al
Metro de Barcelona i com fan les
seves obres.

L’exposició, que s’inaugura-
rà el dia 13 a les 8 del vespre, es

diu ‘Next Stop: Last Call Barce-
lona Showdown’ i ha estat rea-
litzada pel fotògraf Mark Mad-
ness.

La mostra vol ensenyar als vi-
sitants la tensió, l’adrenalina,
l’ansietat, l’opressió de l’espai i
l’eufòria que viuen els autors
que pinten grafitis als túnels i va-
gons del Metro.

Els organitzadors
ja estan triant els curts
que competiran entre
més de 1.000 candidats

ANALITZEN UN SOLAR
BUSCANT UN REFUGI

4Un georadar ha inspec-
cionat el solar del carrer
Montseny núm. 131, espai
on s’ha de construir l’escola
Ernest Lluch, buscant d’un
refugi antiaeri que alguns
testimonis hi haurien ubicat.
Els especialistes no han lo-
calitzat els accessos però
controlaran les obres per si
apareixen noves restes.
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El renacer del Fénix. El pròxim
divendres 13 es podrà comprovar
si el nom de la vetllada en la qual
Isaac Chaca Real lluitarà pel tí-
tol de la Unió Europea del pes su-
perwelter és una premonició o
no. El veterà púgil de la Torras-
sa compta enrere els dies que fal-
ten per tornar a pujar a un qua-
rilàter... i en aquest cas amb un
premi extra en forma de cinturó.

La lluita que l’enfrontarà al fi-
nès de 24 anys Tomi Silvennoi-
nen al pavelló Francisco Calvo de
Barcelona serà la primera vega-
da en més de dos anys que Real
lluiti per un campionat conti-
nental. Les dues darreres derro-
tes del seu rècord, de fet, es re-
munten a aquest 2017 (a França
contra Cedric Vitu pel títol de l’E-
BU i a la Vall d’Hebron de Bar-

celona contra Sergio García pel
campionat World Boxing Coun-
cil Silver).

Després d’aquell any, Real
ha despatxat amb victòries els
combats contra els georgians
Ambrosi Sutidze i Davit Maka-
radze i contra el nicaragüenc
Félix Matamoros i ha hagut de
superar una lesió a la seva mà
dreta que el va fer passar pel qui-

ròfan i perdre’s bona part de la
temporada 2018-19.

La vetllada, com sempre que
lluita el de la Torrassa, l’organit-
za Gallego Prada. Les entrades ja
estan a la venda al portal web del
gimnàs i promotora de la Tor-
rassa, tot i que els bitllets de pú-
blic general ja estan esgotats.
Resten, doncs, els de ringside i
totes les entrades VIP.

Real tindrà l’afició de part seva. Foto: Diego Valenzuela

‘Chaca’ Real, a punt per lluitar
pel cinturó de la Unió Europea
» El combat es disputarà divendres 13 d’aquest mes a Barcelona
» El finès Tomi Silvennoinen, de 24 anys, serà el seu contrincant

El CB l’Hospitalet ja juga 
per evitar el descens a EBA

El basket average ha
estat el ‘culpable’ que
el CB l’Hospitalet ja
estigui jugant la fase

de permanència a LEB Plata en-
lloc de disputar la que podria per-
metre un ascens a LEB Or.

El conjunt blanc va tancar la
primera fase de la lliga en la se-
tena posició amb 11 triomfs i 11
derrotes (el mateix balanç que el
Gran Canaria i el Barça B), però
els enfrontaments directes per-
duts contra aquests equips ha en-
viat el conjunt que entrena José
Manuel Hoya a haver de batallar

per no jugar la temporada 2020-
21 a la lliga EBA.

La segona meitat de la lliga
s’allargarà fins a principis del mes
de maig i en aquesta el CB l’Hos-
pitalet arrossega els resultats de
la primera fase contra els equips
del grup est, de manera que no-
més haurà de jugar contra els de
la zona oest de la Península Ibè-
rica. Així, el calendari de la res-
ta del mes per al CBLH el farà re-
bre el Basket Navarra el pròxim
dissabte 14, visitar Gijón una
setmana més tard i jugar a casa
contra el Zornotza el dia 28. 

Primer títol a la vista per al CE
l’Hospitalet: la Copa Catalunya

El dia a dia de l’Hos-
pi de Jonathan Ri-
sueño és la lliga i l’e-
quip treballa per tor-

nar a Segona B, però a ningú se
li escapa que d’aquí a menys d’un
mes l’equip pot guanyar un títol:
la Copa Catalunya.

Serà el pròxim dimecres 1
d’abril, a l’Estadi de la Zona Es-
portiva Municipal de Vic, quan
els riberencs es veuran les cares
contra la UE Llagostera, un con-
junt de Segona B, amb la il·lusió
d’alçar per primera vegada
aquesta competició. 

UN MES D’ALLÒ MÉS INTENS
Abans de jugar contra els lla-
gosterencs, però, els de Risueño
hauran d’afrontar una recta final
del mes frenètica, amb quatre
partits de lliga.

Després de la jornada de des-
cans amb tres punts per l’elimi-
nació del Reus de Tercera, l’equip
rebrà la Pobla de Mafumet a la
Feixa Llarga el pròxim diumen-
ge 15, es desplaçarà sis dies més
tard al camp de l’Igualada, juga-
rà contra el Peralada en una jor-
nada intersetmanal i viatjarà al
camp del San Cristóbal.

María Vicente anuncia que
marxa a entrenar a Donostia

ATLETISME4María Vicente can-
via de tècnic... i també de lloc
d’entrenament. La jove atleta
hospitalenca va anunciar, a tra-
vés d’una piulada que deixa el
CAR de Sant Cugat i marxa a
Sant Sebastià, per poder treballar
a les ordres de Ramón Cid. En els
dos darrers anys i mig, Vicente
havia entrenat a les ordres de
Fernando Martínez, per a qui va
tenir paraules d’agraïment en la
seva piulada.

Aquesta decisió arriba mesos
abans de la disputa dels Jocs
Olímpics de Tòquio, tot i que el
seu gran repte d’aquest any, com
ha repetit constantment cada
cop que ha tingut un micròfon al
davant, és el Mundial d’Atletis-
me sub20, que es disputarà en-
tre el 7 i el 12 de juliol a Nairobi
(Kenya). 12 dies després que s’a-
cabi aquesta cita, si no hi ha un
canvi d’última hora, arrencarà la
gran cita a la capital del Japó.

Rugbi | L’RC l’Hospitalet tancarà la lliga contra el CAU València
Un dels partits més atractius de la temporada servirà com a epíleg d’aquesta edició 2019-20 per a

l’RC l’Hospitalet. El conjunt de Leo Pereira voldrà tancar el curs amb bones sensacions contra el
segon classificat, el CAU València, en un partit que es jugarà el pròxim dia 14 a la Feixa Llarga.

Pau Arriaga
LA TORRASSA
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.
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La Sophie Simmons és una jove no-
vaiorquesa que, el 1932, viatja a Los An-
geles per treballar com a animadora de di-
buixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per re-
cordar, l’escriptora Núria Pradas ha guan-
yat el 40è Premi Ramon Llull.

Llibres

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Litera-
tura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos in-
terior escrivint en quatre quaderns de co-
lors diferents tot el que li passa, tant a ni-
vell personal com professional i polític. Al 

Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ig-
norantes, estrenats prèviament. 

Música

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaug-
hey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de mari-
huana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklaho-
ma, però no serà fàcil.  

Pelis i sèries

The Gentlemen
Guy Ritchie

YHLQMDLG
Bad Bunny

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot
aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,

coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb
una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria

musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna
Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,

Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els
seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han mar-
cat un estil imitat per molts altres còmics. D’al-
tra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Offi-
ce, Extras i After Life, de les quals també és el

protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,
a l’Auditori del Fòrum del Centre de Conven-
cions Internacional de Barcelona (CCIB). L’es-
pectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va

mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

R I C K Y  G E R V A I SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser humorista, actor, director i més
La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Famosos

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona
Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

Felicitacions pel monòleg
El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A
Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.Viu en línia
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIVENDRES 13 DE MARÇ
20:30 León Chávez Teixeiro, la gran referencia
de la cançó d’autor mexicana i premi Liber-
press 2019, actuarà a la ciutat el pròxim dia
13. / Auditori Barradas.

TOTS ELS DIMARTS
Tarda El març serà l’últim mes del taller trimestral
de ioga. Les sessions d’iniciació es faran a tres
quarts de sis de la tarda, mentre que les del
nivell avançat arrencaran a un quart de vuit.
/ Centre Cultural Bellvitge-Gornal.

FINS AL 27 DE MARÇ
Tarda Cada tarda, el Centre de Normalització Lin-
güística de l’Hospitalet coordina noves ses-
sions dels cursos de català per a adults. Les
parelles afronten les darreres sessions. /
Centre Cultural La Bòbila.

FINS AL 21 DE MARÇ
Tot el dia Des del passat dia 7 es pot visitar  la
mostra Heroïnes quotidianes de L’Hospitalet,
que s’emmarca en el Mes de les Dones i que
ha sorgit del projecte Laiapp. / Centre Co-
mercial La Farga.

TOT EL MES
Matí-Tarda Durant tot el mes de març i la pri-
mera setmana de l’abril hi haurà temps per
visitar la mostra L'art del Macabich, del di-
buixant de còmics, il·lustrador, pintor i escultor.
/ Museu de l’Hospitalet - L’Harmonia.

DIVENDRES 20 DE MARÇ
17:30 Aquesta càpsula d’art, pensada per a nens
i nenes que tinguin més de 4 anys (fins a 6
han d’estar acompanyats d’un adult) farà que
potenciïn la seva creativitat. / Biblioteca
Can Sumarro.

DIMARTS 24 DE MARÇ
18:00 El contacontes Albert Estengre serà el res-
ponsable de la sessió de L’hora del conte L'home
del sac i altres històries tenebroses del bosc. /
Biblioteca Plaça Europa.

DIMECRES 25 DE MARÇ
17:00 Partit de futbol corresponent a la 30a jor-
nada del grup 5 de Tercera Divisió entre el CE
l’Hospitalet i el CF Peralada. / Municipal de
la Feixa Llarga.

The Beatles for children serà el nom de
l’espectacle en el qual els més menuts
podran descobrir el cèlebre quartet de
Liverpool. / Auditori Barradas.

Els Beatles per als més
menuts a l’Auditori Barradas
Dissabte 21 de març a les 18:00

Durant tots els dijous d’aquest mes es
faran les darreres sessions del curs d’in-
formàtica que va posar-se en marxa a
finals del passat mes de gener. / Cen-
tre Cultural Santa Eulàlia.

Darreres sessions del curs 
d’informàtica a Santa Eulàlia

Fins al 26 de març a les 19:30

El concert del cantautor valencià Paco
Ibáñez serà una de les primeres pro-
postes musicals del mes que ve a la ciu-
tat. Entrades ja a la venda. / Teatre Jo-
ventut.

Paco Ibáñez, una de les
propostes musicals de l’abril

Divendres 3 d’abril a les 20:30

Partit de waterpolo corresponent a la
19a jornada de Primera Divisió feme-
nina entre l’AESE i el WP 98 02. / Pis-
cina de l’AESE.

L’AESE tancarà el mes
rebent el WP 98 02 

Dissabte 28 de març a les 16:00

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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