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S’acaben les opcions per resoldre
i saber la veritat d’un dels casos
més foscos de la crònica negra del
país. Divendres 18 de setembre,
la família de Pedro Álvarez i el seu
advocat, Benet Salellas, van pre-
sentar un recurs a l’Audiència de
Barcelona perquè es reobri la
investigació sobre l’assassinat
del noi el desembre del 1992 al
barri de les Planes.
Salellas ha presentat aquest

recurs després que el jutjat d’ins-
trucció número 4 de l’Hospitalet
no acceptés la petició de fer no-
ves diligències a algunes de les
proves del cas. L’advocat dema-
na que s’apliquin les tècniques ac-
tuals d’investigació criminalísti-

ca i forense a diferents proves
com la bala, l’arma o el vehicle del
principal sospitós, ja que aques-
tes podrien aportar nova infor-
mació per trobar el culpable.
A més, també demana que to-

tes aquestes proves les facin els
Mossos d’Esquadra, ja que el
principal sospitós de cometre el
crim, que fins i tot va estar uns
dies a la presó pels fets, és un
agent de la Policia Nacional.

EN CONTRA
Si el pas dels anys pot ser una
oportunitat pels avenços tècnics,
també s’ha convertit en el pitjor
enemic a l’hora de poder reobrir
el cas. La fiscalia considera que no
es pot reprendre la investigació,
ja que el cas hauria prescrit per-
què el desembre farà 27 anys
que es va cometre l’assassinat.
En canvi, per a la defensa de la

família de Pedro Álvarez encara hi
ha una última esperança perquè
considera el fet que l’última dili-
gència que va dur a terme la po-
licia, en aquest cas la Guàrdia Ci-
vil, per trobar algun culpable es va
fer el 28 de setembre del 2000, de

manera que encara hi hauria
temps per fer les proves. En aquest
sentit, també volen que es tinguin
en compte els mesos no hàbils que
hi ha hagut durant el confinament
pel coronavirus.
A més, en la concentració

que hi va haver el 18 de setembre

davant de l’Audiència de Barce-
lona per part de familiars i amics
de Pedro Álvarez que donaven su-
port als seus pares, l’advocat Be-
net Salellas va explicar que, nor-
malment, quan un cas d’assassi-
nat està a punt de prescriure, “el
més lògic és que el jutge faci un
últim intent posant tots els mit-
jans a l’abast per impedir la im-
punitat” dels fets.
Tal com recull l’ACN, Salellas

va recordar un cas d’assassinat
que hi va haver al Masnou l’any
2000. El 2015 es va reobrir la in-
vestigació perquè estava a punt de
prescriure i una unitat dels Mos-
sos especialitzada en casos no re-
solts va acabar trobant l’assassí,
que va ser condemnat.

LLUITA CONSTANT
El lletrat considera que aquesta si-
tuació es podria aplicar en aquest

cas, recordant que els pares de Pe-
dro Álvarez l’han mantingut viu
tot i haver hagut de “treballar con-
tra la inèrcia de la fiscalia” i la in-
vestigació policial.
Juan José Álvarez, pare del

jove de la Verneda que va mo-
rir després de rebre un tret al
cap el desembre del 1992 al ba-
rri de les Planes, va aprofitar per
recordar que porta “tota la vida
lluitant al carrer” i que no tole-
rarà que l’assassinat del seu fill
quedi impune.
També va lamentar que, des

de l’inici, la fiscalia hagi semblat
la més interessada a deixar
d’investigar el cas sense haver-
ne trobat el culpable. Sobre
això, l’advocat Benet Salellas va
deixar clar que els costa “des-
lligar l’actitud de la fiscalia del
fet que el principal investigat fos
policia nacional”.

Últimaoportunitat
» L’advocat Benet Salellas presenta un recurs a l’Audiència de Barcelona per reobrir el cas Pedro Álvarez

» L’assassinat està a punt de prescriure i la família demana noves proves per trobar-ne el culpable

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET

Familiars i amics es van concentrar davant l’Audiència de Barcelona per donar suport als pares de Pedro Álvarez. Foto: Pol Solà/ACN

El desembre farà 27
anys que es va cometre
el crim i la família no vol
que quedi impune
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La lupa

per Antoni Garcia (ERC-L’H)

Garantim el dret a l'habitatge

L'Hospitalet és avui una de les ciutats
que pateix més els preus abusius de l'ha-
bitatge. Aquesta crisi social, econòmica
i sanitària provocada per la Covid-19 ens
ha mostrat una realitat que s'intenta
amagar, com infrahabitatges, famílies
que han de viure en habitacions lloga-
des a preus per sobre dels quatre-cents
euros, que els veïns i veïnes
hagin de destinar el 50%
del seu sou, si en tenen, a pa-
gar el seu lloc on viure i una
pujada de preus alarmant. 
A més, l'onada especu-

lativa de la nova bombolla
immobiliària, amb promo-
cions per tota la ciutat, fa que l'Hospi-
talet s'hagi convertit en una de les ciu-
tats més cares, tant en lloguer com en
compra d'habitatge, d'arreu de l'Estat es-
panyol. Un fet encara més inquietat si,
a més, tenim en compte la renda mit-
jana dels habitants de l'Hospitalet. 
En els darrers anys els preus de llo-

guer a la nostra ciutat han augmentat un
40%, mentre els sous continuen sent
precaris i molts dels nostres veïns i ve-
ïnes treballen en l'economia submergi-
da, amb sous de misèria.
El dret a l'habitatge és un dels rep-

tes, i ha de ser un dels principals ob-

jectius, que tenim totes les adminis-
tracions. Cal treballar perquè tothom
tingui garantit l'accés a un habitatge
digne. 
Les darreres setmanes hem acon-

seguit aprovar al Parlament de Catalu-
nya una llei per seguir avançant en l'ob-
jectiu de garantir aquest dret. Es trac-

ta de la Llei de mesures urgents per re-
gular els preus de lloguer, una iniciati-
va promoguda pel Sindicat de Llogaters
i treballada amb el Departament de Jus-
tícia, que arribava amb el suport de més
de 4.000 entitats veïnals, sindicals i ciu-
tadanes, que ens ha de permetre limi-
tar les pujades abusives. Perquè si no po-
sem límit a l'augment de preus i l'es-
peculació del mercat de lloguer, mai po-
drem garantir el dret a l'habitatge. La
nostra ciutat, com un dels municipis del
país amb més demanda i més dificultat
per accedir a l'habitatge, en serà una de
les beneficiades. 

Ens calen, però, més mesures. Des
d'Esquerra Republicana vam aconse-
guir el passat mes de febrer que el Ple
de l'Ajuntament aprovés la nostra pro-
posta per posar en marxa un Pacte per
l'Habitatge a l'Hospitalet i treballar
per crear un parc municipal d'habitat-
ge, entre altres mesures. Encara espe-

rem que el govern munici-
pal concreti com i quan ho
portarem a terme. També
seguim pressionant per
aconseguir la cessió, per
destinar-los a lloguer so-
cial, dels pisos buits pro-
pietat de bancs i entitats fi-

nanceres que durant la darrera crisi es
van beneficiar d'ajudes milionàries per
part de tots, perquè creiem que cal fer
efectiu un retorn social del rescat ban-
cari. Davant d’aquest escenari d’emer-
gència habitacional, lamentem que
Núria Marín estigui absent dels pro-
blemes que pateix la ciutat i faci front
amb la dreta de Cs i PP per  rebutjar la
regulació dels preus de lloguer. 
És l’hora de fer polítiques efectives

per garantir el dret a l’habitatge. Sabem
que és un gran repte, però hi treballem
per fer-ho possible. Perquè volem que
sigui possible. Aquí i ara.

Lamentem que Núria Marín faci front
amb la dreta de Cs i PP per rebutjar 

la regulació dels preus de lloguer

Disuelven el Parlament
para destituir a Puig-

demont. Puigdemont
gana y vetan su investidura. Encierran
a Turull e impiden su investidura. Pro-
híben a Sànchez que acuda a su in-
vestidura. Torra es investido y lo inha-
bilitan. No es el “problema catalán”. Es
el problema español.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He anat a comprar un
jerseiet talla tres me-

sos. El dependent m’ha
preguntat, d’esma: “De nen o de
nena?”. “És igual, de persona”, li he
dit. Se li ha il·luminat la cara: “Ai, que
bé”. M’ha ensenyat els d’unicorns. No
n’hi havia de la talla que buscava.
Llàstima! Hi tornaré.

@BelOlid

L’Audiència Nacional
ha absolt TOTS els acu-

sats del cas Bankia, Ro-
drigo Rato i 33 persones més. Diuen
que no hi ha indicis de delicte. En
canvi, ahir el mateix poder judicial in-
habilitava un president electe per una
pancarta. Fa vergonya anomenar-ho
‘justícia’.

Soy castellanoparlan-
te y estoy mil por mil de

acuerdo con Tortell Pol-
trona. Renegar de la lengua de cual-
quier lugar te convierte en un inadap-
tado. No insulta a la gente que habla
castellano, constata que se respete a la
gente que se expresa en el idioma de
Catalunya.

@jmangues@jonathanmartinz @manugonzalezmar
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Els semàfors

Ajuntament
El Sindicat de Llogateres considera que
el govern de Núria Marín criminalitza les

famílies més vulnerables en aprovar
la creació d’un pla contra l’ocupació. A

més, el govern s’ha oposat a aplicar la llei
que permet regular el preu dels lloguers.

pàgina 7

Olga Morraja
El planter de l’Hospitalet Atletisme con-
tinua generant talent i campions de for-
ma inesgotable. El darrer nom que cal
apuntar a la llista per seguir de prop 
és Olga Morraja, nova campiona d’Es-
panya sub23 de llançament de martell.

pàgina 12

Nou Quitxalles
L’Associació Nou Quitxalles ha estat

premiada perquè, durant la pandèmia,
ha repartit aliments per garantir un
àpat al dia als infants de les famílies

més vulnerables. La tasca social de l’en-
titat no s’ha aturat pel coronavirus. 

pàgina 10
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Troben noves restes antigues 
a la sitja ibera de la Torrassa1

2
La pudor de gas a Bellvitge 
venia d’uns dipòsits químics

La plana major del PDeCAT de 
l’Hospitalet deixa el partit per anar a Junts

Defensem el Castell reclama 
la neteja de l’entorn de Bellvís

La Guàrdia Urbana reclama 
tests PCR per als agents

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.

Safata d’entrada

Los centros de peluquerías y es-
tética españoles están tocados de
muerte. Durante el 2012, y en
plena crisis económica, el IVA
de las peluquerías pasó del 8 al
21% de manera, nos dijeron,
temporal. A causa de ello, cien-
tos de peluquerías cerraron de-
jando de cotizar y contribuir.
Ahora, con la COVID, la cosa va
a peor. Es apremiante una re-
ducción urgente de este IVA, pu-
esto que miles de centros se ha-
llan bajo riesgo de cierre
inminente. Como empresaria,
me pregunto: ¿no sería mejor la
disminución de este IVA que no
la pérdida de miles de lugares de
trabajo? Muchos empleados y
autónomos se están encon-
trando sin labor engrosando las
listas del desempleo. Entonces,
¿qué es peor, bajar un IVA o pa-
gar un paro a miles de peluque-
ros? A causa de ello, y por las re-
des, hemos creado el grupo
Creer en Nosotros, que está tra-
bajando para la reducción de
este IVA. ¿Quién más se apunta?

IVA mortal
per Maribel Estrada

La justícia esbiaixada és injusta
per Jordi Lleal 

La interpretació esbiaixada de
les lleis per part de l’entramat
justicier espanyol és inaudit.
No només ho fan de forma es-
biaixada, sinó que a més ho
practiquen de forma despro-
porcionada, cosa que repre-
senta un doble càstig per als
condemnats.
Es reclama una milionada

als promotors de l’1-O per la
compra d’ordinadors, quan tots
estan dipositats a les aules de les
nostres escoles. A uns ciutadans
que tallen la ronda de Dalt els
demanen cinc anys de presó, i
als veïns de la Vall d’Hebron que
no volen una narco-sala i tallen
la ronda cada dimecres durant
mesos, no? En Dani Gallardo,
un jove gadità resident a Ma-
drid, es  manifesta en contra de
la repressió i li demanen cinc
anys de presó. Hi ha una bara-
lla de taverna a Altsasua i es con-

demna uns joves entre dotze i
tretze anys. Dos guàrdies civils
beguts entren a un bar, posen
bales a la boca dels clients i els
fan cantar el Cara al sol i se’ls ha
absolt. Uns periodistes pugen a
sobre dels vehicles de la guàrdia
civil, però només imputen Jor-
di Cuixart i Jordi Sánchez. Cop
d’Estat del 23-F amb armes i
trets, al cap de poc temps eren
al carrer amb tots els honors. Bi-
lly el Niño, un torturador de-
clarat, mor tranquil·lament sen-
se ser jutjat. La dona d’en Bár-
cenas, condemnada a 15 anys de
presó, ja està al carrer, igual que
els impresentables del Blan-
querna, amb condemnes de
més de dos anys, continuen al
carrer.
Fins a on pot arribar la po-

dridura de la Justícia espanyo-
la? Per ara sembla que no hi ha
límits. Tenim mala peça al teler!

Les millors
perles

Un repartidor de pizzes estatunidenc de 89 anys ha rebut una
propina de 12.000 dòlars de part d’uns clients habituals. Les
imatges de l’home emocionat per aquest gest han commo-

gut la xarxa, però, per sort, també hi ha hagut veus crítiques amb els
Estats Units, un país on un ancià ha de repartir pizzes per sobreviure.

El ja exdiputat argentí Juan Emilio Ameri ha estat expulsat
del Congrés després que, durant una sessió telemàtica, fes
petons als pits de la seva parella davant de la càmera.

Ameri ha demanat perdó i ha dit que només volia saber “com es-
taven les pròtesis” que s’havia posat la dona feia deu dies.

No, “introduir patates congelades a l’anus no alleugereix les he-
morroides”. Aquest titular del mitjà Los Replicantes ha causat
molta mofa a les xarxes socials però, segons sembla, és un re-

mei que s’ha posat de moda a internet i sobre el qual els metges han
hagut d’alertar que no funciona i és perjudicial per a la salut.

Una noia entra sense mascareta a una oficina de correus i,
quan un treballador li ho recrimina, ella es treu els pan-
talons i la roba interior i es posa com a mascareta el tan-

ga que duia. Són les imatges sorprenents que han captat les 
càmeres de seguretat d’aquest local de Kiev, Ucraïna.

Una carta urgent que arriba amb 15 anys de retard. Li ha passat
a l’Ajuntament dels Guiamets, al Priorat, amb una carta de la
Generalitat. El consistori ha explicat a Twitter que es tractava

d’una invitació als actes de la Diada de 2005 i que anava signada per
Pasqual Maragall i Ernest Benach, aleshores president del Parlament.

A les xarxes

@xescoreverter: NYT aconsegueix 20 anys
de declaracions d’impostos de Trump. No-
més va pagar 750$ d’impostos federals el
2016 i 2017. Durant 10 anys no en va pagar.

@Cel_Mu: Si Quim Torra era el president
efectiu i Carles Puigdemont era el presi-
dent simbòlic, ara Pere Aragonès exac-
tament què és?

#Inhabilitat

@Mord_oh: M’imagino un granger acumu-
lant durant mesos els caps dels porcs que va
sacrificant, la família preguntant-li per què i
ell responent “per quan inhabilitin en Torra”.

#UnaAltraTardorCalenta? #ElsImpostosDeTrump
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ECONOMIA4Endarrerir-lo tres
mesos per assegurar-se que es
pot fer presencialment. Aquest és
l’objectiu dels organitzadors del
Mobile World Congress, que
han decidit endarrerir el congrés
i que l’any que ve se celebri del
28 de juny a l’1 de juliol en
comptes de fer-lo de l’1 al 4 de
març, tal com estava previst.
GSMA, l’empresa organitza-

dora de l’esdeveniment, ha pres
aquesta decisió per evitar que hi
torni a haver el degoteig d’em-
preses que es van desapuntar i
que van obligar a cancel·lar l’e-
dició d’enguany. En aquest sen-
tit, l’empresa reconeix que les
companyies que hi volen parti-
cipar prefereixen fer-ho presen-
cialment. Així i tot, ha desenvo-
lupat un sistema per poder ce-
lebrar el congrés virtualment.
El conseller delegat de

GSMA, John Hoffman, assegu-
ra que hi ha un interès “molt
fort” de les empreses per assis-

tir al congrés. En unes declara-
cions recollides per l’ACN, Hoff-
man preveu que l’any que ve par-
ticipin al Mobile el 85% dels ex-
positors mundials que hi han
participat en les darreres edi-
cions.
Des de l’organització també

han volgut deixar clar que aquest
canvi serà puntual i que l’edició
del 2022 es tornarà a celebrar en
les dates habituals.

MARÍN CELEBRA LA DECISIÓ
Qui veu amb molt bons ulls
aquest canvi és l’alcaldessa Nú-
ria Marín, que celebra la decisió
presa per GSMA. Marín diu que
aquest canvi “garanteix la cele-
bració d’aquesta gran cita tec-
nològica global amb totes les
garanties sanitàries, donant
temps a la lluita contra la pan-
dèmia i a la comercialització de
les primeres vacunes”.

El recinte de la Fira durant el MWC. Foto: Marta Casado Pla/ACN

El Mobile s’endarrereix i es farà
el juny perquè sigui presencial
» El congrés de telefonia se celebrarà del 28 de juny a l’1 de juliol
» L’organització espera que hi participin el 85% dels expositors 

Augmenten els detinguts per
tràfic de drogues a la ciutat

SOCIETAT4Les operacions po-
licials conjuntes entre la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra
han aconseguit augmentar en un
35% el nombre de detinguts per
cometre delictes relacionats amb
el tràfic de drogues.
Així ho creuen des de l’A-

juntament, que recentment ha
publicat unes dades en què as-
seguren que s’ha reduït el nom-
bre de delictes comesos aquest
estiu a la ciutat.
Segons el comunicat del

consistori, han baixat els furts,
els robatoris i altres infrac-

cions contra el patrimoni, que
són la majoria de delictes que es
denuncien a la ciutat. Els furts
han caigut un 41%, els robato-
ris amb violència o intimidació
un 29% i els robatoris amb for-
ça un 28%.
Una de les operacions con-

juntes es va produir al barri de
Pubilla Cases el 28 de setembre.
Agents dels Mossos i de la Guàr-
dia Urbana van detenir un home
relacionat amb una plantació
de marihuana que hi havia al so-
terrani d’un local, que havia es-
tat una ferreteria, al carrer Mina.

Dues dones a presó per la mort
d’una noia de Pubilla Cases

TRIBUNALS4El jutjat de Cor-
nellà va decidir enviar a presó
provisional sense fiança les dues
dones detingudes per l’assassi-
nat d’una noia a finals de juny a
la zona de discoteques de Fa-
mades.
Els fets van passar diumen-

ge 28 de juny a la matinada,
quan durant una baralla al ca-
rrer, un cop les discoteques ja
havien tancat, un parell de dones
van agredir-ne una altra, que va
acabar morint. La víctima era
veïna del barri de Pubilla Cases.
Des de llavors, els Mossos

d’Esquadra havien estat bus-
cant les principals sospitoses,
que van marxar de casa seva i es
van estar amagant en domicilis
de familiars per tot el país i, fins
i tot, a l’estranger per evitar que
les trobessin, tal com recull
l’ACN.
Finalment, el 16 de setembre

van aconseguir trobar una de les
dones i el seu home i els van de-
tenir. L’endemà van detenir una
altra de les dones i a la seva pa-
rella. Tots són veïns de Gavà i Vi-
ladecans. Els homes van quedar
en llibertat amb càrrecs.

El Síndic investigarà Domusvi
pels maltractaments

GENT GRAN4El Síndic de Greu-
ges obrirà una investigació per les
denúncies de maltractaments
que han presentat diversos fa-
miliars de persones residents a la
residència Domusvi. El Parla-
ment ho va demanar després
d’una proposta de Ciutadans pre-
sentada per Noemí de la Calle.
Les primeres denúncies con-

tra aquest centre per a persones
de la tercera edat ubicat a Can
Buxeres es van presentar el 2018

per casos de mala praxi, mal-
tractaments i abandonament
cap a les persones que hi viuen.
Durant el debat de la pro-

posta al Parlament, de la Calle
va demanar explicacions al Go-
vern “sobre la seva actuació en
aquesta residència de l’Hospi-
talet” i va assegurar que “la
deixadesa de la Generalitat res-
pecte a les residències” ha in-
cidit “negativament en la gestió
de la pandèmia”.

Terratrèmol |Alguns veïns van notar un sisme l’1 d’octubre
Emergències va rebre diverses trucades, una d’elles des de l’Hospitalet, per una
tremolor que es va sentir dijous 1 d’octubre a la mitjanit. El sisme el va provocar

un terratrèmol de magnitud 4,3 registrat al poble de Lizoáin-Arriasgoiti, a Navarra.
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SUCCESSOS4Les incidències pro-
vocades per la mala olor que surt
dels dipòsits de l’antiga BASF no
s’han acabat. Si el mes passat Lí-
nia L’H explicava les queixes dels
veïns i veïnes de Bellvitge, que
durant tot l’estiu han patit proble-
mes de salut, com dificultats per
respirar i irritacions per l’olor de
gas, aquest cop han estat altres zo-
nes de la ciutat on s’ha sentit
aquesta forta olor.
El 23 de setembre, Protecció Ci-

vil va rebre més d’un centenar de
trucades per la forta pudor de gas
que se sentia. A través de les xar-
xes socials, el servei d’emergències
va explicar que havia rebut 143 tru-
cades alertant de la pudor de gas.
Ràpidament, els Bombers van

començar a buscar l’origen de la
pudor, que sortia de les instal·la-
cions de l’antiga BASF. Tal com van
poder comprovar, l’empresa esta-
va netejant una de les fosses d’ai-
gües residuals que la companyia té
dins del seu recinte i que, després
que les instal·lacions fossin com-
prades per Stahl, una altra indús-

tria química, ja no es fan servir. De
fet, el que va provocar la pudor
aquest cop és el buidatge i la nete-
ja d’aquests dipòsits, una de les me-
sures que l’AMB va reclamar a
l’empresa propietària per acabar
amb els problemes respiratoris
que han patit aquest estiu els veïns

de Bellvitge, tal com va avançar
aquesta publicació.
Protecció Civil també va expli-

car que la pudor de gas que es va
sentir no va provocar “cap risc per
a la població” i va afegir que el SEM
no va haver d’atendre cap persona
en relació amb aquesta incidència.

L’entrada de Stahl, a les antigues instal·lacions de la BASF. Foto: Google Maps

Noves queixes per pudor de gas
en la neteja dels dipòsits de BASF

POLÈMICA4El Sindicat de Llo-
gateres de l’Hospitalet considera
que el govern de Núria Marín “es
posiciona sistemàticament en
contra” de qualsevol proposta
per “garantir el dret a l’habitatge”
i diu que l’actuació en matèria
d’habitatge de l’Ajuntament és
“vergonyosa”.
Així de contundent és la res-

posta del col·lectiu després que
el PSC votés a favor d’una moció
de Ciutadans per crear un pla
contra l’ocupació il·legal, que
proposa que es faci un cens
d’habitatges ocupats a la ciutat.
El Sindicat diu que aquesta me-
sura “encobreix els grans pro-
pietaris que mantenen habitat-
ges buits per especular” i afegeix
que així es criminalitza “espe-
cialment dones vulnerables amb
fills a càrrec”. També recorden
que el 75% dels ocupes venen
d’un desnonament anterior o
no tenen prou ingressos per ac-
cedir a un habitatge.
Per això, reclamen al govern

municipal que “faci un gir de
180 graus” en l’atenció a les fa-
mílies que són desnonades fent
servir els pisos buits “rescatats
amb diner públic que la banca

està malvenent a fons d’inversió”
i es posicioni a favor de regular els
preus dels lloguers.
De fet, Esquerra va presentar

una moció perquè l’Ajuntament
apliqui la llei que regula els preus
del lloguer que va aprovar el Par-
lament. El text proposava de-
clarar la ciutat àrea de mercat
d’habitatge tens per poder tenir
eines per regular i limitar els
preus dels lloguers, que s’han
disparat els darrers anys a la ciu-
tat. La moció no es va aprovar
pels vots en contra del PSC, Ciu-
tadans i el Partit Popular.

El Sindicat aturant un desnonament a la ciutat. Foto: Twitter (@sindicatLH)

El Sindicat de Llogateres
carrega durament contra Marín

Centre | Sant JosepCultura | Nou festival sobre identitat i gènere
Diferents espais del Districte Cultural acolliran, del 7 al 10 d’octubre, el festival
Berdache. Aquesta primera edició tindrà el gènere i la identitat com a temàti-
ques centrals i es tractaran a través de les arts visuals i escèniques.

PSC, Cs i PP s’oposen a retirar
la medalla al rei emèrit

POLÍTICA4El Ple va votar en
contra de retirar la medalla d’or
al rei Joan Carles I que el mateix
consistori li va entregar el 1996.
I s’hi va negar per partida doble,
ja que Esquerra i els comuns
van presentar dues mocions de-
manant-ho. Ho van fer perquè la
dels republicans criticava l’actitud
del govern de l’Estat en la marxa
del rei, cosa que els lila van re-
butjar. Comuns i republicans
van ser els únics que hi van votar
a favor, així com de canviar el
nom de l’avinguda Joan Carles I.
Durant el debat, el portaveu

de Ciutadans, Miguel García, va
dir que era “vomitiu escoltar el
senyor Garcia”, el portaveu dels

republicans, afegint que només
“deixa anar gripaus, escurçons i
excrements”. També va dir que se
li “remou l’intestí” i va titllar el seu
discurs de “demagògia indepen-
dentista”.
Al torn de rèplica, el portaveu

dels republicans va dir que al Ple
“només hi ha els seus insults”, re-
marcant les paraules del cap de fi-
les de Ciutadans, i va rematar
dient que “això seu no es cura
amb una vacuna”. Sobre el posi-
cionament del PSC, que va votar
en contra de les dues mocions
juntament amb el PP i Cs, va dir
que “el republicanisme del PSOE
és asimptomàtic” i els va acusar
d’apuntalar la monarquia.

Faran un centre d’estudis
superiors a la Remunta

EQUIPAMENTS4Tres edificis de
l’antiga caserna de la Remunta es
podrien convertir en un centre
d’estudis superiors relacionats
amb la gastronomia i les ciències
de la salut. Segons explica L’H Di-
gital, l’Ajuntament estaria nego-
ciant amb un conglomerat format
pel grup Planeta, la Universitat de
Barcelona i un centre d’estudis
dels Estats Units que estarien in-
teressats a desenvolupar aquest

projecte, que tindria com a nucli
la masia.
Els tècnics municipals enca-

ra estan desenvolupant el plec de
condicions per cedir aquests edi-
ficis històrics, que el conglomerat
hauria de rehabilitar.
Entitats que defensen el pa-

trimoni local critiquen que el go-
vern de Núria Marín torni a dei-
xar en mans de privats edificis pú-
blics d’alt valor històric.

Alpi obrirà una botiga per
vendre els seus productes

ENTITATS4L’Associació Alpi in-
augurarà una nova botiga el 16
d’octubre. L’entitat, que treballa
per a la inclusió social de les
persones amb discapacitat in-
tel·lectual, compartirà el local
amb una agència de viatges del
carrer Príncep de Bergara que ja
tenia una petita exposició dels
seus productes.
Ara, l’espai també vendrà els

seus productes amb l’objectiu de

donar-se a conèixer i ser més pro-
pers als veïns i veïnes de la ciutat.
Des d’Alpi expliquen que “els

nois i noies estan molt emocio-
nats i contents” amb el projecte
de la botiga, ja que permetrà
que la gent vegi de primera mà
tots els productes que fabriquen.
L’associació dona feina a 40

persones i va haver d’aplicar un
ERTO per la caiguda de les ven-
des per la crisi.
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NPISOS DE PROTECCIÓ
OFICIAL A SANFELIU

4La cooperativa Llar Unió
Catalònia, del sindicat UGT,
impulsa la construcció de
52 pisos de protecció oficial
en una promoció que s’es-
tà fent al número 109 del
carrer de l’Estronci, al barri
de Sanfeliu. Aquesta pro-
moció forma part del pro-
jecte urbanístic del nou
sector Porta Sanfeliu.
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs
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INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”
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Santa Eulàlia

ENTITATS4El club de gimnàstica
In Gym fa servir el parc de l’Al-
hambra per entrenar-se des de fa
unes setmanes perquè no té local.
L’entitat va néixer fa dos anys i, des
de llavors, havia fet servir una sala
de l’Institut Bisbe Berenguer, amb
qui tenia firmat un conveni. Però
el maig passat, preveient la situa-
ció que el centre hauria d’afrontar
aquesta tardor amb la tornada a les
classes, no van renovar l’acord.
Llavors, la direcció del club va

començar a buscar una solució
per poder mantenir la seva activi-
tat, que va des d’infants que co-
mencen a practicar l’esport fins a
esportistes d’elit. Es van reunir
amb el Consell Esportiu, amb l’an-
tic regidor d’Esports abans que di-
mitís, amb el Districte i amb algu-
nes entitats. També han parlat
amb la federació catalana, l’es-
panyola i, fins i tot, amb el Conse-
jo Superior de Deportes. Van bus-
car un local de lloguer però, com
que es tracta d’un club sense ànim

de lucre, no han trobat res que es
puguin permetre.
Noemí Irurtia, directora tècni-

ca del club, explica a Línia L’Hque
no demanen “cap privilegi”, però
adverteix que “el club està en pe-
rill total” si no troben un espai on
poder entrenar. Per això demanen
al govern de Núria Marín que els
ajudi a buscar una solució, perquè
asseguren que no es creuen “que no
hi hagi cap lloc” on puguin entre-

nar-se. Sobretot ho demanen per
als més menuts, ja que són l’únic
club que fa classes a nens i aquests
no volen haver de marxar de la ciu-
tat per entrenar. A més, el club no
vol que entrenin al carrer.
De moment, per preparar-se de

cara a les pròximes competicions,
els esportistes aprofiten per anar a
altres poblacions com Calafell o Va-
llirana, on sí que han obert els gim-
nasos i els cedeixen l’espai.

Les esportistes del club entrenant al parc de l’Alhambra. Foto: In Gym

Un club de gimnàstica entrena
al carrer perquè no té local

SUCCESSOS4El jutge ha enviat
a presó un home de 27 anys que
va agredir sexualment dues noies
menors d’edat a Bellvitge. Els
fets van passar el cap de setma-
na del 19 i 20 de setembre.
Segons expliquen els Mossos

d’Esquadra, dissabte 19 al mig-
dia van tenir coneixement de la
primera agressió sexual, que es
va produir a la via pública. Una
jove va patir tocaments per part
d’un home, que va fugir del lloc
en veure que un grup de joves
acudien a auxiliar la víctima.
La segona agressió es va pro-

duir l’endemà, diumenge, quan
l’agressor va intimidar una altra
menor amb un ganivet. Des de la
policia expliquen que l’home la
volia portar a una zona aparta-
da. La jova va aconseguir desfer-
se de l’agressor i marxar co-
rrents del lloc.

INFORMACIÓ CLAU
Després d’aquests dos casos, la
Unitat d’Investigació de la co-
missaria de la ciutat va comen-

çar a investigar els fets per tal de
veure si estaven relacionats en-
tre si, en haver-se produït al
mateix barri i en dos dies seguits,
i amb l’objectiu de detenir-ne
l’autor.
La policia catalana reconeix

que, una vegada més, va ser de-

terminant per resoldre el cas la
informació aportada pels testi-
monis dels fets, que van perme-
tre identificar l’autor.
El 24 de setembre els Mossos

van detenir l’home, que vestia la
mateixa roba que duia quan va
cometre les agressions sexuals.

Els Mossos d’Esquadra van detenir l’home el 24 de setembre. Foto: Arxiu

Envien a presó un home 
per dues agressions sexuals

Bellvitge | Gornal

Els ascensors de l’estació
de Bellvitge no funcionen bé
INFRAESTRUCTURES4Diverses
entitats denuncien que els as-
censors de la nova estació de Ro-
dalies de Bellvitge s’espatllen
molt sovint. L’Associació de
Veïns de Gornal i l’Associació Su-
mem expliquen que els aparells,
que van entrar en funcionament
setmanes després que s’obrís la
nova estació, han estat sense
funcionar diverses vegades
aquest estiu.

Per a aquestes entitats, més
enllà de les causes que provo-
quen que no funcionin –l’A-
juntament i Adif diu que és per
l’incivisme d’alguns usuaris–, el
problema és que tarden molts
dies a tornar a funcionar amb
normalitat i això provoca pro-
blemes a les persones amb mo-
bilitat reduïda, que tenen mol-
tes dificultats per accedir a l’es-
tació per les escales.

Nou Quitxalles rep un premi
per la tasca social que fa

RECONEIXEMENT4El progra-
ma ‘Parem Taula’ del projecte
‘Rebost Solidari’ ha rebut el se-
gon premi del Concurs Interna-
cional de Projectes Solidaris de
Befesa, una empresa multina-
cional dedicada a la gestió i re-
ciclatge de materials i residus in-
dustrials.
El concurs ha reconegut la

tasca que es fa des de les ins-
tal·lacions de l’Associació Edu-

cativa Nou Quitxalles, on es va
entregar el premi, dotat amb
6.000 euros. Aquest projecte té
l’objectiu de garantir que els jo-
ves de les famílies amb menys re-
cursos del barri tinguin un àpat
al dia, que a més és nutritiu i sa.
L’entitat, que ha reforçat

aquest servei arran de la pan-
dèmia, també treballa per ofe-
rir reforç escolar i suport emo-
cional als joves.

Equipaments |Obre portes la nova residència de gent gran
La residència per a persones de la tercera edat que Prytanis ha construït al barri
ja funciona. Aquest nou centre està ubicat al carrer de l’Aprestadora i pot acollir

140 persones. Un centenar de places seran públiques però encara no s’han atorgat.

Salut | Convoquen una manifestació pels horaris del CAP
Les entitats Rebel·lió Bellvitge i Marea Pensionista es manifestaran el 7 d’octu-
bre davant del CAP Bellvitge per reclamar “una atenció primària digna i presen-
cial” i perquè els centres del barri obrin de dilluns a divendres matí i tarda.

Els comerciants regalen
vals de descompte cada dia

COMERÇ4El Grup de Comer-
ciants de Santa Eulàlia ha posat
en marxa un nou concurs exprés
per fomentar les compres als co-
merços de proximitat del barri.
La campanya consisteix en un
sorteig diari en què una botiga o
servei associat a l’entitat ofe-
reix un val de descompte per va-
lor de 50 euros.
Per poder-hi participar cal es-

tar atent a les xarxes socials i a

la pàgina web de l’entitat, on es
publica cada dia quina botiga
ofereix el descompte. Llavors, els
participants tenen una setmana
per aconseguir participacions i
poder guanyar el sorteig i em-
portar-se el descompte.
Amb aquesta acció, que es-

tarà en marxa fins al 19 de no-
vembre, el Grup de Comerciants
vol fomentar les compres a les
botigues i serveis del barri.

Som Santa Eulàlia reclama
poder obrir la seu de l’entitat
SOCIETAT4L’associació de veïns
del barri, Som Santa Eulàlia, fa
més de mig any que no pot en-
trar al seu local. L’espai és a l’e-
quipament municipal plaça Eu-
ropa, que comparteix amb altres
entitats. De fet, al mateix edifi-
ci hi ha la biblioteca, que va re-
obrir a finals de setembre.
A mitjans de juliol es van

reunir amb el govern local, que
els va dir que a mitjans de se-
tembre valorarien la situació i
els informarien. Des de l’entitat
expliquen que encara no els
han dit res.
A aquesta frustració s’hi

suma el fet que no puguin re-
prendre la seva activitat habitual
al local, com cobrar quotes.
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CORONAVIRUS4El risc de rebrot
a la ciutat continua sent molt ele-
vat. La xifra se situa per sobre de
200, el límit que marca Salut
abans de considerar que es pot
descontrolar la situació. Per això,
des de principis de mes es tornen
a fer cribratges massius per de-
tectar possibles contagis a la Flo-
rida. Les proves es fan al casal de
gent gran de Pubilla Cases, on
s’enviaran tots els contactes dels
positius que apareguin.
L’objectiu d’aquesta mesura,

que funcionarà fins que les dades
del coronavirus millorin a la ciu-
tat, és descongestionar els CAPs.
Per això també es faran proves al
casal de gent gran de Sant Josep,
per atendre la gent del centre, i al
casal Provençana, per als veïns de
la zona sud. Per poder-se fer la
prova cal demanar cita als CAPs
per telèfon.
El Departament de Salut ho

va decidir després de començar
els cribratges massius als centres

escolars del barri, que van co-
mençar amb 800 proves a l’Es-
cola Joaquim Ruyra i l’Institut
Eduard Fontserè. Després d’a-
quests dos centres, les proves es
faran a totes les escoles de la Flo-
rida per detectar contagiats.
El centre més afectat del ba-

rri és la llar d’infants La Florida,
que ha hagut de confinar tots els
grups després de detectar un po-
sitiu. També se’n va detectar un

a l’escola bressol municipal La
Casa de les Flors. A més, els cen-
tres del nord de la ciutat són al-
guns dels més afectats pel que fa
a grups confinats.
Així i tot, a principis de mes les

dades situaven lluny el llindar que
marquen les noves normes de
l’Estat per confinar la ciutat. L’1
d’octubre, la taxa de confirmats per
PCR per 100.000 habitants era de
256,6, lluny dels 500 que diu la llei.

Salut vol descongestionar els CAPs fent les proves als casals de gent gran. Foto: HUB

Cribratges massius als barris
fins que millori la situació

PATRIMONI4Unes obres de
manteniment que Adif estava
fent al talús que hi ha al costat
del Pont d’en Jordà han desco-
bert noves restes arqueològi-
ques. Fonts de l’empresa expli-
quen a Línia L’H que els treba-
lladors que feien aquestes tas-
ques de manteniment van des-
cobrir restes antigues just al
mateix punt on l’abril de 1934 es
va trobar una sitja per guardar
gra de l’època iber.
Davant d’aquesta troballa,

l’empresa va contactar amb la
Direcció General de Patrimoni
de la Generalitat i va contractar
una empresa d’arqueologia, tal
com marca el protocol. Els ar-
queòlegs, juntament amb els
tècnics del Govern i de l’Ajunta-
ment, estan inspeccionant la
zona. Segons fonts municipals,
els tècnics hi treballaran diver-
sos dies per saber què són i de
quina època provenen les restes
que s’hi han trobat ara.
Adif continuarà fent els tre-

balls de rehabilitació del talús se-

guint les recomanacions dels tèc-
nics per no malmetre cap resta ar-
queològica. Es tracta d’una feina
habitual per tal d’evitar que hi
hagi despreniments i per netejar
la vegetació acumulada.
Des de l’Ajuntament recorden

que, durant l’excavació que es va

fer el 1934, els arqueòlegs hi van
trobar fragments de ceràmica
grega i romana, una àmfora ibè-
rica, morters i una base de vidre.
A més, durant la postguerra,

el forat de la sitja es va convertir
en una barraca on vivien famílies
que no tenien casa.

Els tècnics treballant a les restes trobades al talús. Foto: Ajuntament

Troben noves restes antigues
a la sitja ibera de la Torrassa

Collblanc | La Torrassa

Joventut | Ja està obert l’Espai Jove Sidecar d’AEMA
El nou local de la cooperativa AEMA al carrer Teide ja funciona a ple rendiment.
El Sidecar és un espai de 200 metres quadrats amb una aula d’estudi, una zona de
cuines per fer tallers i diverses sales per oferir un espai de lleure als joves del barri.

Successos | Un detingut per robar en deu aparcaments
Els Mossos d’Esquadra van detenir un home que hauria robat en deu aparcaments
de Collblanc i la Torrassa. L’home, que va quedar en llibertat amb càrrecs, hauria
forçat més d’una vintena de cotxes per sostreure’n aparells electrònics i eines.

CULTURA4El Teatre Joventut
recupera la seva programació
després que tot quedés aturat
en sec ara fa més de mig any. El
coronavirus va tancar teatres i
sales d’espectacles, que de mica
en mica recuperen l’activitat
habitual.
Un dels primers a aixecar de

nou el teló del Teatre Joventut
serà Joan Pera, el protagonista
de l’obra ‘El pare de la núvia... i
potser del nuvi’. Es tracta d’una
comèdia hilarant escrita a qua-
tre mans per Joel Joan i Hèctor

Claramunt, autors d’un altre
èxit com ‘Escape Room’ i de la
sèrie ‘El crac’.
En aquest text, Pera repre-

senta Francesc Ramon Pujols-
Pinyol, un important empresa-
ri que està encantat perquè la
seva única filla es casa amb qui
sembla ser el gendre perfecte.
Però quan descobreix qui és la
mare del nuvi, tots els plans co-
mencen a trontollar.
L’obra es podrà veure el

pròxim dissabte 10 d’octubre a
les vuit del vespre.

Joan Pera serà ‘El pare de
la núvia’ al Teatre Joventut

Matacavalls acollirà un nou
centre cultural autogestionat
EQUIPAMENTS4La Fundació
Contorno Urbano és l’encarre-
gada de desenvolupar el nou
centre cultural que s’ha instal·lat
als terrenys que hi ha al costat del
pont de Matacavalls.
La idea és que l’espai acabi

sent autogestionat i serveixi per
dinamitzar l’entorn i impulsar ac-
tuacions de millora de l’espai
públic a través del teixit associa-
tiu del barri.

Totes les activitats i tallers que
es faran seguiran criteris de sos-
tenibilitat. Per això, per construir
el local s’han fet servir dos con-
tenidors de transport marítim. El
primer es va instal·lar l’any pas-
sat i el segon va arribar el 28 de
setembre. Ara, els impulsors del
projecte l’adaptaran amb fusta i
suro i hi posaran plaques solars
i la inauguració oficial es farà els
dies 17 i 18 d’octubre.

L’entitat JAPI oferirà cursos
a joves per trobar feina 

FORMACIÓ4L’entitat social
JAPI ha posat en marxa ‘Projecta
el teu futur’, una sèrie de cursos
d’orientació i formació perquè els
joves del barri d’entre 16 i 29
anys trobin feina.
Es tracta d’uns cursos gra-

tuïts que l’entitat impartirà a
partir del 19 d’octubre al seu lo-
cal amb l’objectiu que els joves

“visquin una experiència laboral
en primera persona”, segons ex-
plica la presidenta de JAPI, Lau-
ra Crespo, a L’H Digital.
Per aconseguir-ho, els parti-

cipants a aquests cursos, que for-
men part del programa Singulars
del SOC, visitaran “entitats, em-
preses i serveis que tinguin a
veure amb la seva formació”.



Bàsquet | Estudien rebatejar el Pavelló del Centre
L’Ajuntament ha començat a estudiar la possibilitat de rebatejar el Pavelló del
Centre amb el nom de Marcel·lí Maneja. La iniciativa va sortir d’un grup de
Facebook i vol homenatjar un dels millors jugadors de la història de la ciutat.

Falta que es fixi el dia i l’hora,
però el CE l’Hospitalet ja sap
que el debut de la temporada
2020-21, la de retorn a Segona B,
serà el tercer cap de setmana d’a-
quest mes al camp del CF Bada-
lona. L’equip de Jonathan Ri-
sueño ja coneixia els seus rivals
l’any passat, però des de mitjans
del mes passat també sap l’ordre
en el qual s’enfrontarà contra ells.
El primer partit a la Feixa

Llarga serà el cap de setmana se-
güent contra el Lleida Esportiu,
mentre que el nombre imparell
d’equips farà que els riberencs
descansin en la darrera jornada
de la primera volta i també en
l’última de la lliga, de forma que
el CEL’H haurà de deixar els
deures fets a finals de març.
L’equip continua treballant

(molts cops en sessions de matí
i tarda) per estar a punt per a l’i-
nici de la lliga i ja ha jugat amis-

tosos contra el  Manresa, el CF les
Franqueses, el Santboià i el Prat.
L’Hospi continua aprofitant el
mercat i en les darreres setmanes
de setembre va anunciar les ar-
ribades del porter Manu Lucas i
del migcampista Alex Felip.

LA COPA CATALUNYA, EL DIA 9
Abans de l’estrena, però, el pri-
mer partit oficial serà la final de
la Copa Catalunya contra la UE
Llagostera, que es va haver d’a-
jornar per culpa de la pandèmia.
El partit es jugarà el pròxim di-
vendres 9 a l’Olímpic de Terras-
sa amb aforament limitat de pú-

blic a la capital del Vallès Occi-
dental. El partit es podrà veure en
directe per Esport3.

CANVIS?
Per altra banda, en una entrevista
a LH en joc, el president Santi
Ballesté va dir que proposarà, en
la pròxima assemblea de socis
(que no està gens clar quan es po-
drà celebrar, per les restriccions
en el nombre de persones que es
poden reunir) canvis com el nom
del club, de l’himne, de l’estadi i
de l’escut, retirant les anelles
olímpiques, requeriment del Co-
mitè Olímpic Internacional.

Un moment de l’amistós contra el CF les Franqueses. Foto: CELH

Copa Catalunya i lliga: un mes
intens per al CE l’Hospitalet

Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Morraja, campiona estatal
sub23 de llançament de disc

El planter de l’Hospitalet
Atletisme continua gene-
rant talent i campions de

forma inesgotable. El darrer nom
que cal apuntar a la llista per se-
guir de prop és Olga Morraja, que
a finals del mes passat va pro-
clamar-se campiona d’Espanya
sub23 de llançament de disc en
una de les primeres competi-
cions atlètiques des del març.
La seva marca de 38 metres i

70 centímentres li va servir per
penjar-se la medalla d’or en la
competició (a l’aire lliure) dis-
putada a Sevilla.
La resta de resultats per a la

representació del club van ser
un subcampionat estatal per a
Xavi Barrubés en la prova de
salt de llargada (7 metres i 46 cen-
tímentres, millor marca personal)
i una setena posició de Javier Lo-
rente en els 110 metres tanques.

Calendaris definits per 
als equips de futbol sala

FUTBOL SALA4L’AECS i l’AE
Bellsport coneixen, des de mitjans
de setembre, els calendaris per a
les seves respectives lligues, que
es posaran en marxa a partir de
mitjans del mes que ve.
Les de Sanfeliu començaran

un nou curs en la segona màxima
categoria estatal (que enguany se
subdivideix en dos grups) el ter-
cer cap de setmana d’aquest mes
rebent el Mataró. La resta dels
seus rivals seran CFS Eixample,

Atlético Mercadal, FS Ripollet,
CD la Concòrdia, Penya Esplu-
gues B, Caldes i Castelldefels.
Per la seva banda, el Bellsport

també ha vist com la Segona B
masculina es parteix en aquesta
temporada. Els d’Antonio Mesa
debutaran al Sergio Manzano el
penúltim cap de setmana del
mes contra el Ripollet. Altres
equips del grup són Arenys de
Munt, Pallejà, Martorell, Cerda-
nyola, la Unión i l’Escola Pia.
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Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955) es posa
a la pell del pallasso Tortell Poltrona des de fa

més de quaranta anys. A l’inici de la seva carre-
ra, va treballar amb artistes de la talla del pa-

llasso Charlie Rivel, de Joan Miró o de Joan Bros-
sa i, amb el temps, es va anar convertint en el clown

català per excel·lència. És fundador i director del Centre de
Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i impulsor de l’ONG Pa-

llassos Sense Fronteres. Aquest any, ha estat el pregoner de
les festes de la Mercè de Barcelona i el seu discurs no ha dei-

xat ningú indiferent. Tortell Poltrona va començar el pregó
llegint una carta de Jordi Cuixart, va denunciar la situació

dels presos polítics catalans i va defensar la llengua catala-
na, titllant d’inadaptats els qui la rebutgen. Aquesta consi-

deració li ha costat moltes crítiques i, fins i tot, una denúncia
a l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona per part

d’Impulso Ciudadano, una entitat vinculada a Ciutadans. Tot
i això, el seu pregó també ha estat molt aplaudit. 

El periodista Adrià Soldevila, un dels
que va destapar el cas ‘Barçagate’, acaba
de publicar El partit més llarg, un llibre que
s’endinsa als despatxos i al vestuari del
club en un dia clau: l’1 d’octubre de
2017. Per què finalment el Barça va de-
cidir jugar el partit, encara que fos a por-
ta tancada? Qui hi estava a favor i qui en
contra? Quines pressions hi va haver?

Llibres

El partit més llarg
Adrià Soldevila

Dues parelles d’amics de tota la vida que-
den per fer un escape room al barri
d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver d’un home esquarterat en un
contenidor... L’exitosa comèdia Escape
Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt,
torna aquesta tardor per fer riure un pú-
blic amb ganes de teatre i diversió. 

Al teatre Condal de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha pu-
blicat aquest setembre el seu segon EP,
On tot comença, de la mà del segell Ca-
ses de la Música. Les sis cançons que in-
tegren el seu nou treball discogràfic
mantenen una cronologia concreta i te-
nen la dolçor com a denominador comú.
Aquest EP ha vist la llum gràcies al suport
dels mecenes de la plataforma Verkami.

Música

Viggo Mortensen ha debutat com a di-
rector de cinema amb Falling, on ell
mateix interpreta el personatge de John
Petersen, que viu amb el seu xicot Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos
al sud de Califòrnia. A més, Mortensen
acaba de recollir el Premi Donostia 2020
al Festival de Sant Sebastià, en reconei-
xement als seus 35 anys de carrera.

Pelis i sèries

Falling
Viggo Mortensen

On tot comença
Cèlia Vila

Feminista havies de ser
La periodista i escriptora Natza Farré és la comissària de
‘Feminista havies de ser’, una exposició creativa i sorpre-

nent que reivindica la necessitat del feminisme tot assen-
yalant les diferents formes de masclisme amb què con-

viuen les dones del segle XXI. La mostra, que es va
instal·lar al Palau Robert de Barcelona el passat dia 23 i s’hi
estarà fins al 29 de novembre, posa de manifest discrimi-
nacions com la bretxa salarial, l’escassa presència femeni-
na en llocs de lideratge, l’assetjament sexual o la manca

de polítiques de conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

T O R T E L L  P O L T R O N A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans pallassos catalans
Està en actiu des de fa més de quaranta anys 

Famosos

Ha estat el pregoner de la Mercè 2020
L’entitat Impulso Ciudadano l’ha denunciat pel seu pregó

Divisió
La seva defensa del català ha rebut aplaudiments i crítiques

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Genshin Impact
Un joc de rol, aventura i exploració en tres dimensions: així és Genshin Impact, de l’estu-
di xinès miHoYo. Disponible per a smartphones iPhone i Android, així com per a PC i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TRANSPARÈNCIA

Cal fomentar la prudència, explicar els perills que hi ha 
i com evitar-los, però en cap cas transmetre por o ansietat

ÉS TEMPORAL

NO A LA POR

EN POSITIU

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

i INFÀNCIA

Després de sis mesos sense anar a classe, la d’aquest mes
de setembre era la tornada a l’escola més esperada. A
mesura que han anat passant els dies, però, és probable

que molts nens hagin començat a enyorar l’escola d’abans. Ja
sabem que la fórmula “mans, distància, mascareta” és clau per
evitar contagis de coronavirus, però costa combinar-la amb la
diversió i el joc amb els companys a l’hora del pati. Tot i això, hi
ha maneres de mantenir viva la motivació dels més petits de
la casa per anar al col·legi en temps de pandèmia.

En primer lloc, cal adaptar l’explicació de la situació a l’edat
dels infants, però fer-ho sempre amb transparència. El més
important és que els pares no transmetin excés de preocupa-
ció o ansietat als fills. Segons ha dit la psicòloga Alba Alfage-
me en declaracions a RAC1, s’ha d’inculcar prudència (han de
saber quins perills hi ha i com evitar-los), però no pas por.
També va bé recordar, com a mínim de tant en tant, que es
tracta d’una situació temporal. I, en tot moment, s’ha de par-
lar en positiu de l’escola, assenyalant tots els beneficis que
aporta (aprenentatge, socialització...) i no només els riscos.

Revifar les ganes d’anar a l’escola

S’ha d’explicar la situació als més petits 
de forma clara, adaptant el discurs a la seva edat

Les claus

És recomanable recordar a la canalla, com a mínim 
de tant en tant, que es tracta d’una situació temporal

És molt important continuar parlant de l’escola en positiu, 
assenyalant els beneficis que aporta i no només els riscos
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