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Entrevista a
Núria Marín, 
presidenta de
la Diputació
de Barcelona

“Crec que
la remuntada
d’aquesta crisi
serà més ràpida
que l’anterior”
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La Generalitat dona llum
verda al soterrament
de la Gran Via pàg 10

COMERÇ pàg 8

Bars i restaurants se senten
ignorats per l’Ajuntament

ESPORTS pàg 12

L’hora de la veritat per a
l’Hospi: arriba el ‘play-off’

PACTE DE CIUTAT pàg 8

El govern local presenta
l’acord que vol “repensar
el model de ciutat”

EL 21 DE JULIOL, A JUDICI pàg 8
Anna Simó: “Ho afronto
amb escepticisme perquè
el Suprem va marcar doctrina”

PSC iCs tomben lacomissió
sobreelConsell Esportiu

El procés judicial per les presumptes irregularitats en la gestió econòmica de la institució marca un juny intens pàg 3
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L’alcaldessa Núria Marín mai
s’hauria imaginat que el primer
aniversari de la majoria absoluta
aconseguida a les eleccions mu-
nicipals de l’any passat seria tan
amarg. L’últim mes ha trasbalsat
la plàcida governança del PSC a
la segona ciutat de Catalunya, un
idil·li que ja fa quatre dècades que
dura i que va trontollar el passat
10 de juny, quan la Unitat de De-
lictes Econòmics i Fiscals de la Po-
licia Nacional va entrar a la seu del
Consell Esportiu de l’Hospitalet
per buscar proves que acredites-
sin les denúncies de presumpta
malversació i desviament de sub-
vencions públiques.
El cas va marcar el Ple del pas-

sat 25 de juny, que es va fer tele-
màticament tot i que molts altres
municipis ja els havien tornat a ce-
lebrar presencialment. De fet,
això va provocar la convocatòria
d’una protesta a les portes de
l’Ajuntament en què una vintena
de persones van denunciar “opa-
citat” del govern municipal.
Durant el debat, el PSC i Ciu-

tadans van tombar una moció
d’ERC per crear una comissió de
treball on l’Ajuntament compar-
tís tota la informació de la qual
disposés sobre el cas. La propos-
ta també reclamava que el con-
sistori exercís d’acusació particu-
lar com a part afectada, si així s’a-
caba demostrant. En aquest sen-
tit, el paper dels taronges, que es
van abstenir, va ser clau perquè la
moció no prosperés, ja que els re-
gidors socialistes Cristian Alcázar,
Cris Plaza i Jaume Graells van dei-
xar el Ple durant el debat, cosa que
deixava el PSC en minoria.
El portaveu dels republicans,

Antoni Garcia, va parlar de “la
pinça entre el PSC i Ciutadans” i

va assegurar que els dos partits
“s’estan tapant les vergonyes”,
recordant les presumptes irregu-
laritats en la gestió de l’estadi
municipal quan Miguel García, lí-
der de Cs a la ciutat, era president
del club.
De fet, Miguel García va ser

més bel·ligerant amb el portaveu
d’ERC que amb el govern i el pre-
sumpte cas de desviament de
subvencions públiques i va asse-
gurar que “les presses d’Esquerra
els delaten”. També va ser molt
dur amb els republicans el por-
taveu del PSC, Fran Belver, que va
dir que Esquerra està vivint aquest
cas “com una oportunitat” per
confondre el veïnat.
La moció només va rebre el

suport del PP i de L’Hospitalet en
Comú, que van demanar trans-
parència i explicacions a l’alcal-
dessa, a qui van reclamar que con-
voqui un acte públic per donar to-

tes les explicacions necessàries als
veïns i veïnes de la ciutat.

DIMISSIONS A MITGES
L’entrada de la policia a la seu del
Consell Esportiu es va saldar amb
tres detinguts: el director espor-
tiu de l’entitat, Eduard Galí, i els
regidors del PSC Cristian Alcázar
i Cris Plaza, que van quedar en lli-
bertat amb càrrecs. Davant d’a-
questa situació, Alcázar i Plaza van
anunciar que renunciaven al seu
càrrec a la Comissió Directiva del
Consell. Plaza n’era el president
des del juny de l’any passat, des-
prés d’agafar el testimoni d’Alcá-
zar, que va continuar com a vocal.
Plaza també va anunciar que

deixava les seves responsabili-
tats com a regidor d’Esports, un
càrrec que en declaracions a
Línia L’H va dir que està segur
que recuperarà quan s’aclarei-
xi la situació.

Però els dos continuen sent re-
gidors del PSC al Ple i ostentant
responsabilitats, Plaza com a re-
gidor del Districte 6 i Alcázar

com a segon tinent d’alcaldia i res-
ponsable de les àrees d’Espai Pú-
blic, Habitatge, Urbanisme i Sos-
tenibilitat. A més, també continua

sent el primer secretari del PSC de
l’Hospitalet.

DENÚNCIA INTERNA
Qui ha renunciat a tots els càrrecs
és Jaume Graells, sisè tinent d’al-
caldia i regidor d’Educació, Es-
ports i Joventut, tot i mantenir la
seva acta de regidor. Ell va ser qui
va denunciar el cas a la policia des-
prés d’avisar Marín dels fets que
havia detectat i considerar que ni
el partit ni el consistori estaven
prenent mesures per apartar els
presumptes responsables del Con-
sell. Aleshores, Marín va demanar
una auditoria externa que ha
quedat completament aturada
després del registre de la policia,
tal com va avançar Línia L’H.
Alguns mitjans asseguren que

Graells va presentar la denúncia
després que el Consell hagués
negat un augment de sou a la seva
parella, que treballa a l’entitat.

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET

Investigació oberta
» Les presumptes irregularitats en la gestió econòmica del Consell Esportiu marquen un juny intens
» Socialistes i Ciutadans tomben una comissió per seguir el cas proposada per Esquerra Republicana

Agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional emportant-se documents de la seu del Consell Esportiu. Foto: Àlex Recolons/ACN

REMODELACIÓ DEL
GOVERN MUNICIPAL

4La dimissió de Jaume
Graells ha obligat Núria Ma-
rín a reorganitzar el govern,
que passa de nou a vuit àre-
es executives. La fins ara
Àrea de Planificació, Projec-
tes Estratègics i Hisenda
(Fran Belver) assumeix  Jo-
ventut i Esports i l’Àrea d’In-
novació i Cultura (David Qui-
rós) integra Educació.
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La mandra

Com a bon pecat capital, la mandra és
suggerent i perillosa a la vegada. Un lloc
mental que convé evitar, un paradís tre-
mendament atractiu però també de-
vastador, perquè sol tenir poques sor-
tides. Costa marxar-ne. Una vegada hi
arribes, hi arreles. L’escenari se’t men-
ja i el pecat i tu acabeu fo-
sos en un únic destí que
tampoc és cap destí concret.
És un no-res que, a sobre,
tampoc et permet aspirar a
cap altra cosa.
Per això em sembla re-

alment meritori que ERC i
(encara amb més empenta) JxCat ha-
gin decidit fer carretera i manta i con-
duir tot un moviment cap a aquest ter-
rible abocador on només creix la in-
acció i el temps perdut. Cada dia que
passa trobo més al·lucinant l’alegria
amb què s’estan duent uns ideals cap
a l’avorriment més absolut. Titulars ba-

rats, disputes de cuina, trampes insu-
portablement infantils.
I dic alegria perquè molts prota-

gonistes, especialment els que tenen el
botó de les convocatòries a la mà, han
calculat perfectament els costos d’a-
quest avorriment popular. I els assu-

meixen de bon grat, perquè saben
que aquests costos poden incloure
també un benefici com és la victòria en
unes tristes eleccions autonòmiques.
I, és clar, tota victòria implica la me-
ravellosa poma del poder, encara que
pel camí hi hàgim abandonat el cadà-
ver d’un projecte col·lectiu.

Lamentablement, avui Ítaca ha
quedat reduïda a un pecat capital.
Tots aquells somnis d’ahir han quedat
convertits en aquesta mandra d’avui.
Han aconseguit tergiversar-nos les in-
tencions fins al punt de fer-nos creu-
re que el rival és qui el 30 de setembre

de 2017 tenia l’urna prepa-
rada i a punt al garatge de
casa seva. Han desviat l’a-
tenció fins al punt de des-
viar-nos també del camí.
I, mentrestant, presos

polítics a les presons, ex-
iliats a l’exili, i una llarga

llista de represaliats per un Estat que
ja no necessita represaliar-nos gaire
més, de tan lluny i errats com ens deu
veure, avançant d’esma en aquesta
minúscula Ítaca feta de mandra i de
tristesa. Molt haurien de canviar les co-
ses perquè un nou brot de ganes ens
deslliurés del pecat.

Ítaca ha quedat reduïda a un pecat capital,
tots aquells somnis d’ahir han quedat 
convertits en aquesta mandra d’avui

El problema no és que
TV3 emeti una sèrie bi-

lingüe que originalment
estava feta per a una plataforma de
TVE. El problema és que TV3, en
aquests moments, no està produint cap
ficció pròpia i està omplint la graella
amb programes d’altres cadenes, com
‘Drama’ o com ‘Pep’ d’IB3.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan sento parlar de la
cultura com un bàlsam

o com un bé de primera
necessitat, no penso en cap museu, ni
tampoc en cap festival. Penso, i molt,
en ‘Amar es para siempre’ i la resta de
telenovel·les de sobretaula que tant
menyspreem, i que tanta companyia
fan a la gent gran.

@victorrecort

PSOE 2018: Prometem
aturar la venda d’ar-

mes a Aràbia Saudita, no
col·laborarem amb les atrocitats al Ie-
men. PSOE 2019: 22 llicències d’ex-
portació d’armes a Aràbia Saudita per
valor de 392,78 milions. 76,2 milions en
munició, 1,3 milions en bombes i 315
milions en aeronaus.

Con ‘Love is love’ se me
ocurren dos problemas:

1. Excluye a las personas
trans e intersexuales. 2. Valida las re-
laciones no heterosexuales pero solo
cuando la cosa va de amor; cuando hay
una pareja monógama y heteromórfi-
ca que presentarle a la familia. El res-
to ya es debatible.

@LaHipogrifa@AlbertLloreta@criscleme
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Els semàfors

Creu Roja
Creu Roja de l’Hospitalet ha repartit

més de 3.200 lots d’aliments des de l’i-
nici de la crisi provocada pel coronavi-
rus. Gràcies a la gran tasca d’entitats

com aquesta, el cop social i econòmic de
la Covid-19 està sent menys traumàtic. 

pàgina 8

CE l’Hospitalet
Des de principis d’aquest mes, l’equip
de Jonathan Risueño ja sap el dia i l’ho-
ra del primer partit del play-off exprés:
serà el pròxim dissabte 18, a les 8 del
vespre, contra el Sant Andreu. La final
per pujar seria una setmana més tard. 

pàgina 12

Defensem el Castell
Defensem el Castell de Bellvís ha posat
en marxa una recollida de signatures
perquè l’espai que hi ha al voltant del
Transformador es converteixi en una
zona verda oberta al barri que uneixi

aquest edifici amb els terrenys del castell. 
pàgina 11
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S’aixeca el secret de sumari 
del cas del Consell Esportiu1

2
El govern de Marín es defensa 
per les crítiques a les tales d’arbres

La Policia escorcolla 
el Consell Esportiu de l’Hospitalet

El CBLH busca diners 
per poder seguir a LEB Plata

Una comissió investigarà 
la gestió de la Feixa Llarga

El + llegit línial’H.cat

3

4
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Safata d’entrada

Si tinc la possibilitat d’anar a ju-
gar competicions europees, però
em venc una part important dels
jugadors bons que tinc, on
acabo? Possiblement a segona
divisió. 
Si en una temporada aco-

miado tres tècnics i el darrer que
contracto acaba sent algú que ha
tingut una gran responsabilitat
en la gestió esportiva del club en
els últims anys, però cap en la
banqueta, on acabo? Possible-
ment a segona divisió
I creieu-me que m’agradaria

moltíssim equivocar-me, però,
dissortadament, això és el que li
pot acabar passant al RCD Es-
panyol. 
No soc perico, però és molt

cert que cada temporada he as-
sistit al seu estadi a veure jugar
l’equip amb el meu gran amic
Jordi Planell Hernàndez (espa-
nyolista de pro), i ho penso se-
guir fent sempre que pugui
perquè, a més, aquest equip és
històric i molt important per al
país. I el vull veure jugar a pri-
mera divisió contra els més
grans i amb el cap ben alt. Això,
però, no treu que pensi el que
penso i que ho expliqui, per-
què, simplement, són equa-
cions de sentit comú.

RCD Espanyol
per Pere Flores

10 años de la sentencia del Estatut
per Mani Martínez

Como parece difícil para el
resto de ciudadanos del Esta-
do entender qué pasó hace
una década con la sentencia del
Tribunal Constitucional (TC)
contra el Estatut de Catalunya,
me remito a unas palabras pu-
blicadas en Twitter por el ex-se-
cretario general de Podemos en
Catalunya, Xavier Domènech,
que lo explican bastante bien.
“Hace 10 años que el TC

desactivó el nuevo Estatuto de
Cataluña y los expertos hicie-
ron mil y una interpretaciones
y expusieron diferentes crite-
rios y puntos de vista en artí-
culos y tertulias. Pero creo que
a muchos se les escapa un hec-
ho fundamental.
La sentencia del TC iba

mucho más allá de si la nueva
norma catalana vulneraba la
Constitución o no. El debate
real era sobre si la autonomía
era un derecho de los catalanes
o una concesión de España. Si
se fundamentaba en la exis-
tencia de una capacidad cata-
lana para autogobernarse, es
decir, una realidad catalana
diferenciada, o en la “genero-
sidad” del estado español que
se concede a sí mismo la capa-
cidad de dejarnos organizar

autonómicamente. Parece un
tema de poca importancia,
pero la tiene. Y mucha.
Si pensamos que es un de-

recho de los catalanes, serán los
catalanes los que fijen la fór-
mula y los límites. Pero si es una
concesión de España, que es la
que decide qué concede o no,
puede limitarlo e incluso pue-
de retirarlo cuando lo estime
conveniente, sin dar explica-
ciones. Hasta entonces habían
hecho creer que era ambas co-
sas a la vez. Que era un pacto.
El TC nos dejó claro que solo

era una concesión. Es decir,
que la voluntad de los catalanes
tenía importancia igual a 0, y lo
que se había votado también.
No rompieron un pacto, nega-
ron que hubiera ningún pacto”.
Domènech está diciendo

algo que tiene que ver con las
declaraciones del catedrático
Javier Pérez-Royo cuando lla-
ma a aquella sentencia “un
golpe de Estado” y un hecho
“anticonstitucional”, porque la
Constitución Española no fue
firmada por las y los catalanes
hasta que incluyó los estatutos
de autonomía y reconoció el
Derecho de Autodetermina-
ción de los Pueblos.

Les millors
perles

Mor un home després que la seva família desendollés el res-
pirador que el mantenia amb vida per poder endollar un
ventilador. Ha passat a l’Índia, on aquest pacient de 40 anys

sospitós de tenir coronavirus no va poder sobreviure a la mala deci-
sió dels seus familiars, motivada per l’excés de calor a la sala.

Penjar més de 400 banderes LGTBI per tot el municipi.
Aquesta ha estat la resposta exemplar dels veïns de Villa-
nueva de Algaidas (Màlaga), un poble de 4.000 habitants

que va veure com la denúncia de tres persones obligava a reti-
rar aquest símbol reivindicatiu del balcó de l’Ajuntament.

Com si no en tinguéssim prou amb el coronavirus, ara sembla
que hi ha una nova amenaça: un estudi realitzat per científics
xinesos ha alertat de l’aparició d’una nova grip porcina que té

el potencial de contagiar éssers humans i que, per tant, podria pro-
vocar una nova pandèmia. 

El vídeo d’un home gran tocant el piano ha emocionat la
xarxa. Es tracta d’un senyor de 101 anys que ja no recorda
res ni ningú, però que no ha oblidat ni una nota del seu

instrument preferit. Quan el seu fill el fa seure davant del piano,
no dubta: comença a tocar i sorgeix la màgia.

Estar jugant a la platja i trobar-te una bomba surant a l’aigua. És
l’estranya situació que van viure uns nens mentre es banyaven
a la platja de l’Arrabassada, a Tarragona. Afortunadament, tot

va quedar en un ensurt. Els Tedax van desallotjar i acordonar la zona
i, finalment, van detonar l’artefacte sense cap problema.

A les xarxes

@Urquinaona18: “El pitjor encara ha d’ar-
ribar”, ha dit el director general de l’OMS.
Encara que molts països han fet progressos,
globalment la pandèmia s’està accelerant. 

@davidilundain: Fa 15 dies, Educació
deia: “Farem el que calgui per retornar amb
seguretat a l’escola”. Ara, grups de 25 nens,
sense distància i sense mascareta.

#EscolaPostCoronavirus

@yeyaboya: Doncs ja sabíem que l’audi-
toria interna més gran de la història dels
Mossos d’Esquadra acabaria en res, oi?
Quina vergonya.

#AuditoriaMossos #LOMSAlerta
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Entrevista

Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin ti-
rar endavant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-
llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. 

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els can-
vis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que haví-
em aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-
nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix se-
guir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

“Mobilitzarem 1.000
milions contra la crisi,
digui el que digui ERC”
Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’en-
demà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director es-
portiu de l’entitat i dos regi-
dors socialistes. Dies des-
prés Núria Marín va dir que
actuaria amb “absoluta trans-
parència” per “aclarir els fets”.

Foto: Eduardo Corria
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POLÍTICA4Sumar esforços col·lec-
tius i individuals per encarar el
nou escenari postcoronavirus.
Aquest és l’objectiu del Pacte de
Ciutat que va presentar l’alcal-
dessa Núria Marín en un ple ex-
traordinari del Consell de Ciutat
que es va celebrar dijous 2 de ju-
liol a La Farga.
Aquest acord ha de servir

per crear un pla de reactivació
que recuperi la seguretat i la
confiança de la ciutadania. Tam-
bé es proposa buscar mesures
per garantir la salut de tots els
veïns i veïnes mentre no es tro-
bi una vacuna que redueixi al
màxim el risc de contagi de la
Covid-19.
El pla també es proposa “re-

activar l’activitat productiva sos-
tenible” i mantenir “els nivells
d’ocupació a la ciutat”. Tot, per
“liderar la sortida de l’escenari
postpandèmia” i “aprofundir en
una ciutat justa, igualitària, que
garanteixi els drets bàsics”.

MÀXIMA REPRESENTACIÓ
El Pacte de Ciutat vol aconseguir
que hi participi el màxim nom-
bre possible d’entitats, col·lectius,
partits polítics i veïns i veïnes
perquè sigui la millor represen-
tació de tots els agents que for-
men la ciutat.
Amb totes aquestes propos-

tes que ja s’han començat a re-
collir, els impulsors volen tenir
un primer document a finals de

mes. Llavors, les propostes apor-
tades pels diferents grups s’a-
gruparan en quatre eixos que, a
la vegada, aniran en consonàn-
cia amb els objectius de desen-
volupament sostenible marcats
per al 2030.
Aquest pacte vol “repensar el

model de ciutat” per erradicar les
desigualtats i fer que l’Hospita-
let lideri la “innovació social
aplicada a la reactivació local”.

La Farga va acollir l’acte amb mesures d’higiene i seguretat. Foto: Ajuntament

Es presenta el pacte que vol
“repensar el model de ciutat”

» L’alcaldessa Núria Marín va explicar el Pacte de Ciutat al Consell
» El document recollirà propostes de partits, entitats i col·lectius

Bars i restaurants se senten
ignorats per l’Ajuntament

ECONOMIA4“La situació és ur-
gent”, la meitat dels negocis
d’hostaleria i restauració de
l’Hospitalet poden tancar abans
de finals d’any. Aquest és l’ad-
vertiment que fan des de Res-
tauradorsLH, un grup que ha
impulsat una vuitantena de
bars i restaurants de la ciutat
per reclamar ajudes a l’Ajunta-
ment per poder mantenir els
seus negocis.
Des del grup senten que el go-

vern de Núria Marín els està ig-
norant i denuncien que “amb el
gremi d’hotels de Barcelona sí

que s’han reunit, diu molt que es
reuneixi amb els grans però no
amb nosaltres”.
Expliquen que el sector està

format per petites empreses fa-
miliars, molt vinculades als barris
i als veïns, i que donen feina a
unes 3.000 o 4.000 persones. Per
això reclamen ajudes immedia-
tes, ja que sinó molts hauran de
tancar després de l’estiu.
Des de l’Ajuntament es re-

meten al Pacte de Ciutat i asse-
guren que estan treballant amb
altres sectors productius per
aconseguir acords per a tots.

Creu Roja reparteix 
més de 3.200 lots d’aliments
SOCIETAT4Creu Roja de l’Hos-
pitalet ha repartit 3.297 lots d’a-
liments des de l’inici de la crisi
provocada pel coronavirus. En un
informe, l’entitat recull la seva tas-
ca duta a terme durant els darrers
tres mesos. En aquest document
expliquen que, a banda de les en-
tregues d’aliments, també han re-
partit 177 targetes de prepaga-
ment perquè les famílies que ho
necessitin puguin comprar pro-
ductes frescos.
Aquest augment del reparti-

ment d’aliments s’ha pogut fer
gràcies al fet que l’entitat traslla-

dés la seva activitat, des del 30
d’abril, al Tecla Sala. 
A més d’aquestes entregues,

Creu Roja també atén gairebé
6.000 persones que no es poden
desplaçar i a qui entrega ali-
ments i productes farmacèutics a
domicili. En aquestes 52 rutes
que fan cada dimecres també
entreguen aliments als sense-
sostre que viuen als carrers de la
ciutat. Per altra banda, també han
fet 3.418 trucades als col·lectius
més vulnerables, bàsicament gent
gran, per escoltar-los, ajudar-los
i poder-ne detectar les necessitats.

El 21 de juliol arrencarà 
el judici a Anna Simó

TRIBUNALS4El judici a la Mesa
del Parlament arrencarà el 21
de juliol al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, després
que se suspengués aquest abril
pel coronavirus. Una de les polí-
tiques que serà jutjada és l’hos-
pitalenca Anna Simó, que for-
mava part de la Mesa com a di-
putada de Junts pel Sí.
Simó ha explicat a Línia L’H

que té ganes que arribi el dia del
judici “perquè s’acabi aquest pro-

cés judicial que no hauria d’haver
començat mai” perquè només
van permetre un debat al Parla-
ment, i afegeix que l’afronta amb
“escepticisme” perquè “el Su-
prem va marcar doctrina”.
En aquest sentit, la que tam-

bé va ser regidora d’ERC a l’A-
juntament afirma que pensa en
els “reprimits per la justícia per
voler expressar-se a les urnes” i
remarca que no espera “res es-
pecial” dels magistrats del TSJC.
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Societat | Accident d’un agent de la Guàrdia Urbana
Un agent de la Guàrdia Urbana que triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa va tenir
un accident a la Ronda Litoral el passat 18 de juny. Segons El Far, l’agent va xocar

amb un motorista que va quedar greument ferit i hauria mort a l’hospital dies després.
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URBANISME4Una protesta con-
vocada per la plataforma Stop
Massificació va aturar durant
una estona les obres de cons-
trucció que s’estan fent als te-
rrenys de l’antiga fàbrica de ce-
ràmica Cosme Toda. Amb aquest
acte, convocat a mitjans de juny,
els seus impulsors pretenien de-
nunciar la massificació del barri
i l’especulació urbanística d’un
projecte que asseguren que està
destruint un dels elements més
importants del patrimoni ar-
quitectònic, industrial i cultural
de la ciutat com és l’antiga fà-
brica de ceràmica Cosme Toda,
d’on van sortir les peces hi-
dràuliques que van decorar tants
pisos de l’Eixample de Barcelo-
na i que van ser un dels expo-
nents del Modernisme.
Un centenar de persones es

van concentrar davant les obres,
que des del seu inici han anat re-
velant els túnels, pous i galeries
que formaven el subsol de la fà-
brica i que servien tant per em-
magatzemar les matèries pri-

meres com per coure i acabar les
peces de ceràmica.
A la manifestació s’hi van

sumar diferents col·lectius i en-
titats de la ciutat que reclamen
un canvi de model al govern de
Núria Marín. Defensen que l’es-
peculació urbanística va en con-

tra d’un model més sostenible de
ciutat, sobretot si es té en comp-
te que és una de les més densa-
ment poblades d’Europa.
Davant l’èxit de l’acció, Stop

Massificació ja treballa per or-
ganitzar nous actes per donar a
conèixer el projecte als veïns.

La protesta va entrar a l’obra i va aturar la feina. Foto: Stop Massificació

Aturen les obres a Cosme Toda
per denunciar l’especulació

SOCIETAT4La Síndica de Greu-
ges de l’Hospitalet, Merche Gar-
cía, ha rebut un 13% de recla-
macions per les dificultats per
empadronar-se que troben molts
ciutadans. Segons García, en
molts casos es tracta de persones
que comparteixen pis, que viuen
rellogats o que viuen al domici-
li on treballen, com per exemple
les persones que cuiden persones
grans.
L’Informe anual del 2019 de

l’actuació de la Síndica de Greu-
ges, que Merche García va pre-
sentar al Ple que es va celebrar
el 28 de juny, explica que “l’A-
juntament té l’obligació jurídica
d’inscriure al padró municipal
totes les persones” que ho de-
manin i que viuen a la ciutat.
De fet, García remarca que la

normativa contempla “meca-
nismes per empadronar a per-
sones que no gaudeixen de llar
al municipi, però que efectiva-
ment hi viuen permanentment”.
Per això, davant les dificultats i
pegues que diversos col·lectius
i ciutadans han denunciat que es
troben amb l’administració local
en més d’una ocasió, la Síndica
reclama al govern de Núria Ma-

rín que busqui solucions i tre-
balli per no crear desigualtats al
negar l’empadronament a di-
versos ciutadans, ja que això
“té efectes en altres àmbits de la
seva vida”, sobretot en “l’accés a
drets i serveis”.

PROBLEMES AL CARRER
Sobre la resta de queixes, els pro-
blemes a l’espai públic tornen a
ser la principal preocupació per
als riberencs i les riberenques.

De fet, la qüestió ha passat
del 21 al 38% de les queixes, bà-
sicament per problemes en la
distribució dels contenidors d’es-
combraries, la falta d’ombres
als parcs infantils, els problemes
d’enllumenat i els sorolls.
Sobre els contenidors, García

diu que cal esperar al nou con-
tracte de recollida d’escombraries
que ha de fer l’Ajuntament, però
la Síndica proposa que s’aposti
per la recollida porta a porta.

Una de les protestes per reclamar l’empadronament. Foto: Twitter (@HTancada)

La Síndica reclama facilitats per
empadronar-se a l’Ajuntament

Centre | Sant JosepCultura | Els artistes mostren el confinament al Tecla Sala
El Centre d’Art Tecla Sala ha reobert portes amb l’exposició ‘Home Sweet Home’,
de TPK. La mostra, que es podrà veure a l’Espai 1 fins al 23 d’agost, ensenya com
han viscut el confinament els artistes que formen part d’aquest col·lectiu.

Allarguen el permís a Mobike
per operar a la ciutat

MOBILITAT4El govern de Núria
Marín ha decidit allargar la lli-
cència de Mobike. La prova pi-
lot d’aquest servei de bicicletes
de lloguer s’acabava a finals de
març, però va quedar suspès
per l’estat d’alarma decretat per
fer front a la pandèmia provo-
cada pel coronavirus. Un cop fi-
nalitzat l’estat d’alarma, el servei
torna a funcionar amb normali-
tat i l’Ajuntament ha decidit do-
nar un permís especial que es-
tarà en vigor fins que es faci el
concurs públic per atorgar el
servei de nou.
Mobike, que a principis d’any

va anunciar que es passava a dir
Movi, també ha aconseguit una

llicència per operar a Barcelona,
on preveu portar mig miler de bi-
cis, una xifra similar a la que te-
nen a l’Hospitalet.

PROBLEMES DE MOBILITAT
L’Associació Sumem, que tre-
balla perquè tota la ciutat sigui
accessible per a tots els veïns i
veïnes, denuncia que durant el
temps que el servei no ha fun-
cionat per la crisi sanitària hi ha
hagut bicicletes de Mobike mal
aparcades.
Creuen que la Covid-19 és

només una excusa perquè mol-
tes empreses han treballat i per
això no entenen per què el con-
sistori els allarga la llicència.

Reclamen ajudes 
per als Blocs Ciutat Comtal

HABITATGE4Els veïns i veïnes
dels Blocs Ciutat Comtal afectats
per problemes estructurals han
creat una plataforma per denun-
ciar la situació que pateixen i re-
clamar ajudes a les administra-
cions per poder fer les reformes
necessàries per poder continuar
vivint als seus pisos.
La plataforma acull tres fin-

ques afectades per carbonosi, una
afectació molt similar a l’alumi-

nosi, que debilita les bigues i pro-
voca un problema greu a l’es-
tructura de l’edifici.
Però des de l’entitat sospiten

que hi podria haver més blocs
afectats. Creuen que podria ser tot
el barri. Per això reclamen al con-
sistori que revisi tots els edificis.
Al Ple es va aprovar una mo-

ció presentada per Esquerra on es
demana que l’Ajuntament creï
una taula de treball amb els veïns.

Amenacen de desallotjar
l’antiga bodega Charleston

OCUPACIÓ4La propietat de l’an-
tiga bodega Charleston, que va ser
ocupada aquest febrer per evitar-
ne l’enderroc, ha anunciat que vol
desallotjar l’edifici per tornar a
impulsar el seu projecte de cons-
truir-hi un nou bloc de pisos.
A través de les xarxes, dife-

rents col·lectius que donen suport
a l’ocupació, que vol convertir l’es-
pai en un edifici per fer activitats
pel barri i que l’ha rebatejat com

a Can Teo, van advertir que a mit-
jans de juny s’hi van presentar els
Mossos d’Esquadra per intentar
desallotjar el bloc, tot i que fi-
nalment no ho van fer.
Aquests col·lectius diuen que

la propietat del bloc demana el
desallotjament perquè té un per-
mís d’obres però asseguren que
no l’han presentat mai i, per
això, expliquen que han presen-
tat un recurs per aturar el procés.
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Santa Eulàlia

POLÈMICA4L’Associació de
Veïns Som Santa Eulàlia de-
nuncia que, tot i que fa setmanes
que es va acabar l’estat d’alarma,
l’entitat no ha pogut reprendre
l’activitat al seu local perquè
aquest està ubicat en un equi-
pament municipal.
L’associació critica l’absur-

ditat que és que puguin celebrar
reunions en bars i restaurants,
en edificis municipals com bi-
blioteques, museus, equipa-

ments esportius o mercats però
no ho puguin fer al seu local per-
què l’Ajuntament no l’ha reobert.
Fonts municipals expliquen

a Línia L’H que estan seguint el
mateix protocol que amb la res-
ta d’edificis municipals, com per
exemple les escoles bressol, i
que no obriran l’equipament
“fins que tot estigui net” i es pu-
guin garantir “totes les mesures
de seguretat”, afegint que no
tenen cap data per fer-ho.

EQUIPAMENTS4L’Associació Es-
portiva Santa Eulàlia ha anunciat
que deixa de gestionar el polies-
portiu municipal del barri i les pis-
tes del Gasòmetre per les pèrdues
econòmiques que el manteni-
ment de les instal·lacions provo-
ca als comptes de l’entitat.
Així ho va comunicar als seus

socis a través d’una carta envia-
da a finals de juny i avançada per
L’HDigital. En el document, l’AE-
SE diu que la reducció del nom-
bre de socis i la consegüent re-
ducció d’ingressos l’ha provocat,
en gran part, l’obertura del nou
pavelló municipal del Gornal.
Quan l’entitat ho va comunicar a
l’Ajuntament, el govern munici-
pal es va comprometre a donar
ajudes econòmiques a l’AESE
per evitar l’endeutament de l’en-
titat, però des de l’associació as-
seguren que no les han rebut
mai. En la missiva, l’entitat es-
portiva explica que “és una deci-
sió no fàcil de prendre” però que

s’hi han vist obligats per la situa-
ció en què es troben, “amb els tre-
balladors en un ERTO i ajuda in-
existent” per part del consistori.
A més de no rebre ajudes,

l’AESE s’ha vist obligada a conti-
nuar gestionant el poliesportiu i
les pistes del Gasòmetre tot i que
el contracte que va guanyar per
fer-ho el 2013 s’acabava el 2017.
Des de llavors, l’entitat ha

demanat a l’Ajuntament que fi-

nalitzés el contracte i encarregués
la gestió a una altra empresa, però
el consistori no ho ha fet i n’ha
prorrogat la gestió a l’AESE em-
parant-se en un article de la llei
que així ho permet.
Davant d’això, l’entitat va de-

cidir no reobrir el poliesportiu fins
que no se n’ocupi la nova em-
presa, Ferrovial, mentre que la
resta de poliesportius de la ciutat
van reobrir portes el 29 de juny.

El poliesportiu ha perdut socis que han marxat al del Gornal. Foto: Google Maps

L’AESE ja no gestiona el pavelló
per les pèrdues econòmiques

Som Santa Eulàlia reclama a
l’Ajuntament que obri el local

URBANISME4El Departament
de Territori ha aprovat definiti-
vament el projecte per soterrar la
Gran Via entre l’hospital Duran i
Reynals i l’enllaç amb la Ronda Li-
toral, un tram que passarà a estar
per sota del nivell del carrer, com
ja passa amb el que va de la pla-
ça Europa cap a Barcelona. A
més, també es cobrirà un tram de
415 metres que ha de millorar la
connexió entre la ciutat i la zona
hospitalària, sobretot l’Hospital
Duran i Reynals i l’Idibell.
El Consorci per a la Reforma

de la Gran Via, format per l’A-
juntament i la Generalitat, im-
pulsa l’obra, que costarà 114,83
milions d’euros. La intenció és co-
mençar la feina durant el tercer
trimestre de l’any que ve i que les
obres durin uns tres anys.
El projecte cobrirà el tram de

la Gran Via davant els hospitals de
Bellvitge i Duran i Reynals, així
com les prolongacions del carrer
de la Feixa Llarga i el camí de Pau
Redó. A més, també inclou la
possibilitat de soterrar, en una se-

gona fase, el tram que va del Du-
ran i Reynals fins a la rambla de
la Marina.
Des de No Més Blocs, entitat

que reclama aturar el projecte ur-
banístic PDU Granvia, asseguren
que aquesta és la part “amable”
d’un projecte que asseguren que

va “en direcció contrària a les ne-
cessitats reals de les famílies” i que
tindrà un impacte ambiental molt
important. Per exemple, assegu-
ren que el cobriment de la Gran
Via es farà on s’han de construir
els gratacels d’hotels i oficines, on
no viurà cap nou veí de la ciutat.

La Gran Via, al seu pas per Bellvitge. Foto: Àlex Recolons/ACN

La Generalitat dona llum verda
al soterrament de la Gran Via

Bellvitge | Gornal

Política | Pinten la façana de la seu del PSC
La Forja va reivindicar la pintada que van fer l’1 de juliol a la seu del PSC. A través
d’un vídeo al seu compte de Twitter, el grup juvenil explica que va tirar pintura a la
seu local del partit per denunciar-ne el “clientelisme, l’especulació i la corrupció”.

Espai públic | Reclamen els terrenys del Cirque du Soleil
La complicada situació econòmica del Cirque du Soleil ha empitjorat amb el coronavi-
rus. Entitats i veïns ho han aprofitat per denunciar que l’Ajuntament tanqués un espai
públic per instal·lar la carpa del circ i reclamen que l’espai es recuperi per al barri.

SANITAT4Els veïns i veïnes de
Gornal no pensen aturar les se-
ves protestes fins que el CAP del
barri recuperi l’horari que tenia
abans de la pandèmia del coro-
navirus.
El del barri va ser un dels

centres d’atenció primària de la
ciutat que el Departament de
Salut va tancar per tal de re-
distribuir els professionals i po-
der garantir l’atenció durant el
moment més àlgid de la crisi sa-
nitària. Però un cop superat, els
ciutadans denuncien que el cen-

tre ha reduït l’horari de visites,
perjudicant l’atenció mèdica
dels veïns i veïnes. És per això
que reclamen que el CAP torni
a estar obert de dilluns a di-
vendres de 8 del matí a 8 del
vespre i que hi hagi servei de pe-
diatria cada dia.
Per fer-ho, a més de recollir

signatures i enviar denunciar la
situació al Síndic de Greuges, els
veïns i veïnes tallen cada dijous
la Gran Via com a mesura de
pressió per fer sentir la seva
veu i la seva reivindicació.

Tallen la Gran Via per reclamar
l’antic horari del CAP Gornal
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FESTIVAL4La segona edició del
certamen de curtmetratges de
la Florida, organitzat pels alum-
nes de l’assignatura de l’Institut
Fontserè, ha premiat ‘La Tierra
llamando a Ana’ amb el reconei-
xement al millor curt i a la millor
direcció per a Fernando Bonelli.
Aquest film, protagonitzat

per Laia Manzanares, explica
la història d’amor entre l’Ana i en
Juan, la seva parella. La relació
ha de conviure amb l’aïllament

que pateix ella com a artista
quan es queda sense gires, sen-
se concerts i ja no pot publicar
discos nous.
En aquesta edició especial,

que ha hagut de retransmetre
els curts i la gala d’entrega de
premis a través de les platafor-
mes digitals, també s’ha reco-
negut ‘Burqa City’ amb el pre-
mi dels veïns i ‘Una mujer feliz’
amb el reconeixement social,
entre d’altres.

SEGURETAT4Un home va mo-
rir diumenge 28 de juny a la ma-
tinada al carrer de les Muses
quan l’estaven intentant robar.
Segons va avançar SER Cata-
lunya, entre tres i quatre perso-
nes estaven robant a la víctima
i la van empentar per poder
treure-li l’objecte de valor que li
volien prendre. Durant el forceig
entre els lladres i la víctima,
l’home va caure a terra i es va do-
nar un fort cop al cap que li va
acabar provocant la mort.
Segons diferents mitjans, els

fets van passar durant la mati-
nada, quan el grup de delin-
qüents va abordar la víctima al ca-
rrer de les Muses, al barri de la
Florida. Els Mossos d’Esquadra,
que tenen la comissaria a tocar
d’on van passar els fets, ja han
obert una investigació per es-
clarir què va passar i trobar-ne els
autors. Així i tot, fonts policials no
creuen que els autors del robatori
tinguessin una intenció homici-

da quan van cometre el robatori
amb violència que va acabar amb
aquest fatal desenllaç.
Es tracta d’un cas molt simi-

lar al que hi va haver a Badalo-
na fa unes setmanes, però en
aquell la víctima no va morir.

MÉS AGENTS
Aquest cas arriba una setmana
després que l’alcaldessa Núria
Marín reclamés més agents dels

Mossos d’Esquadra per a la ciu-
tat. L’alcaldessa va fer la petició
durant la Junta Local de Segu-
retat, que va comptar amb la
participació del conseller d’In-
terior, Miquel Buch.
Marín li va reclamar una

cinquantena dels agents que
s’han llicenciat a l’escola de
policia recentment i que la
Generalitat ja va dir que vin-
drien a la ciutat.

Els fets van passar al carrer de les Muses. Foto: Google Maps

Mor un home després de caure
a terra quan l’estaven robant

El Filmserè premia la passió
de ‘La Tierra llamando a Ana’

ENTORN4Defensem el Castell de
Bellvís ha posat en marxa una re-
collida de signatures perquè l’es-
pai que hi ha al voltant del Trans-
formador es converteixi en una
zona verda oberta al barri que
uneixi aquest edifici amb els te-
rrenys del castell, convertint la
zona de la Cornisa en un gran es-
pai verd obert al barri. La pro-
posta ja ha recollit més de dos
centenars de firmes de veïns i veï-
nes del barri així com el suport
d’una trentena d’entitats de tota
la ciutat que exigeixen més espai
públic per als ciutadans en un
dels barris més densament po-
blats d’Europa.
Des de la plataforma fan

aquesta petició aprofitant que el
govern de Núria Marín va con-
vertir els terrenys que envolten el
transformador d’Endesa en zona
verda el 2017. En un principi,
aquest espai s’havia de destinar a
fer-hi equipaments, una altra de
les necessitats del barri, però l’A-
juntament va canviar-ne l’ús per
poder construir el nou camp de

futbol al parc de la Torrassa. A
canvi, els terrenys del Transfor-
mador passaven a ser zona verda.
L’entitat denuncia que aquest

intercanvi ha provocat que el nou
espai públic passi a estar en te-
rrenys privats, “sense accés i rere
senyals de perill de mort”.

Defensem el Castell també
denuncia la degradació de tot
l’espai i reclama que el Transfor-
mador es torni a incloure al pla de
protecció del patrimoni, del qual
va ser exclòs el 2001 sense cap ex-
plicació i permetent l’enderroc
dels xalets centenaris que hi havia.

Des del carrer, el Transformador només s’entreveu entre la vegetació. Foto: P.M.

Més de 200 firmes per convertir
el Transformador en zona verda

Collblanc | La Torrassa

Successos | Cremen la nova gespa del camp de la Florida
Uns desconeguts van calar foc a la gespa artificial del camp de futbol de la Flori-
da. Els fets van passar el 24 de juny a la nit i l’actuació dels Bombers va evitar que
la situació fos més greu. La gespa s’estava renovant i ara caldrà canviar-la de nou.

Patrimoni | Enderroquen la vaqueria Goya
La plataforma Defensem el Castell de Bellvís ha advertit que ha començat
l’enderroc de la vaqueria Goya, un edifici construït el 1926. Aquesta era
una de les vaqueries que encara quedava dempeus al barri de la Torrassa.

SOCIETAT4L’Ajuntament ha tan-
cat un supermercat del carrer
d’Occident, al barri de Collblanc,
per les greus deficiències sanità-
ries que hi va detectar. La Guàr-
dia Urbana i els Mossos d’Es-
quadra hi van trobar menjar en
mal estat de conservació, pro-
ductes caducats amb la data ma-
nipulada i unes condicions de ne-
teja molt deficients.
Els agents hi van trobar una

gran quantitat d’insectes, com per
exemple paneroles, que demos-
traven la falta absoluta de me-

sures higièniques i sanitàries al
local. El consistori ha decidit
tancar el negoci pel mal estat de
conservació d’alguns dels ali-
ments que estaven a la venda.
També hi havia menjar que es ve-
nia a granel i que no se sabia d’on
procedia.
També van trobar productes

que estaven caducats i que tenien
la data manipulada o directament
esborrada. Davant d’aquesta si-
tuació, es van destruir 220 quilos
de menjar en mal estat que el su-
permercat tenia a la venda.

Tanquen un supermercat per
vendre aliments en mal estat



Taekwondo | Mor Cipri Rivera, l’ànima del Club Talma
El mestre i fundador del Club Talma, Cipri Rivera, va morir el passat 21 de juny. Rivera
va ser Campió d’Espanya d’hapkido sènior l’any 2010, un títol que també li va servir 

per rebre la medalla de bronze al mèrit esportiu que li va atorgar la Federació Espanyola.

Els dies van passant i les sessions
d’entrenament a la Feixa Llarga
també: cada cop falta menys per
a l’hora de la veritat, per als dos
partits (en el millor dels casos)
que han de resoldre si l’Hospi tor-
na a Segona Divisió B després de
passar les últimes tres tempora-
des al grup 5 de Tercera Divisió.
L’Estadi Municipal de Bada-

lona serà l’escenari del play-off
exprés organitzat per la Federa-
ció Espanyola de Futbol, on es
decidirà quin dels quatre aspi-
rants promociona a la categoria
de bronze del futbol estatal. Els
riberencs jugaran el primer par-
tit contra el Sant Andreu (dis-
sabte 18 d’aquest mes a les vuit
del vespre), mentre que en cas de
superar aquest enfrontament
contra els barcelonins, el cap de
setmana següent (dissabte 25, en

el mateix horari de les vuit del
vespre) es jugaria la possibilitat
de pujar contra l’equip que superi
l’altre emparellament, el Terras-
sa o l’Europa, que jugaran la
seva semifinal diumenge 19.
“Les primeres setmanes vam

posar molt l’accent en el treball
físic, però ara ja té molta més pre-
sència la pilota i aspectes tàctics
i de joc”, apunta l’entrenador ri-
berenc, Jonathan Risueño, a Lí-
nia L’H. L’entrenador ha pogut
comptar amb tots els seus homes
i destaca que fins ara no ha ha-
gut de lamentar cap contratemps
en forma de lesió. “Tots estem bé,
afortunadament”, afegeix.
El tècnic, però, no està del tot

satisfet amb el format de com-
petició proposat per la RFEF. “És
injust per als equips que hem es-
tat campions, perquè en una
temporada normal el nostre camí
cap a l’ascens hauria estat un al-
tre. Tenim la sensació que perd
valor el fet d’haver quedat en pri-
mera posició”, lamenta.

Sigui com sigui, el preparador
valencià mira ja cap a la fase, que
diu que s’ha d’afrontar “partit a
partit, pensant només en el pri-
mer, contra el Sant Andreu. No
tindria cap sentit destinar temps
a pensar en el de la setmana se-
güent”, apunta.

SENSE PÚBLIC
El que també és oficial és que els
partits es disputaran sense afi-
cionats a les graderies de l’esta-
di badaloní, tot i que el tècnic de
l’Hospi havia manifestat a aques-
ta publicació que li hauria agra-
dat que la parròquia hospita-

lenca tingués l’oportunitat d’a-
companyar la plantilla.
D’aquesta manera, l’única

manera de seguir els partits serà
a través de la plataforma d’stre-
aming Footers. El play-off ex-
prés es presentarà oficialment di-
mecres 8 al mateix estadi.

L’horade laveritatpera l’Hospi
» El conjunt riberenc arrencarà el ‘play-off’ exprés el pròxim dissabte 18 contra el Sant Andreu

» Si superen els barcelonins a Badalona, els de Jonathan Risueño es jugaran l’ascens set dies després

Els de Risueño segueixen preparant la fase d’ascens, que es jugarà al Municipal de Badalona. Fotos: CELH i CFB

Pau Arriaga
L’HOSPITALET
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Intel·ligència artificial i medicina unides per millorar el trac-
tament del coronavirus. Aquest és l’objectiu d’un equip
de metges i enginyers del grup biomèdic Cetir Ascires,
responsables de desenvolupar la primera plataforma bio-
informàtica orientada a la diagnosi i al control del SARS-
CoV-2. Una tecnologia que permet la detecció i el se-
guiment personalitzat dels casos més complexos, així com
una anticipació en la presa de decisions que pot resul-
tar vital per al pacient.

Aquest sistema, anomenat COVIDTools, utilitza al-
goritmes per traduir en dades quantificables les imatges
clíniques obtingudes d’anàlisis genètiques i proves com
les radiografies, les ressonàncies magnètiques i el TC de
tòrax. Gràcies a l’aplicació específica d’aquesta tècnica,
coneguda com a “radiòmica”, els metges podran comp-
tar amb informació molt més detallada dels afectats per
coronavirus, cosa que facilita tant el diagnòstic inicial com
l’elecció del tractament més eficaç. 

“Aquesta plataforma ens permetrà detectar casos
complexos des d’un primer moment. Per exemple,
ens ajudarà a diferenciar una pneumònia causada per

SARS-CoV-2 de qualsevol altra pneumònia vírica o
bacteriana. Així, des d’un principi, sabrem amb claredat
que estem davant d’un pacient amb coronavirus i po-
drem enfocar, amb la màxima precisió i celeritat, el seu
tractament”, afirma José Manuel Santabárbara, enginyer
coordinador del projecte.

COVIDTools també ofereix un primer pronòstic del
pacient a partir de les dades obtingudes, de manera que

els metges compten amb una gran quantitat d’informació
preliminar per interpretar el resultat de, per exemple, una
placa toràcica. En paraules de Vicente Belloch, director
científic i R+D+I de l’Àrea d’Imatge d’Ascires: “Cada vegada
es posa més en relleu la importància d’identificar els pa-
cients de COVID-19 que generaran una resposta infla-
matòria i/o trombòtica i una pneumònia vírica que de-
semboqui en una síndrome de distrès respiratori, ja que
aquest grup de persones tenen una alta mortalitat”. L’ex-
pert destaca com “identificant a aquests pacients podrem
posar un tractament antiviral i antiinflamatori, per trac-
tar d’evitar que ingressin a l’UCI i ventilin mecànicament”.

SEGUIMENT DE LES SEQÜELES PROVOCADES 
PEL CORONAVIRUS
A mesura que augmenta el nombre de pacients que su-
peren el coronavirus, els especialistes han advertit l’a-
parició de seqüeles, algunes amb un possible impacte sig-
nificatiu en el cor, l’aparell respiratori, el cervell o el fet-
ge. L’equip responsable de COVIDTools també ha abor-
dat l’etapa posthospitalària, de manera que la platafor-
ma és capaç de realitzar un seguiment evolutiu de les pos-
sibles seqüeles del pacient amb COVID-19. “Comptar amb
aquestes dades ens ajuda a planificar la medicina per-
sonalitzada que ha d’acompanyar el pacient després de
l’alta mèdica, per controlar amb exactitud la seva evolució
i per protegir la seva qualitat de vida”, conclou Belloch.Especialista processant la imatge de pulmó d’un pacient amb COVID-19

COVIDTools, intel·ligència artificial al servei 
del pacient de COVID-19

La primera plataforma informàtica que vincula sinergies entre proves genètiques i de diagnòstic 
per la imatge per obtenir una major precisió mèdica en afectats per coronavirus

“Els algoritmes d’aquesta tecnologia poden 
calcular les possibles seqüeles respiratòries,
neurològiques o cardiopulmonars en 
els afectats per coronavirus”
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Seixanta-un textos, tres estius i tres es-
cenaris: Arbúcies, Llançà i Barcelona.
Amb la natura com a punt central, Les cu-
quesés un viatge de la infantesa a la ve-
llesa. És, també, una història de repara-
ció psicològica que comença on s’acaba
Travessar la riera (2017), el llibre-testimoni
de Julià Guillamon sobre l’experiència de
sortir del coma.

Viu en línia

Llibres

Les cuques
Julià Guillamon

La Berta, la Lídia, el Toni i el Pol treballen
plegats en un espai de coworking i miren
de tirar endavant les seves carreres, que
de moment no van com s’esperaven. A
partir d’una foto fortuïta i una reacció in-
esperada a les xarxes, els quatre veuran
com les seves vides canvien dràsticament
i els likesprenen el protagonisme.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Likes
Roc Esquius

David Rees, cantautor espanyol d’origen
britànic, es va fer popular a YouTube ver-
sionant cançons d’altres artistes amb
l’ukelele. Més endavant, va començar a
compartir també les seves cançons prò-
pies i aquest juliol, per fi, arriba el seu es-
perat debut discogràfic: Amarillo. Es trac-
ta d’un àlbum format per nou temes en
què Rees demostra la seva versatilitat.

Música

La lista de los deseosés una de les prime-
res pel·lícules que es podrà veure a les sa-
les de cinema després de mesos tancades.
En aquest film, dues dones amb càncer de
pit es coneixen durant la quimioteràpia i
fan una llista de coses que sempre han vol-
gut fer. Una amiga que s’acaba de divor-
ciar també fa la seva llista i les tres em-
prenen un viatge per Espanya i el Marroc.

Pelis i sèries

La lista de los deseos
Álvaro Díaz Lorenzo

Amarillo
David Rees

Cruïlla XXS
“Menys és més”. Aquest és el lema del Cruïlla XXS, el cicle
de concerts i espectacles que ha preparat l’organització
del Festival Cruïlla després d’haver de suspendre l’edició
d’enguany pel coronavirus. La programació, que omplirà

tot el mes de juliol, compta amb més de 200 artistes,
que oferiran actuacions per a un màxim de 400 especta-
dors. A més de música, el cartell inclou propostes de circ,

dansa i teatre i ha multiplicat, també, els escenaris: el
Camp Nou, el Poble Espanyol, els jardins del TNC o el Re-
cinte Modernista de Sant Pau en són alguns exemples.

Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) és, per a
tota una generació, la Tània de Merlí, l’exitosa
sèrie de TV3 que va fer el salt a Netflix i es va

popularitzar, fins i tot, a l’Amèrica Llatina. Més
enllà del seu paper més conegut, aquesta jove

actriu ha donat vida a personatges diversos,
tant a la pantalla petita com a dalt dels es-
cenaris. En la faceta teatral, destaca la seva
participació a La senyora Florentina i el seu
amor Homer, dirigida per Sergi Belbel al

TNC, que li va valdre el Premi Butaca 2017 a
millor actriu de repartiment. A principis d’a-
quest any, la plataforma Playz (el canal de
contingut juvenil d’RTVE) va estrenar Dra-
ma, una sèrie protagonitzada per Casano-
vas que combina el català i el castellà. Pre-
cisament aquest bilingüisme ha estat l’ori-
gen d’un debat a Twitter coincidint amb la

seva estrena a TV3, el dia 29 de juny.  

E L I S A B E T  C A S A N O V A S

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió i teatre
El seu paper més conegut és el de la Tània de ‘Merlí’

Famosos

Protagonitzar la sèrie ‘Drama’ 
Original de la plataforma Playz, s’acaba d’estrenar a TV3

Debat sobre l’ús del castellà a TV3
El bilingüisme de la sèrie ha estat alhora aplaudit i criticat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| CrossCode
Aquest juliol arriba per primer cop a Switch, PS4 i Xbox One el videojoc
de rol i acció CrossCode, que fins ara només estava disponible per a PC.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ABANS D’ANAR-HI

La distància interpersonal és obligatòria: si hi ha massa gent 
i aquesta no es pot mantenir, no accedeixis a la platja 

ÚS INDIVIDUAL

DISTÀNCIA

ACTIVITAT

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

i OCI

Que l’entrada a la nova normalitat hagi coincidit amb l’a-
rribada de la calor ha convertit les platges en espais pro-
tagonistes. Hem vist vídeos que mostraven aglomera-

cions, autoritats tancant platges per excés de banyistes... Però,
realment, tenim clar què es pot fer a la platja en el món pos-
tcoronavirus? El cert és que no és fàcil saber-ho, perquè és
competència dels ajuntaments, i cada consistori és un món. 

Això sí, la Generalitat ha publicat un seguit de mesures ge-
nerals per prevenir riscos quan vulguem gaudir del sol, la so-
rra i les onades. Abans de sortir de casa, es recomana consul-
tar al visor de platges virtual si la platja on volem anar té algu-
na limitació d’accés o aforament. Un cop allà, s’ha de mante-
nir la distància interpersonal d’un metre i mig amb els altres
banyistes. Si, en arribar, veiem que hi ha tanta gent que això
no és possible, la recomanació és clara: no hi hem d’accedir.
Les dutxes, rentapeus, lavabos i altres s’han de fer servir de
forma individual, excepte en casos de persones dependents.
Pel que fa a l’activitat física, es pot fer en grup però sense
contacte físic. Per últim, s’ha d’evitar compartir menjar i estris
com ulleres, tubs, pales o altres típics d’un dia de platja.

La platja en la nova normalitat

Es recomana consultar l’estat i les possibles 
limitacions de la platja al visor de platges virtuals

Les claus

L’ús de dutxes, lavabos i altres serveis és individual. 
Tampoc es poden compartir ulleres, tubs i altres estris

Es pot jugar o fer esport en grup, però sempre evitant 
el contacte físic entre les persones que participin en l’activitat
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