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En aquests temps atípics, d'in-
certesa, en els quals ens han en-
vaït pensaments negatius, mol-
tes persones s'han trobat amb la
cara positiva de la situació. L'es-
tat d'alarma es va declarar el dia
14 de març. Ningú s'imaginava
en aquell moment que encara
quedaven per venir 50 dies que
hauríem d’estar tancats a casa,
durant els quals fer... què, exac-
tament?

S’ha dit molt que el confina-
ment ens ha tret temps, mo-
ments i vida, però el cert és que
no ha estat així per a tothom.
Quants de nosaltres hem pogut
recuperar part del que érem? Del
que teníem? Quants hem trobat
temps en aquesta pausa impo-
sada? La principal sensació del

tancament ha estat la manca de
llibertat, però també ha tingut la
seva part positiva.

La Carmen és una dona de 57
anys veïna del barri de La Flori-
da. Fa un any, després d'una ba-
talla contra el càncer, va perdre
el seu marit. Els últims mesos de

la malaltia es van convertir en un
confinament. A casa seva tampoc
es respirava llibertat, però so-
bretot no hi existia el temps
lliure. Preparar medicaments a
totes les hores possibles del dia.
Calendaris amb les dates mar-
cades. Cures intensives. Nits
sense dormir, de desesperació,

buscant solucions que no arri-
baven, ni ho van fer. Té sempre
present el record del seu marit,
però durant el confinament les
paraules “persones de risc” li
han fet pensar reiteradament
que, "si hi hagués sigut ell, que
difícil hauria estat”.

A casa de la Carmen, l'últi-
ma nit del 2019 es respirava
tristesa per deixar enrere un
any que havia portat la pitjor de
les pèrdues. Però també es res-
pirava esperança pensant que el
2020 no podria portar res pit-
jor. Si es pogués tornar enrere...
Quants de nosaltres avisaríem
el jo del 31 de desembre perquè
es preparés, que l’any nou venia
carregat...

La pandèmia del coronavi-
rus ens ha fet crear noves ruti-
nes i fins i tot ens ha fet recu-
perar hobbies, com qui agafa
una fotografia d'un baül i li
treu la pols. El virus també ha

portat moments per retrobar-
se. I més que mai la Carmen ha
tingut el temps per fer-ho. Per
retrobar-se i recuperar tot allò
que tenia abandonat. Allò que
la vida li havia arrabassat.

Enmig de tot aquest forat
negre, d'una pausa que ha es-
tat a estones infinita, enmig de
tota l'empatia que s’ha sentit
cap a les persones que han
patit en primera persona el
cop inapel·lable del virus, hi ha
hagut un raig de llum. Un raig
de llum per a aquells que, com
la Carmen, s'han redescobert.
S'han retrobat.

Durant aquests dies, tothom
ha fet el mateix, però no tothom
ho ha viscut igual. Per a alguns,
tenir temps per devorar llibres,
per pintar mentre sona una can-
çó de fons o per treure de l'armari
roba de gimnàs no té valor. Al-
tres, com la Carmen, han trobat
en aquests detalls l'essència de la

vida. Una videotrucada amb els
seus estimats ha sigut una ràfe-
ga d'aire fresc. Reconfortant,
com el primer dia de platja a l'es-
tiu, com l'aigua de la riba del mar
mullant-te els peus. Moltes abra-
çades virtuals, petons, que tot i
que evidencien que hem estat
lluny, s’han sentit més a prop que
mai. Moments petits, però grans.

Es diu que la resiliència és la
capacitat dels éssers humans
per adaptar-se positivament a
les situacions adverses. Possi-
blement aquesta ha estat la si-
tuació més adversa que ens ha
tocat viure com a societat des de
fa molts anys, però ens demos-
tra que fins i tot en els pitjors
moments apareix aquesta qua-
litat innata. Com va dir Victor
Frankl, quan ja no tenim pos-
sibilitats de canviar una situa-
ció, tenim el desafiament de
canviar-nos a nosaltres matei-
xos. Aquí radica el nostre poder.

Quanel virus et reactiva
» Línia L’H s’endinsa en com ha viscut el confinament la Carmen, una veïna de 57 anys de La Florida
» Fa un any un càncer va emportar-se el seu marit i ara la pandèmia l’ha fet retrobar amb si mateixa

El coronavirus ens 
ha fet crear noves
rutines i fins i tot
recuperar ‘hobbies’

Helena Ramírez Moreno
LA FLORIDA
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Pregunta: Hi ha racis-
me a Lleida? Keita Bal-

dé, futbolista catalano-
senegalès del Mònaco, s’ha ofert a pa-
gar l’allotjament dels seus compatrio-
tes que estan al carrer. Hem parlat
amb totes les places hoteleres i edifi-
cis de la ciutat fent ofertes i quasi tots
han dit que NO! Racisme a Lleida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Filtrar un “off the re-
cord” es quebrantar

una de las reglas de oro
del periodismo. Su efecto se extiende
como una ola expansiva para la pro-
fesión, socavando la confianza de nu-
estras fuentes. Necesitamos un código
deontológico común que penalice es-
tas prácticas con dureza.

@bcarrebravo

Si compares qualsevol
repressió amb la que

vas patir tu, i a més amb
condescendència, és que de ben segur
alguns altres n’havien patit més i pitjors
abans, i et recordaran que tu tampoc
hi eres. Qui hi ha sigut sempre no sol
ser tan arrogant ni es creu que tot co-
mençà amb ell.

George Floyd és la cin-
quena víctima mortal

de la policia de Minnea-
polis en els darrers dos anys. Només en
un dels cinc casos fins ara hi ha hagut
conseqüències penals: en el cas que el
policia era negre i la víctima blanca. En
la resta de víctimes negres: zero con-
seqüències.

@AlbertLloreta@Miquel_R@Nogay_13

Tribuna

per Antoni Garcia (ERC-L’H)

Reimpulsem l’Hospitalet

Estem patint sens dubte la crisi sanità-
ria i social més complicada d’aquest se-
gle. La crisi de la Covid-19 ens mostra les
febleses que tenim com a societat i el tre-
ball que hem de desenvolupar per en-
fortir l’estat del benestar perquè tots els
ciutadans tinguin una vida digna.

Davant aquesta nova emergència
social, la crisi no la poden tornar a pa-
gar els de sempre. Si el 2008 els governs
van decidir salvar els bancs, ara el que
toca és salvar les persones.
No podem permetre que es
tornin a trepitjar els nos-
tres drets. No podem co-
metre els errors del 2008.

En el Ple d’abril vam pro-
posar un Pacte de Ciutat ba-
sat en tres eixos: una fiscali-
tat justa, un pacte de reactivació eco-
nòmica i un pla de xoc social.

Una fiscalitat justa perquè aques-
ta crisi no la paguin els de sempre, els
que continuen patint les conseqüències
de la crisi del 2008. Per això plante-
gem la rebaixa de l’IBI i més bonifi-
cacions en impostos i taxes municipals.
Alhora, volem que l’Ajuntament dis-
posi de més recursos, destinant el
100% del superàvit municipal a polí-

tiques socials i exigint  la recuperació
del rescat bancari. 

Ara, més que mai, hem d’apostar per
un model econòmic diversificat i que ge-
neri ocupació de qualitat. Volem que l’A-
juntament doni suport, impulsant un pla
d’ajudes a fons perdut i microcrèdit a in-
terès 0%, al nostre teixit industrial, als
autònoms, a la petita i mitjana empre-
sa de l’Hospitalet, i als mercats i comerç
de proximitat. 

I necessitem un pla de xoc social que
posi les persones al centre, perquè nin-
gú a la nostra ciutat es quedi enrere. Per
això proposem mesures com una renda
bàsica municipal, que complementi la
d’altres administracions i ajudi les nos-
tres famílies. També hem de millorar l’a-
tenció i les cures a les persones, reforçant
la plantilla de treballadores socials, així
com treballar per garantir el dret a l’ha-
bitatge amb ajudes i bonificacions, o im-

pulsant l’habitatge de lloguer social,
entre altres mesures.

Entre tots hem de ser capaços de
transformar aquesta crisi en una opor-
tunitat per donar resposta a les necessi-
tats urgents del present, per reforçar el
nostre estat del benestar, així com re-
pensar el nostre model de ciutat per cons-
truir avui l’Hospitalet del demà i deixar
de ser la ciutat low-cost de Barcelona.

L’Hospitalet és la seva gent, i la
nostra preocupació ha de
ser el benestar de tothom.

Ara és l’hora de sumar
esforços per superar defi-
nitivament aquesta crisi
sanitària i construir una
ciutat que estigui al servei
de les persones, dels barris,

de l’economia local, i no de l’especu-
lació i el ciment.

Reimpulsem l’Hospitalet, per ga-
rantir tots els drets de totes les persones,
a l’habitatge i al treball digne, a l’edu-
cació, a la sanitat; per promoure un mo-
del econòmic que creï ocupació de qua-
litat i una agenda verda ambiciosa per
fer front a la crisi del canvi climàtic.

Fem una ciutat justa, dinàmica i ha-
bitable que no deixi ningú enrere.

La crisi no la poden tornar a pagar els de
sempre: si el 2008 els governs van salvar 

els bancs, ara toca salvar les persones

Els semàfors

Renfe
Renfe va reobrir la remodelada

estació de Bellvitge a principis de mes.
Era una obra reivindicada durant anys
pels veïns i veïnes, però els ascensors,

una de les principals exigències per mi-
llorar la mobilitat, encara no funcionen. 

pàgina 14

Jonathan Risueño
El passat dia 3 l’Hospi va anunciar la re-
novació del tècnic per dues temporades
més. Risueño tornarà a dirigir els seus

homes ben aviat per preparar el play-off
d’ascens a Segona B, objectiu del con-

junt riberenc en les darreres temporades. 
pàgina 18

Dept. de Salut
Els nous horaris dels CAPs que han reo-
bert després del tancament forçat pel

coronavirus ha provocat queixes d’enti-
tats, com passa al Gornal. Denuncien

que hi ha menys hores de visita i temen
que el canvi sigui permanent en el futur. 

pàgina 14
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Les claus

Las muertes de Quique Jorba y
Quim Lecina han sido un golpe
para quienes trabajamos en cine
y teatro en Catalunya.

Además, han eclipsado la de
un referente para todas y todos
los que, en algún momento, es-
tudiamos o nos interesó el arte:
Christo.

Hoy en día entendemos el
Land Art desde un punto de vista
esteticista y naíf, pero hubo un
principio formal, un tiempo en el
que el minimalismo ocupó la na-
turaleza, mostrando el contraste
entre esta y la obra humana. (Para
mí, el gran referente, por encima
de Goldsworthy o Long, siempre
será Robert Smithson, porque su
obra hablaba también de la con-
dición de mierda de los humanos
frente a la creación natural).

Sin embargo, Christo supo
darle un tono feliz a su obra, una
visión optimista. Verlo crear esas
macro piezas, envolver edificios
enteros, o bosques, te hacía pen-
sar que el ser humano también es
capaz de conseguir logros bue-
nos o bellos, que una persona
puede mover montañas, al me-
nos estéticamente hablando.

Su biografía contaba, en al-
gún sitio, que siendo estudiante
en Rusia lo llevaban a crear obras
en el paisaje por donde pasaban
los trenes, para que quienes via-
jaban, encontraran un entorno
más bello.

Y, de alguna manera, eso es lo
que siguió haciendo toda su vida.

Gracias
per Mani Martínez

Més ones
per Xavier Graset

Amb tants dies tancats a casa,
l’afany de buscar novetats es
barreja amb la necessitat de re-
cuperar carrers i espais habi-
tuals a les nostres vides. A
Barcelona, l’obertura de la lli-
breria Ona és una autèntica
festa per als sentits. Mil metres
quadrats de llibreria, que s’a-
fegeixen, en el cas del carrer de
Pau Claris, als de Laie, davant
per davant, i Documenta, uns
quants números més amunt.
Ona impressiona, podria ser
un lema, per bé que ells han
optat sàviament per “Una llen-
gua, mil lectures”.

Cinquanta mil exemplars,
només en català, com ja pas-
sava a la primera Ona de Gran
Via a tocar d’Edigsa, i a l’Ona
que ha mantingut la flama a
Gràcia. Aquesta Ona val la vi-
sita per la càrrega de moral que
retorna a l’encuriosit compra-
dor. Per triar i remenar, i per
trobar llibres fora de catàleg.
Impressionen les rastelleres
de col·leccions de l’A Tot Vent,
fins a la MOLC. 

Passejar la vista per aquests
àmbits, repartits en dos pi-
sos, amb les peces d’art com
uns més de la vintena de tre-
balladors de la casa. Amb
aquest molinet de llibres que
ha creat Alicia Martín a l’en-
trada, o aquest nus, aquesta
abraçada pneumàtica gegan-
tina de Guillermo Basagoiti
que gravita, amb Bob Dylan, o

Damien Hirst. O amb aquest
Guernica a l’estil de Pollock
que omple la Bookeria, el racó
de llegir amb 16.000 llibres de
segona mà per consultar. I
amb espai de projeccions i
contacontes a l’àrea infantil, i
amb dos espais singulars per a
incunables i primeres edicions.
Impressiona, ara que les lli-
breries tornen a estar obertes,
a banda de la xarxa, l’aposta
empresarial de Tatxo Benet.
Gran col·leccionista, ja va fer el
gest de salvar de la crema
d’Arco la peça Presos políticos
de Santiago Sierra, i aquí com-
bina la passió de l’art amb la
dels llibres. L’esperit dels pio-
ners el manté Montserrat Úbe-
da, la directora de la llibreria,
filla d’un dels fundadors i me-
mòria viva que recorda molts
moments, com l’escena de Rai-
mon dedicant un disc a l’abat
Escarré. 

Busco si entre els llibres de
fa uns anys hi ha La lluna de
Nissan, de l’exconseller Joan
Maria Pujals. És la lluna que
marca la Pasqua, i el dia 1 va
ser Pasqua Granada, per bé
que la crisi de l’automobilísti-
ca del mateix nom ha estat com
una bufetada, trenca la vida de
tantes famílies, que necessita-
rem moltes iniciatives ambi-
cioses, com la de l’Ona, per
anar redreçant-nos.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

El dibuix que Pilarín Bayés ha publicat a Instagram en suport al
moviment #BlackLivesMatterha rebut centenars de crítiques
d’usuaris d’arreu del món que hi veuen racisme. Hi apareix un

atleta negre caricaturitzat que du una samarreta amb un 44, molt
semblant al símbol de les SS. De bones intencions, l’infern n’és ple.

L’spam constant que els fans del K-Pop (pop sud-coreà) fan
a les xarxes no podia ser sempre dolent. Aquest cop, en-
viant vídeos dels seus ídols de forma massiva, han bloque-

jat l’aplicació que la policia de Dallas havia habilitat per denun-
ciar els manifestants contra el racisme i la brutalitat policial.

La fama de lladres que tenen els micos potser està justificada.
Recentment, un grup d’aquests animals ha entrat al Meerut
Medical College (un laboratori de l’Índia), ha atacat un tècnic

que hi treballava i ha robat les mostres de sang de quatre pacients
de coronavirus que estaven rebent tractament.

500 persones van participar en un macrobotellónorganit-
zat a Tomelloso, un dels municipis de Castella-La Manxa
més afectats per la pandèmia del coronavirus. Aquesta

població està en fase 1, de manera que no es poden celebrar
reunions de més de 10 persones. Els números no quadren.

Superar el coronavirus amb ni més ni menys que 103 anys s’ha
de celebrar, i Jennie Stejna ho tenia clar. Per això, quan va rebre
l’alta hospitalària després de recuperar-se de la Covid-19, va

demanar que li portessin una cervesa ben fresqueta i se la va pren-
dre sense aixecar-se del llit. Una celebració de la vida en tota regla.

A les xarxes

@CCotaina: Un altre assassinat masclista
a Esplugues. Ja són 20 les dones assassi-
nades aquest 2020. No pararem fins que
s’acabi aquesta violència cap a les dones. 

@JordiBoni_0: Ens posem tots les mans
al cap amb el que està passant als Estats
Units, però de racisme en tenim també a
Lleida amb els temporers.

#BlackLivesMatter #ViolènciaMasclista

@jordimunozm: Permetre només l’exhi-
bició de simbologia oficial no és “neutrali-
tat de l’espai públic”, sinó monopoli de l’es-
pai públic per a la ideologia dominant.

#BanderesNoOficials

La Fundació Santa Eulàlia atén persones
que s’han quedat sense cuidador1

2
Comença la construcció 
de l’Escola Ernest Lluch

Creu Roja reparteix aliments 
a 2.000 persones de l’Hospitalet

Defensem el Castell de Bellvís 
denuncia pintades a l’edifici

Una comissió investigarà 
la gestió de la Feixa Llarga

El + llegit línial’H.cat

3

4

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

Línia L’H no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques deri-
vades de la Covid-19. Són des-
comptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciu-
tadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi. 

AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factu-
ra de la llum. També es garantei-
xen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a to-
tes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una mo-
ratòria en el tall del telèfon i In-
ternet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunica-
cions no poden tallar el submi-
nistrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els ar-
tistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles per-
sones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mí-
nim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros. Tam-
bé hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obli-
gades a reduir la seva jornada la-
boral. En aquest cas, caldrà de-
manar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA 
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia fa-
miliar, es podran ajornar els prés-
tecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els in-
gressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la cri-
si sanitària. De la mateixa mane-
ra, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre succes-
sions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’a-
juts al lloguer de l’habitatge ha-
bitual de 14,5 milions d’euros. Al-
guns dels requisits són: estar a l’a-
tur, haver patit un ERTO o una re-
tallada de sou per la Covid-19 o te-
nir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un mà-
xim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 eu-
ros- segons la demarcació geogrà-
fica on s’ubica l’habitatge.

A més, els contractes de llo-
guer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una mora-
tòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca. 

MORATÒRIA DELS 
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desno-
nament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense al-
ternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència mas-
clista. Així mateix, s’ajornarà el pa-
gament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.

AJUTS A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els au-
tònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonifica-
cions, a una reducció en el paga-
ment fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.

Ajuts contra el coronavirus
perquèningúquedienrere
» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fotos: Arxiu (ACN)

Pàgines especials

Tots els ajuts es poden 
consultar al web: 

activem.gencat.cat
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MEDI AMBIENT4El regidor
d’Urbanisme i Espai Públic, Cris-
tian Alcázar, ha hagut de sortir
al pas de les crítiques per la tala
d’arbres que afecta diferents ca-
rrers de tota la ciutat. El govern
municipal es defensa dient que
segueixen el projecte marcat pel
Pla Director de Verd Urbà, que
asseguren que augmentarà el
nombre d’arbres plantats i els es-
pais d’ombra de la ciutat. Alcá-
zar es refereix a la previsió de
crear noves zones verdes gràcies
al soterrament de les vies del tren
o a Cal Trabal, l’últim espai agrí-
cola de la ciutat on el PDU Gran-
via preveu construir diversos
gratacels.

En declaracions a L’HDigital,
el responsable d’Urbanisme i Es-
pai Públic també va explicar que,
de moment, s’han talat 237 arbres
i se n’han plantat 312, de mane-
ra que s’ha “incrementat el nom-
bre d’arbres” als carrers de la
ciutat. Però veïns i entitats de-

nuncien que els nous arbres són
petits i que no faran la mateixa
ombra que feien els que s’han ta-
lat, cosa que els preocupa ara que
la calor ja es comença a notar.

A més, tal com critica L’Hos-
pitalet Verd, aquestes tales s’es-
tan fent en carrers estrets per mi-
llorar la mobilitat a les voreres i
per evitar que les branques mo-
lestin a les façanes, segons el
consistori, però en alguns casos

els nous arbres no es tornen a re-
plantar als mateixos carrers sinó
que es posen en altres zones.

Per això, aquesta plataforma
ha posat en marxa una recollida
de signatures a la web change.org
on demana a l’Ajuntament que
aturi la tala d’arbres fins que no
s’especifiqui detalladament com
se substituiran. La iniciativa ja
suma més de 740 firmes i espe-
ra arribar al miler.

Una de les tales que s’han fet els darrers mesos. Foto: Twitter (@LhVerd)

El govern de Marín es defensa de
les crítiques per la tala d’arbres
» L’Ajuntament assegura que s’han plantat més arbres dels que

s’han tallat però L’Hospitalet Verd recull firmes per replantejar el pla

Una comissió investigarà
la gestió de la Feixa Llarga

POLÍTICA4El govern municipal
ha aprovat la creació d’una co-
missió especial per investigar
la gestió que va fer el Centre
d’Esports L’Hospitalet de la Fei-
xa Llarga entre els anys 1999 i
2014. Així ho va anunciar al Ple
Antoni Garcia, portaveu d’Es-
querra. De fet, aquest partit exi-
geix la creació d’aquesta comis-
sió des del 2015.

Garcia assegura a Línia L’H
que aquesta comissió “s’hauria
d’haver fet molt abans”, ja que fa
temps que diverses persones i
entitats denuncien possibles
irregularitats sobre aquesta ges-
tió, com per exemple el cobra-
ment d’entrades per anar a veu-
re partits de futbol base.

Per això esperen que el co-
ronavirus no endarrereixi la po-
sada en marxa d’aquesta co-
missió, que desitgen que arren-
qui al juliol o al setembre.

La comissió se centrarà en el
període que va del 1999 al 2014,
anys en què Miguel García era
president del club, però el por-
taveu d’Esquerra assegura que, si
s’ha d’investigar un període més
recent, no dubtaran a fer-ho. En
aquest sentit, afirma que els pri-
mers interessats a saber tota la ve-
ritat són els membres de l’actual
Junta del club.

A més, remarca que “la co-
missió no va contra ningú”, sinó
que va “a favor de la transparèn-
cia, del CEL’H i de la ciutat”.

Mobilitat | L’AMB proposa crear nous carrils bici a la ciutat
L’Àrea Metropolitana vol aprofitar l’impuls del coronavirus per canviar els siste-

mes de transport. Per això, proposa construir nous carrils bici que connectin
l’Hospitalet amb Barcelona, Cornellà o Esplugues per diferents vies com l’N-340.

POLÈMICA4ERC i JxCat han criticat el govern de Núria Marín
per incomplir la normativa deixant el català en segon pla en
els cartells d’informació sobre la Covid-19. Foto: Julia Gaitán

Els Mossos desmantellen
un bar muntat dins d’un pis

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van denunciar un veí de
la ciutat que havia muntat un bar
a casa seva. Els fets van passar el
2 de juny, quan els agents van en-
trar al domicili i hi van trobar un
gran congelador amb begudes,
taules i cadires apilades i quatre
tamborets de bar al balcó, com si
fos una barra.

La policia va trobar aquest bar
il·legal, on també es feia menjar
per emportar-se, després de la de-

núncia de diversos testimonis i de
trobar un vídeo a internet on es
promocionava el local.

Dies abans, els Mossos d’Es-
quadra també van descobrir un
gimnàs sense llicència que s’ha-
via obert a la rebotiga d’una
agència de viatges del barri de Pu-
billa Cases. Els agents van de-
nunciar el responsable del local
i set usuaris que hi havia dins fent
exercici per incomplir les normes
de l’estat d’alarma.
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15.155 veïns i veïnes estan
afectats per un ERTO a la ciutat
OCUPACIÓ4L’Hospitalet és la
quarta ciutat de Catalunya amb
més persones afectades per un
Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació, amb un total
de 15.155 treballadors. Per ciu-
tats, l’Hospitalet se situa en
quarta posició per darrere de
Barcelona (204.865), Martorell
(18.173) i Terrassa (17.361).

L’ATUR CONTINUA CREIXENT
Més enllà dels ERTO, el nombre
de persones que s’han quedat
sense feina a la ciutat continua
creixent. Segons les dades pu-
blicades per Treball, el mes de
maig es va tancar amb gairebé
un miler d’hospitalencs i hos-

pitalenques més a les llistes de
l’atur.

Actualment hi ha 18.393 per-
sones sense feina a la ciutat,
cosa que suposa un increment de
917 en comparació amb l’abril.
Així, des de l’inici de la crisi del
coronavirus gairebé 4.000 per-
sones s’han quedat sense feina.

A LA CUA
Aquesta crisi social i econòmica
arriba quan molts ciutadans en-
cara no s’havien recuperat de
l’anterior crisi. Una mostra n’és
la renda per habitant de la ciu-
tat, que és de 10.917 euros. Se-
gons l’INE, és la segona més bai-
xa de tot Catalunya. 

La Unitat de Cures Intensives de
l’Hospital General tancarà du-
rant tres mesos aquest estiu
per obres. Així ho han explicat
a Línia L’H des del Consorci Sa-
nitari Integral, l’ens que ges-
tiona el centre. Així doncs, el po-
pularment conegut com a Hos-
pital de la Creu Roja es queda-
rà sense els quatre llits d’UCI
que té durant tres mesos: juliol,
agost i setembre. El Consorci ex-
plica que aquest tancament ja
estava previst i forma part del
projecte per remodelar el bloc
quirúrgic, unes obres necessà-
ries per poder reobrir els vuit
quiròfans del centre.

Segons Salut, això es va ex-
plicar en una reunió que la di-
recció del centre va mantenir
amb el comitè d’empresa la pri-
mera setmana de mes, en què
també es van detallar els plans
de futur de l’hospital. En aques-
ta trobada, la direcció també va
dir que s’ha posat en marxa la li-
citació de les obres del bloc
quirúrgic, tal com ha reconegut
Salut a aquesta publicació. De
fet, des del Departament afir-

men que “no és cert que hi hagi
cap intenció de tancar” l’Hos-
pital General de la ciutat i con-
sideren que la inversió per fer
aquesta reforma ho demostra.

REOBRIR ELS QUIRÒFANS
Aquestes obres arriben després
que el juliol de l’any passat
s’haguessin de tancar els vuit
quiròfans del centre perquè s’hi
van trobar fongs. Metges de
Catalunya alerta que aquesta
mesura farà impossible que s’a-
rribi a les 15.000 operacions que

s’han de fer segons el sindicat
per complir amb el conveni de
finançament firmat pel Con-
sorci i el CatSalut i això posa en
perill el centre.

Des de Metges de Catalun-
ya veuen amb preocupació el
tancament de l’UCI perquè
consideren que es redueix el
servei que ofereix el centre i
això en posa en perill la viabi-
litat, ja que tota l’activitat es
trasllada al Broggi en el que
considera una “voladura con-
trolada” de l’Hospital General.

Fa gairebé un any que els quiròfans estan tancats. Foto: Metges de Catalunya
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Pau Massip Martori
L’HOSPITALET

L’Hospital General tancarà
l’UCI tres mesos per fer obres
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4Protegir la biodiversitat i llui-
tar contra l’escalfament global
formen part del mateix esforç
per garantir el futur del plane-
ta. La rica varietat de formes de
vida del nostre planeta ens
proporciona aigua, aire i ali-
ments, és font de coneixement
científic i de medicaments i
contribueix a mitigar els efec-
tes del canvi climàtic. Cuidar tot
això és la nostra obligació i, a
més, és la millor inversió per
aconseguir un món més segur,
sa i habitable. 

El Dia Mundial del Medi Am-
bient, que se celebra el 5 de
juny, enguany posa l’accent en
la relació entre biodiversitat,
canvi climàtic i salut. Els episo-
dis de sequera seguits de plu-
ges torrencials, com la recent
tempesta Gloria, i, sobretot,
l’actual pandèmia constituei-

xen un poderós toc d’atenció
perquè reflexionem sobre els
efectes d’un creixement des-
mesurat que degrada els eco-
sistemes i ens deixa desprote-
gits davant de noves amenaces.

L’aigua, element indispen-
sable per a la vida, és fona-
mental en aquesta batalla. Ai-
gües de Barcelona, fidel al seu
compromís amb el medi am-
bient, incorpora solucions ba-
sades en la natura i transforma

les infraestructures del cicle in-
tegral de l’aigua en infraes-
tructures verdes, potenciant les
zones enjardinades i la repo-
blació d’espècies autòctones
de flora i fauna. Així mateix,
desenvolupa solucions tècni-
ques per a la protecció del lito-
ral i les aigües costaneres i pro-
tegeix els aqüífers mitjançant la
seva recàrrega artificial.

Per combatre el canvi cli-
màtic i l’escalfament global, Ai-
gües de Barcelona compra
energia verda i produeix ener-
gia renovable (21.228.583 kWh
generats el 2019), contribueix a
la mobilitat no contaminant
amb una flota de 131 vehicles
sostenibles i avança cap a la
neutralitat de carboni amb una
reducció del 41,20% en les se-
ves emissions respecte al 2015.

En la seva aposta per l’eco-

nomia circular i la innovació
tecnològica, la companyia és
pionera al món en la transfor-
mació de les depuradores en
Ecofactories, un model que
dona valor a tots els residus i ga-

ranteix l’autonomia energètica
de les plantes. Així mateix, de-
fensa la utilització d’aigua re-
generada, cosa que augmenta
la capacitat de reutilització per
a diferents usos, incloses les
cisternes dels sanitaris.

Mantenir l’equilibri al plane-
ta requereix l’esforç i la col·la-
boració d’administracions, em-
preses i persones. És per aques-
ta raó que Aigües de Barcelona
impulsa aliances amb altres
companyies i iniciatives públi-
ques i privades per promoure les
ciutats intel·ligents i resilients a
Catalunya, preparades per fer
front a les noves condicions de-
rivades del canvi climàtic. En
aquest context, es fa més ne-
cessari que mai la inversió en in-
fraestructures verdes.  

Protegir la riquesa dels nos-
tres ecosistemes i lluitar contra el
canvi climàtic és avançar cap a un
món millor, més sostenible i on
la solidaritat preval per sobre
dels interessos particulars. Perquè
tots els éssers que poblem la
Terra formem part d’aquest mi-
racle compartit que és la vida.

Guardians de la biodiversitat
» Per cuidar-nos, primer hem de cuidar la natura i preservar-ne la rica diversitat

L’actual pandèmia
és un toc d’atenció
sobre els efectes del
nostre creixement

Aigües de Barcelona
compra energia
verda i produeix
energia renovable

Aigües de Barcelona incorpora solucions basades en la natura i transforma les infraestructures del cicle integral de l’aigua en infraestructures verdes
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El Museu recull material per
explicar la pandèmia al futur
SOCIETAT4Documentar la cri-
si sanitària, econòmica, social i
cultural per a les generacions fu-
tures. Aquest és l’objectiu de
‘Memòria d’una pandèmia’, una
proposta impulsada per dife-
rents museus del país a la que
s’ha sumat el Museu de l’Hos-
pitalet.

A través d’una campanya
de participació ciutadana, els es-
pecialistes del museu guardaran
documents i objectes que pu-
guin servir per explicar la re-
percussió i els efectes de la Co-
vid-19 a la nostra societat.

Tot aquest patrimoni cultu-
ral serà preservat perquè quedin
pel futur aquests testimonis de
la memòria oral, escrita i au-
diovisual que ajudin a interpre-
tar i comprendre l’impacte que
ha tingut la pandèmia pels ribe-
rencs i riberenques.

El Museu es coordinarà amb
l’Arxiu Municipal per recollir
material molt divers com per
exemple guants, màscares, bates,
dibuixos, cartells que anuncien
el tancament de locals, obres
d’art de l’espai públic i nous
productes, entre d’altres.

URBANISME4Les primeres
queixes dels veïns i veïnes del ca-
rrer Francesc Moragas ja s’han
pogut sentir després de la re-
forma urbanística que l’Ajunta-
ment ha fet al tram que va del ca-
rrer Major a l’avinguda del Ca-
rrilet. Les obres, que van arren-
car a principis d’any i que tenien
un pressupost de més de
630.000 euros, han servit per re-
novar l’asfalt, per ampliar les vo-
reres i per plantar nous arbres,
canviar l’enllumenat del carrer i
el mobiliari urbà, instal·lar nous
embornals i retirar la instal·lació
de cables elèctrics aeris, que se
soterraran.

En el seu projecte, el govern
municipal liderat per Núria Ma-
rín defensa que, amb aquesta re-
forma, el carrer ha guanyat 500
metres quadrats de vorera, ja
que s’han fet voreres de més d’un
metre i mig d’amplada, segons el
tram de via.

Però alguns veïns i veïnes de-
nuncien que, amb aquesta am-
pliació, el que s’estan trobant són
desenes de motos aparcades so-

bre la vorera. Els afectats asse-
guren que el problema és que,
amb la reforma, el consistori
no va fer gairebé cap zona d’a-
parcament per a motos i ara els
usuaris d’aquests tipus de vehi-
cles es veuen obligats a deixar-
los sobre les voreres.

Aquesta situació, a més de di-
ficultar el pas dels vianants,

també complica la sortida dels
cotxes que estan ben aparcats,
com denuncia una persona amb
mobilitat reduïda que té una
plaça específica al carrer.

A més, altres veus critiquen
que el govern municipal no
hagi aprofitat les obres de re-
forma del carrer per construir-
hi un carril bici.

Motos aparcades sobre la nova vorera del carrer. Foto: Twitter (@oscar_m)

El carrer Francesc Moragas
estrena reforma amb queixes

Centre | Sant Josep Condol | Mor el regidor del PSUC Robert González
El primer regidor del Districte I després del franquisme, Robert González,

va morir el mes passat. González, militant del PSUC, també va portar la cartera
d’Esports durant el primer mandat després de la dictadura (1979-1983).
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Santa Eulàlia

SOCIETAT4El confinament de-
cretat per l’estat d’alarma per
ajudar a frenar l’expansió del co-
ronavirus ha tornat a deixar a
l’estacada aquells que, abans de
l’arribada de la Covid-19, ja no
tenien on aixoplugar-se. Els sen-
sesostre són un dels col·lectius
que pitjor ho han passat durant
aquests mesos, en què alguns
han sigut denunciats per estar al
carrer quan, si hi eren, és perquè
no tenien cap altre lloc on anar.

Per intentar ajudar-los i fer-
los més passable aquestes set-
manes, l’André Guimaraes, pro-
pietari del gimnàs Elite Top
Team, ha sortit a repartir men-
jar cada dijous. Amb el seu cot-
xe, Guimaraes ha recorregut di-
ferents carrers i barris de la ciu-
tat per donar menjar a aquells
que ho necessitaven.

Al seu projecte s’hi han su-
mat alguns col·laboradors del ba-
rri com per exemple els propie-
taris dels restaurants La Mosse-

gada, Casa Varela o Els Sentits,
que han contribuït al reparti-
ment aportant la seva bona mà
a la cuina. A més de tots aquells
que s’hi han sumat donant men-
jar, en alguns casos alumnes
del gimnàs.

Guimaraes continua oferint
aquest gest voluntari cada dijous,
per això està obert a les propos-
tes dels veïns i veïnes per col·la-
borar. Els donatius es poden

fer al seu gimnàs, ubicat al nú-
mero 32 del carrer Uva.

En declaracions a L’HDigital,
André Guimaraes explica que
l’agraïment per part de les que re-
ben els aliments que ell reparteix
“és brutal” i diu que molts d’ells
només necessiten un gest, un
somriure, per sentir-se millor. Per
això, assegura que quan pugui re-
obrir el seu gimnàs continuarà re-
partint ajuda cada dijous.

L’ajuda es reparteix des del gimnàs Elite Top Team. Foto: Elite Top Team

Un gimnàs reparteix menjar
als sensesostre cada dijous 

MOBILITAT4Una de les obres
més esperades del barri està a
punt de quedar enllestida. La
nova estació de Rodalies de Bell-
vitge-Gornal ja està en funcio-
nament, tot i que encara queden
alguns detalls per rematar.

Un dels més importants és la
posada en marxa dels quatre
nous ascensors, que han de fer
que l’estació sigui totalment ac-
cessible per a persones amb mo-
bilitat reduïda i que eviti als
usuaris i usuàries una caminada
de gairebé un centenar d’es-
glaons. Renfe calcula que els
quatre ascensors, dos dels quals
connectaran les andanes amb el
vestíbul de l’estació i els altres
dos aquest espai amb el carrer,
es posaran en marxa a mitjans
de mes.

Renfe també preveu que, du-
rant aquestes setmanes, s’acabin
alguns detalls que queden a les
andanes, al vestíbul i al voltant
de l’estació, on s’ha d’urbanitzar
l’espai. En total, per fer aquestes
obres exigides durant dècades

pels veïns i veïnes del barri, l’o-
perador ferroviari hi ha destinat
uns tres milions d’euros.

Amb aquest projecte, inclòs
al Pla d’Estacions de Renfe del
servei de Rodalies de Barcelona,
els 6.000 usuaris i usuàries que
abans de la crisi del coronavirus

feien servir diàriament aquesta
estació s’estalviaran els diversos
trams d’escales que havien de re-
córrer fins ara per accedir als
trens que passen per aquesta es-
tació, que connecten amb el
centre de Barcelona en poc més
de deu minuts.

Alguns usuaris al nou vestíbul de l’estació de Bellvitge. Foto: Ajuntament

La nova estació de Rodalies
ja està en funcionament

Bellvitge | Gornal

Mobilitzacions | ‘La vida abans que el capital’, al barri
La plaça Francesc Macià és el punt on, cada dimarts al vespre, veïns i veïnes de la

ciutat es concentren sota el lema “La vida abans que el capital”, una protesta que de-
mana que la sortida de la crisi del coronavirus tingui en compte tots els ciutadans.

Aniversari | L’Escola de Música celebra quinze anys
La primavera del 2005 va obrir portes l’EMMCA, l’Escola Municipal de Música.
Actualment té 2.500 alumnes, que participen en alguna de les més de 250 
activitats que organitza durant l’any entre concerts, espectacles i mostres.

La Fundació Santa Eulàlia
atén els que s’han quedat sols
DEPENDÈNCIA4La Fundació
Santa Eulàlia ha creat un servei
per atendre les persones depen-
dents que, per culpa de la crisi del
coronavirus, s’han quedat sense
cuidador de cop i volta. Es trac-
ta d’una atenció dirigida a les per-
sones grans o amb dependència
que vivien a casa seva i que, sen-
se la persona que habitualment
els fa les cures, veuen com el seu
dia a dia s’ha complicat.

De moment ofereixen vuit
places d’aquest nou servei.
També han posat en marxa,
juntament amb l’Ajuntament,
un servei per atendre totes
aquelles persones que no eren
ateses pels Serveis Socials o
per aquelles que fa temps que
no ho necessitaven i que, amb
la crisi social i econòmica pro-
vocada pel coronavirus, ho han
tornat a necessitar.

La Calòrica transforma el seu
local d’assaig en una església
CULTURA4La companyia tea-
tral La Calòrica, instal·lada al ba-
rri des de fa un any, ha conver-
tit el seu local en una església.
Aquesta és la manera que han
trobat els seus membres per po-
der reobrir el seu espai d’as-
saig, tenint en compte les nor-
mes imposades pel govern cen-
tral durant l’estat d’alarma.

En realitat es tracta de la
proposta que la companyia ha
ideat com a encàrrec pel Centro
Dramático Nacional, que ha en-
carregat peces a diferents artis-
tes durant el confinament.

El vídeo de La Calòrica sin-
tetitza el seu retrat de la societat
i de les institucions a partir del
seu humor irreverent.

POLÈMICA4El CAP del Gornal
va ser un dels que es van tancar
a la ciutat per la crisi del coro-
navirus. Ara, el Departament de
Salut ha anunciat que torna a
obrir, però no manté l’horari
que tenia abans.

Segons l’ICS, la primera set-
mana de juny va obrir dos dies de
8 a 15 hores i, a partir del dia 8,
farà aquest mateix horari di-
lluns, dimarts i dimecres i, a les
tardes, envia els pacients al CAP
Bellvitge o a l’Amadeu Torner.

Davant d’aquest anunci, i

després de mantenir una reunió
amb la direcció del centre, l’As-
sociació de Veïns del Gornal va
anunciar mobilitzacions per re-
clamar que el CAP torni a fer el
mateix horari d’abans.

Des de l’entitat temen que
aquest nou horari, que en principi
és provisional, no s’acabi instau-
rant i deixi el barri, on calculen
que hi viuen unes 8.000 perso-
nes, amb una atenció presencial
sota mínims. De moment, l’enti-
tat ja ha recollit més d’un miler de
firmes contra el nou horari.

Mobilitzacions veïnals al
Gornal pel nou horari del CAP



15 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com línial’H.catJuny 2020



línial’H.cat

Les Planes | La Florida

| 16

Juny 2020

MÚSICA4El nou àlbum del can-
tant de la Florida Morad està sent
un èxit a totes les plataformes. Les
cançons acumulen milions de
visualitzacions a YouTube i el ra-
per ocupa els primers llocs de to-
tes les llistes.

Fa poc més d’un mes que el
raper de la Florida va publicar el
seu àlbum ‘M.D.L.R 2.0’, que
torna a explicar com és la vida
que viu al seu barri, on és un mec
de la rue. D’això van les cançons

‘Lo Malo’, ‘Tienes Que’, ‘No Hace
Na’, ‘Pensamientos’ i ‘Recuer-
dos’, que formen aquest nou àl-
bum.

En elles, Morad explica les di-
ficultats que pateixen les perso-
nes invisibilitzades com ell per
aconseguir viure una vida feliç,
sense problemes. El raper de la
Florida, que també ha gravat un
nou videoclip als carrers del ba-
rri, també ha anunciat nous con-
certs per a finals d’any.

SALUT4Una trentena de veïns
de la Florida Nord participen en
l’estudi que està fent el Minis-
teri de Sanitat per saber quan-
ta gent ha estat en contacte
amb el coronavirus a tot l’Estat.
Formen part de la mostra de
90.000 pacients que Sanitat
ha escollit per veure quanta
població s’ha contagiat amb la
Covid-19 i si han aconseguit im-
munitzar-se, de manera que
estarien més protegits davant
d’un possible rebrot.

Aquest estudi consisteix en
un test i dues proves analítiques.
El qüestionari serveix per saber
si han estat en contacte amb el
virus a la feina o a través d’un fa-
miliar, per exemple. Pel que fa a
la primera prova, es tracta d’u-
na punxada al dit, les famoses
PCR. Aquest tipus d’anàlisis per-
met saber en deu minuts si la
persona ha passat la malaltia o
no, una informació molt impor-
tant per als científics.

PROTECCIÓ DAVANT UN REBROT
La segona prova és un test sero-
lògic que permet saber si el pa-
cient ha desenvolupat anticossos
o no. Aquesta anàlisi permetrà sa-
ber quants ciutadans de l’Hospi-
talet han passat la malaltia, en-
cara que no hagin tingut símp-
tomes. També servirà per deter-
minar les possibilitats d’un rebrot,
ja que si s’arriba “al 70 o 75% vol-
drà dir que tindrem una protec-

ció de grup molt bona”, segons
explica el metge de família i di-
rector del CAP Florida, Sebas
Calero, a L’HDigital.

Aquest mateix mitjà explica
que els 31 de pacients del barri
que han participat en l’estudi
van donar negatiu, cosa que “in-
dica que encara estem poc pro-
tegits davant del virus”, segons
Calero. També hi participen veïns
de Pubilla Cases i de Sant Josep.

Les proves permetran veure quanta gent ha tingut la Covid-19. Foto: ACN

Sanitat analitza l’impacte
del coronavirus a la Florida

El nou àlbum del raper Morad,
èxit absolut a les xarxes

ENTORN4Veïns i entitats de
l’Hospitalet feia setmanes que re-
clamaven al govern de Núria
Marín que seguís els passos dels
municipis veïns com Cornellà o
Barcelona i limités el trànsit
d’alguns carrers perquè vianants
i ciclistes tinguessin més espai
per passejar tot mantenint les
distàncies de seguretat marcades
pel Ministeri de Sanitat.

Finalment, després que els
Districtes analitzessin diverses
possibilitats, el cap de setmana
del 6 i 7 de juny va ser el primer
en què es va posar en marxa
aquesta iniciativa. Al barri, es va
fer al tram del carrer Doctor
Martí i Julià que va des del
Mercat de Collblanc fins al ca-
rrer Mas.

La circulació va estar tallada
des de les deu del matí fins a les
deu del vespre i també es va fer
en altres punts de la ciutat com
al carrer de l’Aprestadora, al ca-
rrer Cobalt, al carrer Major, a l’a-
vinguda del Carrilet i a l’avin-
guda Joan Carles I.

Fonts municipals han expli-
cat a Línia L’H que s’ha tardat a
prendre aquesta decisió perquè
no es volien tancar carrers petits,
cosa que consideraven que no
solucionava la falta d’espai, i ta-
llar el trànsit als més amples di-
ficultava la circulació dels busos.

DESCONFINAMENT INCÍVIC
Per la seva banda, veïns i veïnes
de la plaça Espanyola denuncien
que la desescalada del confina-
ment està tornant a provocar
molèsties, ja que, durant la nit,
aquest espai torna a ser un punt
de troba per als joves del barri.

En un tram del carrer Doctor Martí i Julià no s’hi pot circular. Foto: Arxiu

Tanquen un tram del carrer
Martí i Julià per la pressió veïnal

Collblanc | La Torrassa

Equipaments | Renoven la gespa del camp de futbol
L’Ajuntament aprofitarà l’aturada de l’activitat esportiva per renovar la gespa
artificial del camp de futbol municipal de la Florida. L’operació també es farà a
set camps més de la ciutat, com la Feixa Llarga, Pubilla Cases o Can Buxeres.

Urbanisme | Els nens dissenyaran la plaça Espanyola
L’Ajuntament ha fet una crida als infants del barri perquè siguin ells els encarre-
gats de dissenyar el nou espai de jocs infantils de la plaça Espanyola. Per això,
han demanat una recollida de dibuixos amb les propostes dels nens i nenes.

OBRES4El Departament d’E-
ducació ha començat a construir
el nou edifici de l’Escola Ernest
Lluch que tindrà una línia de pri-
mària, al carrer Montseny.

A banda de les aules pels
alumnes, el nou edifici també
comptarà amb quatre aules au-
xiliars, una pista esportiva al
pati, una zona exterior coberta,
un gimnàs, una biblioteca i un
menjador. Aquesta escola haurà
d’acollir els 260 alumnes que
actualment estan matriculats al
centre, que fa una dècada que

funciona amb mòduls en un es-
pai del carrer Mas.

Les obres tenen un pressupost
de més de 3,2 milions d’euros i
està previst que estiguin enlles-
tides en 16 mesos, és a dir, pel se-
tembre de l’any que ve. Així
doncs, el curs que ve encara es
farà als mòduls prefabricats i
l’estrena del nou edifici no es po-
drà dur a terme fins al curs 2021-
2022. De fet, el coronavirus va
obligar a endarrerir l’inici de les
obres, que havien d’arrencar a
mitjans de març.

En marxa la construcció del nou
edifici de l’Escola Ernest Lluch
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Futbol sala | Un ambiciós AECS fitxa el tècnic Sergio Lamaña
Sergio Lamaña, exentrenador de l’Hospitalet Bellsport, serà el tècnic de l’AECS de Tercera
Divisió el curs que ve. D’aquesta manera, el conjunt de Sanfeliu posa en marxa un projecte
ambiciós mitjançant el qual vol aconseguir l’ascens a Segona B en un termini immediat.

El dia 8 d’aquest mes arrencaran
les sessions d’entrenament del
primer equip del CE l’Hospitalet
que tenen un únic objectiu: pre-
parar l’equip per al play-offd’as-
cens a Segona B. I és que després
de gairebé tres mesos amb la lli-
ga aturada, els de Jonathan Ri-
sueño (renovat per dos cursos el
passat dia 3) ja saben que, tot i
que la ciutat no està en fase 3, tin-
dran llum verda per tornar a fer
sessions d’entrenament.

Així, els riberencs tindran
més d’un mes per preparar la pro-
moció d’ascens, fixada per al cap
de setmana dels dies 18 i 19 del
mes que ve. Encara no hi ha es-
cenari fixat (tot i que el Munici-
pal de Badalona és una de les op-
cions que sonen amb més força
per ser l’escenari del play-off) i el
primer rival de l’Hospi seria el
Sant Andreu. L’altra semifinal en-
frontarà Europa i Terrassa, i els

vencedors dels dos emparella-
ments es veuran les cares per de-
cidir el conjunt del grup català de
Tercera que ascendeix.

Els entrenaments seran a
porta tancada i en els primers dies
es faran en grups reduïts, seguint
totes les normes i protocols sa-
nitaris establerts. Les instal·la-
cions també hauran estat desin-
fectades prèviament.

CAMPIONS DE LLIGA
El que ningú podrà treure-li al
club ja és la condició de campió
de la lliga 2019-20. El dia 25 del
mes passat la Federació Espa-
nyola va emetre un comunicat
donant per acabades les seves
competicions, proclamant ven-
cedors de la fase regular els con-
junt que les lideressin després del
primer cap de setmana de març.

L’equip tornarà a lluitar per ascendir a Segona B. Foto: CELH

L’Hospi torna a la feina per
preparar el ‘play-off’ d’ascens

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

“És arriscat fer
l’aposta de pujar
a Segona Divisió

en les condicions actuals del
club”. Així confirmava a Línia LH
el tècnic de l’AE Bellsport, Anto-
nio Mesa, que el seu equip ha des-
cartat participar en el play-off
d’ascens a Segona de futbol sala
que va proposar la Federació Es-
panyola de futbol a finals del
mes passat. 

“A ningú li molesta més que
a nosaltres no poder gaudir-ho,
però per una barreja de factors no
ho farem”, apunta Mesa, renovat
a finals de maig. El club, pensant
en un nou projecte a la categoria
de bronze, ha anunciat la conti-
nuïtat de pesos pesants com el ca-
pità Raul Ceni, David Alba i Jau-
me Condominas, entre altres, i ha
fet tres fitxatges més.

CONVENI AMB EL NÀSTIC
Per altra banda, el dia 18 del mes
passat el club i el Nàstic de Tar-
ragona van signar un conveni de
col·laboració formatiu i esportiu
de cara a la temporada que ve.

L’AE Bellsport
renuncia a la fase
d’ascens a Segona

El CBLH busca
diners per poder
seguir a LEB Plata

Amb la temporada 2019-
20 finalitzada per part de
la Federació Espanyola,

el CB l’Hospitalet centra tots els
seus esforços en aconseguir els re-
cursos econòmics que calen per-
què el sènior masculí repeteixi a
LEB Plata el curs que ve.

De forma paral·lela al treball
de despatxos, el club ha anunciat
la incorporació de Raúl Rubio,
que serà la mà dreta de José Ma-
nuel Hoya el curs que ve. Rubio
aterra al Pavelló del Centre des-
prés d’haver estat el màxim res-
ponsable del primer equip del CB
Centre Catòlic.

Per altra banda, el campus
que el CBLH i el Ktòlic feien
junts s’ha acabat suspenent.
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Quan la Mila es queda embarassada, es
comença a preguntar el perquè de l’es-
tranyesa que l’ha acompanyat sempre.
Aleshores, comença a revisar la seva in-
fantesa en el si d’una família humil que va
haver de canviar el camp per la fàbrica.
L’escriptora i periodista Anna Ballbona va
guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama per
No soc aquí, que s’ha publicat ara.

Viu en línia

Llibres

No soc aquí
Anna Ballbona

La pàgina web del Teatre Lliure ha obert
la porta a una nova manera de fer teatre.
Gràcies al creador i director Roger Bernat,
la plana d’inici d’aquest espai compta
amb un xat per parlar amb l’ENA, un bot
disponible cada dia a qualsevol hora. Dels
diàlegs amb l’ENA en sorgirà una peça te-
atral que prendrà forma damunt d’un es-
cenari quan la desescalada ho permeti.

Teatre

ENA
Roger Bernat

MALA és el títol que ha triat Mala Rodrí-
guez per al seu setè àlbum. I és que, amb
vint anys de carrera a l’esquena, el referent
femení de la música urbana espanyola no
necessita presentació. El nou disc és una
mostra de la seva capacitat d’adaptar-se
sense perdre l’essència, i inclou col·labo-
racions amb noms coneguts del pano-
rama actual, com Lola Índigo o Cecilio G.

Música

Quan es va decretar el confinament,
HBO va llançar una proposta arriscada a
cinc directors: Rodrigo Sorogoyen, Pau-
la Ortiz, Leticia Dolera, Elena Martín i Car-
los Marqués-Marcet. Del sí de tots ells va
néixer En casa, un conjunt de cinc capí-
tols d’autor creats i gravats en quarantena,
un reflex de com s’ha viscut la pandèmia
a les llars. Disponible des del 3 de juny.

Pelis i sèries

En casa
Cinc directors

MALA
Mala Rodríguez

Us Estrimem Fest
El Pot Petit, Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert

són els grans noms actuals de la música infantil catalana.
Com que, per ara, el retorn als concerts convencionals
sembla lluny, tots quatre s’han aliat per crear Us Estri-

mem Fest, el primer festival de música familiar en strea-
ming de Catalunya. Durant dos caps de setmana (6, 7, 13
i 14 de juny) els més petits podran gaudir d’actuacions
en directe des del sofà de casa seva. El preu de l’abona-
ment a tots els concerts és de 20 euros i permet tornar a

veure les actuacions durant les 24 hores següents.

La flaca, Depende, El lado oscuro... La veu de Pau
Donés (Barcelona, 1966), líder de Jarabe de

Palo, ens acompanya des de fa 25 anys, i les se-
ves cançons han tingut un gran protagonisme
a les principals emissores musicals espanyoles.
El 2015, el cantant va anunciar que tenia càn-
cer, malaltia que va superar l’any següent, tot i

que el 2017 en va patir una recaiguda. Més
d’un any després d’haver anunciat la seva reti-
rada indefinida de la música, l’abril passat va
enviar un missatge inesperat a través d’una

cançó: Vuelvo. I ha complert la promesa. El 23
de maig, Jarabe de Palo va publicar un tema

ple d’alegria i agraïment a la vida, Eso que tú me
das, amb videoclip inclòs. Només quatre dies

després, va veure la llum el nou àlbum, Tragas o
escupes, l’estrena del qual estava prevista al 

setembre, però el grup va decidir avançar-la.

P A U  D O N É SQUI ÉS?
ÉS FAMOS PER...

A LES XARXES...

Ser el líder de Jarabe de Palo
El grup és conegut per temes com ‘La flaca’ o ‘Depende’

Famosos

Publicar single, videoclip i disc en pocs dies
L’estrena de l’àlbum, prevista per al setembre, s’ha avançat

Admiració i commoció
Valoren l’alegria del cantant malgrat el càncer que pateix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Xenoblade Chronicles
La combinació de joc de rol i acció és el que defineix Xenoblade Chronicles: De-
finitive Edition, la nova entrega de la saga Xenogears. Disponible per a Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

10 PERSONES

En aquestes trobades s’ha de mantenir la distància 
personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta

MANS NETES

DISTÀNCIA

NO COMPARTIR

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT

Després de tants dies tancats a casa, la fase 1 ens ha per-
mès començar a recuperar els vells costums que tant
trobàvem a faltar. Ara valorem més que mai les coses

senzilles, com poder rebre visites de la família i els amics des-
prés de mesos sense veure’ls. Però, tal com recorden les auto-
ritats sanitàries, l’alegria no ens pot fer perdre la prudència:
cal assegurar-nos que els retrobaments siguin segurs.

En primer lloc, hem de tenir clar que les reunions no poden
aplegar més de 10 persones (caldrà esperar a la fase 2 perquè
aquesta xifra augmenti a 15). A més, s’ha de mantenir la dis-
tància personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta.
També és recomanable limitar aquestes trobades a un únic
grup de persones, per evitar augmentar el risc de contagis.

Un element que ha d’estar present en les reunions a casa és
el sabó o el gel desinfectant: que tothom es renti les mans en
arribar i els cops que calgui. A banda, si mengem alguna cosa
plegats, hem d’oblidar hàbits com picar tots del mateix plat o
safata. Ens hem d’acostumar a que cadascú tingui la seva ració.

Per últim, recordem que, amb les persones grans o amb pa-
tologies prèvies, cal extremar al màxim totes les precaucions.

Retrobaments segurs

En fase 1, es poden reunir un màxim de 10 persones. 
Es recomana trobar-se sempre amb el mateix grup

Les claus

El sabó o el gel desinfectant no poden faltar a les 
reunions: tothom ha de mantenir les mans netes

Si mengem alguna cosa, no podem picar del mateix 
plat o safata, cadascú ha de tenir la seva ració

Viu en línia
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