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Els articles de la secció Grups 
Municipals són responsabilitat 
exclusiva dels seus autors.
 
Els anunciants són els únics 
responsables dels continguts i de 
les imatges dels anuncis publicats.

En L’Hospitalet, con Núria Marín al frente de la Al-
caldía, estamos muy acostumbrados a que las pro-
mesas políticas y las obras vayan para muy largo. 
Ejemplos de obras anunciadas que no acaban de 
llegar son múltiples: las escuelas Paco Candel y Er-
nest Lluch, los casals para mayores de Can Serra o 
Bellvitge, las paradas del metro de la L9 y L10... La 
lista es inabarcable. Ahora bien, en adecuar un es-
pacio público del Ayuntamiento para dejarlo al gus-

to de una multinacional, Le Cirque du Soleil, para 
que venga a hacer su negocio una vez cada dos 
años, Núria Marín ha demostrado una puntualidad 
envidiable. Se podría pensar que la obra es insig-
nificante, pero no es el caso: está presupuestada 
en 1.250.000€. Para que nos hagamos una idea, 
el coste total de la tan esperada construcción de la 
escuela Paco Candel son 3.200.000€. Núria Marín 
luego se queja de que denunciemos que genera una 

ciudad de dos velocidades. Nos lo intenta vender 
como promoción de la ciudad y de la cultura, pero 
no cuela. El espectáculo se publicita como si fuera 
en Barcelona y no genera ingresos a L’Hospitalet; la 
cultura que promociona es elitista a la que no puede 
acceder una familia media. Lo único que promocio-
na es a la alcaldesa, que traer un circo famoso le 
da más atención de los medios que una residencia 
para mayores. Así no, Núria Marín, así no.

C’S

Así no, Núria 
Marín, así no

MIGUEL GARCÍA 
Portaveu

En L’Hospitalet nos merecemos un transporte pú-
blico de calidad y asumible económicamente por 
todos. No podemos favorecer la utilización del 
transporte público frente al vehículo privado con 
unas tarifas elevadas y unos servicios que no cu-
bran las necesidades de movilidad de los ciuda-
danos.

Durante 2016 y 2017 se han congelado las tari -
fas del transporte, pero se ha tratado de una con-

gelación trampa, ya que consolidaba los incre-
mentos desproporcionados de los últimos años 
hasta un 72% de subida. Todo ello, dentro de un 
escenario en el que la evolución de la demanda 
del transporte público ha alcanzado valores his-
tóricos, el pasado mes de noviembre se volvió a 
alcanzar un nuevo récord de viajeros interanual y 
al cierre de 2017 alcanzó un incremento del 3,2% 
respecto al año anterior. Es decir, a mayor deman-

da más incrementos de precios. 
La política tarifaria para el 2018 no debería 

ser el incremento de los precios en los títulos de 
viaje más utilizados, sino la de ofrecer más posi-
bilidades de movilidad a los ciudadanos. Consi-
deramos imprescindible una bajada en el mismo 
y la implantación de tarifas como la de 20€ a la 
T-Jove, puesta en marcha ya en las principales 
capitales de España.

PP

Transporte 
público asequible

FCO. JAVIER MARTÍN 
Portaveu

Durante los últimos años los ciudadanos de L’Hos-
pitalet hemos tenido que cargar con los incum-
plimientos de los gobiernos de la Generalitat y el 
Estado tapando los agujeros de todos aquellos 
servicios públicos que decidían dejar de prestar.

Uno de los más importantes fue la negativa des-
de el año 2012 de la Generalitat a pagar su parte, 
1/3 del gasto total, de las escoles bressol. Esa de -
cisión significó en muchos municipios un impor-

tante incremento del precio de la matrícula que 
pagaban las familias o la eliminación de plazas.

En L’Hospitalet no fue así. Este Ayuntamiento 
decidió arremangarse y sacar presupuesto de 
debajo de las piedras, no para crear nuevos ser-
vicios, sino para pagar los platos rotos del resto. 

Esos mismos partidos irresponsables son los 
que se llenan la boca en los plenos pidiendo 
la rebaja de impuestos mientras nos obligan a 

todos a pagar sus facturas. Hace unas semanas 
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya nos 
daba la razón en este despropósito y obligaba a 
la Generalitat a pagar al Ayuntamiento la millona-
ria deuda pendiente.

Mientras el resto ondea banderas para tapar 
sus contradicciones, el PSC de L’Hospitalet de-
mostramos con hechos que lo primero son las 
personas.

Cuestión de 
prioridades

PSC

FRANCESC J. BELVER 
Portaveu

Primers dies de l’any plens de bona voluntat, però 
res ha canviat en realitat. Urgències de l’Hospital de 
Bellvitge col·lapsades, a causa d’anys de retallades; 
l’atenció primària continua precària i no pot donar 
resposta per falta de personal i mitjans. Tampoc no 
ha canviat la tornada de nenes i nens als barracons 
de dues escoles de la ciutat ni la situació de po-
bresa de moltes famílies abocades a l’exclusió; ni 
les amenaces de desnonament producte de l’avarí-

cia de bancs, fons voltor i grans tenidors. Continua 
la crua recerca de treball per a moltes persones a 
l’atur, expulsades d’un mercat laboral precari i ex-
cloent. Res canvia quan s’ha d’escollir poder escal-
far casa teva a l’hivern o comprar aliments.

Afortunadament continua la lluita de #Rebeli-
onBellvitge a la porta dels hospitals i ambulatoris; 
la Xarxa Groga en defensa de l’escola pública; la 
PAH aturant desnonaments i reivindicant el dret 

a l’habitatge digne; entitats socials contenint la 
pobresa als barris, i plataformes veïnals defensant 
el territori envers l’especulació del totxo i de plans 
salvatges com el PDU Granvia, que amenaça la 
darrera zona agrícola de la ciutat.

En totes aquestes lluites, hi som i fem costat a 
veïns i veïnes, perquè volem dignitat i igualtat per 
construir una ciutat sostenible i solidària. Entre 
tots i totes, CanviemLH.

ICV-EUiA-Pirates

Any nou, velles 
reivindicacions

ANA GONZÁLEZ 
Portaveu

El passat mes de desembre, el govern del PSC va 
aprovar els pressupostos amb el suport del PP i 
amb el vot en contra d’ERC.

Aquests pressupostos frenen en sec l’impuls 
de les propostes i les inversions que havia plan-
tejat Esquerra per millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans.

Uns pressuposts que són una nova consta-
tació dels enganys i incompliments del govern 

del PSC que ha deixat en paper mullat els com-
promisos adquirits. El govern del PSC s’oblida 
definitivament de compromisos com la tarifació 
social, la rebaixa de l’IBI o posar en marxa la taxa 
per a pisos buits propietat dels bancs.

Uns pressupostos regressius que tampoc no 
incorporen els acords de crear un parc públic de 
pisos de lloguer ni d’augmentar la partida eco-
nòmica a les entitats de lleure en la seva tasca 

d’educació als infants, i que continuen sense 
dotar de suficients recursos al foment del petit 
comerç i a les comunitats de veïns per rehabilitar 
edificis i de més inversions per als barris de la 
nostra ciutat, entre d’altres.

Davant els pressupostos del PSOE-PP, el nos-
tre compromís és seguir treballant per fer possible 
un nou L’Hospitalet més social, més pròsper i amb 
més inversió als barris.

ERC
Uns pressupostos 
que frenen 
L’Hospitalet

ANTONI GARCIA 
Portaveu

Passejant pels carrers de la ciutat penso que tant 
de bo tots els serveis de neteja funcionessin igual 
de bé que la brigada que l’equip de govern ha 
destinat a eliminar els llaços grocs així com qual-
sevol altre rastre de propaganda sobre la llibertat 
dels presos polítics. 

Si fos així, ara no estaríem parlant (un cop més 
i no sé durant quants anys consecutius) de l’es-
tat de brutícia i de deixadesa en el qual es troba 

L’Hospitalet. Tot i que hi ha barris on aquesta 
deixadesa és especialment evident, el cert és que 
aquest és un problema comú a la nostra ciutat. 

Per això, des d’aquí convido l’equip de govern 
(format pel PSC i per dos regidors no adjunts) 
que faci un petit esforç i imagini que cada femta 
de gos, cada pintada i cada contenidor ple de 
brossa és un llaç groc. 

Els convido a emprar els mateixos esforços i la 

mateixa dedicació que han demostrat tenir durant 
la seva tasca d’eliminar qualsevol rastre groc de 
la ciutat a fer desaparèixer tots els elements que, 
realment, malmeten la imatge de la nostra ciutat 
i redueixen la qualitat de vida dels nostres veïns. 

A veure si així podem esborrar, una vegada per 
totes, el problema de la brutícia i de l’incivisme de 
la llarga llista de “problemes a solucionar” que té 
L’Hospitalet. 

CiU

Netegem-ho tot

JORDI MONRÓS 
Portaveu

L’Hospitalet tindrà síndica de greuges, figura adre-
çada a la defensa dels drets fonamentals i les lliber-
tats públiques a la ciutat. La seva funció serà de-
fensar les veïnes davant l’Ajuntament. Per això, era 
imprescindible que la persona seleccionada garan-
tís independència i compromís en la defensa dels 
febles. Per això, era important que la persona esco-
llida fos de consens, i que tota la ciutadania pogués 
participar en aquesta elecció. Malauradament, no 

ha estat així. Les bases de selecció del càrrec eren 
tan restrictives que feien impossible que qualsevol 
persona allunyada dels cercles de l’associacionis-
me clàssic del municipi les pogués complir. Aques-
tes bases establien que les candidatures havien de 
tenir l’aval imprescindible d’un mínim de 15 entitats 
amb més de 1.200 socis/sòcies. Tot feia intuir, 
doncs, que passaria el que ha passat: només una 
candidatura ha passat a la fase de consulta popular 

(no vinculant). Només una persona ha assolit els 
avals necessaris, i casualment va ser assessora de 
l’Alcaldia durant 2 anys. I ens preguntem: per què 
no es facilita la participació i la democràcia directa? 
Per què s’elaboren reglaments tan restrictius que 
no faciliten la participació de veïns i veïnes no vincu-
lades a les entitats de la ciutat? Els fa por perdre el 
control de tot allò que es mou a la ciutat? Els fa por 
que la gent participi lliurement? Els fa por la gent?

CUP-Poble Actiu
Demofòbia

KHRISTIAN GIMÉNEZ 
Portaveu

mailto:diari@lhcomunicacio.cat
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Abren los espacios de ‘gent 
gran’ y jóvenes de Ca n’Arús

Servicios. El nuevo Equipamiento Municipal Carrilet acoge las dos instalaciones en el edificio de vivienda pública del Centre

El nuevo Equipamiento Municipal 
Carrilet, situado en los bajos del 
edificio de viviendas de Ca n’Arús ya 
ha abierto sus puertas. Se trata de 
una instalación en la que conviven 
un casal de gent gran y un espacio 
para jóvenes llamado a convertirse 
en punto de confluencia y cohe-
sión intergeneracional. “Pensamos 
que es importante abrir espacios 
de encuentro y de convivencia, y 
queremos seguir ofreciendo nuevos 
servicios que mejoren la calidad de 
vida de nuestros vecinos”, explica la 
alcaldesa Núria Marín. Las obras de 
adecuación de los locales y la insta-
lación de mobiliario y equipamiento 
han tenido un coste de 2,9 millones 
de euros. 

El Casal de Gent Gran dispone 
de 815 m2 distribuidos en la planta 
baja y la primera planta del edificio. 
Cuenta con una sala polivalente, un 
servicio de bar y comedor, un punto 
de atención de los servicios socia-
les, una sala audiovisual, una sala 
de informática y una biblioteca. La 
Associació de la Gent Gran de Ca 
n´Arús gestionará el día a día. “Las 
primeras semanas estaremos para 
atender a los interesados en ha-
cerse socios y enseñarles el local”, 
relata Roberto Voces, presidente 
de la asociación. El casal abrirá de 
10 a 13h y de 16 a 20h y ofrecerá 
actividades diversas, como talleres 
de taichí, de memoria o clases de 
informática. “Programaremos las 
actividades según los intereses de 
los socios, y empezarán a principios 
de febrero”, ha añadido Voces. 

Oferta juvenil
El Espai Jove Ca n’Arús se en-

cuentra en la planta -1, con 526 
m2 y un aforo para 200 personas. 
Dispone de un punto de informa-

El barrio del Centre 
cuenta con un 
nuevo equipamiento 
municipal que será 
punto de encuentro 
entre generaciones

El Centre Europa 
Jove, que informa 
de los programas de 
movilidad europea, 
se traslada a L’H

ción y aulas de estudio, un espacio 
para conocer la oferta de las enti-
dades juveniles de la ciudad y se 
programarán actividades gratuitas. 
Este servicio se suma al Espai Jove 
La Claqueta, que funciona desde 
2014 en Collblanc-la Torrassa. 

“Queremos que sea un espacio 
de referencia para los jóvenes de 
toda la ciudad, donde puedan ha-
cer actividades o encontrarse con 
sus amigos”, apunta el teniente de 
Alcaldía responsable de Joventut, 
Cristian Alcázar. 

Núria Marín juega con un grupo de jóvenes durante la jornada de puertas abiertas del equipamiento el pasado 14 de enero

tando de forma progresiva y el día 
27 celebrarán una fiesta de apertu-
ra. “Trasladaremos las propuestas 
que la AEL’H realizaba en su local 
e incorporaremos otras, como una 
programación cultural estable y lo 
que propongan los usuarios. Lo 
más importante es que los jóvenes 
lo sientan suyo y que podamos dar 
apoyo a las entidades juveniles y 
ayudar a impulsar otra nuevas”, 
añade Serrano. 

El espacio también acoge el 
Centre Europa Jove, un servicio 
del Consell Comarcal del Barce-
lonès, que hasta ahora se ubicaba 
en Santa Coloma de Gramenet y 
que es referente en información y 
asesoramiento sobre programas de 
movilidad europea. ❙

Este espacio lo dinamizará la 
Associació d’Estudiants de L’H 
(AELH). “Hace casi ocho años que 
reclamamos una nueva instalación 
para los jóvenes”, explica Isabel 
Serrano, la presidenta de la entidad. 
Las actividades se irán implemen-

Espacio de encuentro para la ‘gent gran’ en el Equipamiento Municipal Carrilet

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?video=http://lhdigital.cat/videos_2017/noticies/Espai_Municipal_Carrilet.mp4&titol=Tot%20a%20punt%20per%20comen%C3%A7ar%20les%20activitats%20de%20l%27Equipament%20Municipal%20Carrilet
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La Generalitat haurà d’ingressar un 
milió d’euros a les arques municipals
Dues sentències del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
favorables a l’Ajuntament han con-
demnat la Generalitat a pagar a les 
arques municipals gairebé 1,1 mili-
ons d’euros en concepte de subven-

Tribunals. El TSJC resol a favor de l’Ajuntament dues reclamacions de subvencions no satisfetes per part del Govern autonòmic

cions atorgades i no rebudes. Entre 
2011 i 2015, en el moment àlgid de 
la crisi, la Generalitat va incomplir 
alguns dels seus compromisos. La 
quantitat més important correspon 
a les subvencions per alumne i any 

de les escoles bressol municipals, 
que amb el sobrecost dels interes-
sos puja fins a 1.015.750 euros. I 
les subvencions pendents de cobrar 
en les actuacions de diferents plans 
d’intervenció integral a la ciutat es 

queden en 67.205 euros (un 1% del 
total subvencionat, que faltava per 
abonar). 

L’alcaldessa Núria Marín ha in-
dicat que el pressupost municipal 
de més de 250 milions d’euros que 
es va aprovar inicialment al Ple de 
desembre no incloïa el milió i escaig 
d’euros vinculats a aquestes sentèn-
cies, i ha explicat que caldrà veure 
quan i com l’aporta la Generalitat. ❙

El Cirque du Soleil se presenta 
en sociedad en L’Hospitalet

Esta nueva línea de colaboración 
complementa el convenio suscrito 
en 2016 entre el consistorio y el cir-
co canadiense por el que la compa-
ñía se instalará en la ciudad hasta 
2030 para representar sus espectá-
culos en gira por Europa. El primero 
será Totem, el 23 de marzo.

El acuerdo social y cultural, con 
vigencia durante cuatro años, per-
sigue promocionar el arte circense, 
incentivarlo a través de exhibicio-
nes, la participación del Cirque du 
Soleil en acontecimientos de ciu-
dad y fomentar la integración social 
de los jóvenes.

El primer paso del acuerdo fue 
la proyección el 15 de enero del 
documental Totem stories en el Au-
ditori Barradas, que muestra el día a 
día de los artistas y que fue la pre-
sentación en L’Hospitalet del Cirque 
du Soleil, cuyos miembros departie-
ron con el público. El segundo será 
la exposición Behind the scenes
que se abrirá el 10 de febrero en el 
Barradas con imágenes de la sede 
central y el vestuario de Totem.

Pero la acción más llamativa será 

Ayuntamiento y Cirque 
du Soleil han llegado 
a un acuerdo para 
desarrollar durante 
cuatro años acciones 
culturales y sociales

Acuerdo. Programa social y cultural en paralelo al estreno en la ciudad del espectáculo ‘Totem’ el 23 de marzo

La compañía ofrecerá 
20 becas con 
sesiones formativas 
en el Centro Cultural 
Bellvitge-Gornal 

el ofrecimiento de una veintena de 
becas para hospitalenses relacio-
nados con actividades culturales y 
monitores de niños y adolescentes 
para formarse en circo social. Las 

Hanselman, director de la gira (izquierda) y Alejandro Romero, director musical (derecha) junto al presentador del acto

Es una iniciativa creada por la 
compañía canadiense en 1995 y 
que está presente en 80 comuni-
da des de todo el mundo para dar 
apoyo a personas en riesgo de ex-

clusión personal y social, especial-
mente jóvenes. Más allá de adies-
trarlos en el arte circense persigue 
ayudar a su desarrollo personal y 
fomentar su autoestima.

La evolución humana
Totem se estrenará en Catalunya 

el 23 de marzo, en la gran carpa 
blanca que la compañía utiliza en 
sus grandes espectáculos y que se 
ubicará en un solar habilitado por 
el Ayuntamiento entre la Travessia 
Industrial y la calle Feixa Llarga, en 
el barrio de Bellvitge.

En este espectáculo intervienen 
46 artistas, actores, músicos y can-
tan tes, con acrobacias, giros tea-
trales y efectos especiales. Según 
explica Franck Hanselman, director 
de la gira, “Totem transporta al pú-
blico por la evolución humana, des-
de el agua y las formas anfibias a su 
deseo último, volar”.

El concejal de Cultura, David Qui -
rós, añade que “es un gran aconte-
cimiento para la ciudad que traerá 
actividades paralelas y propuestas 
de colaboración como la formación 
para profesionales o entidades”. ❙

cla ses las impartirá en el Centro 
Cultural Bellvitge-Gornal el Ateneu 
Nou Barris, con quien trabaja Cir-
que du Monde, el programa social 
de Cirque du Soleil. 

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?video=http://lhdigital.cat/videos_2017/noticies/LHDIGITAL_CIRQUEDUSOLEIL_TOTEM.mp4&titol=El%20Cirque%20du%20Soleil%20aterra%20%20a%20L%27H
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?video=http://lhdigital.cat/videos_2017/noticies/LHDIGITAL_SENTENCIES_TSJC_ALCALDESSA.mp4&titol=N%C3%BAria%20Mar%C3%ADn%20valora%20positivament%20les%20sent%C3%A8ncies%20que%20obliguen%20la%20Generalitat%20a%20abonar%20recursos%20pendents
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El último Pleno del año avanzó en la gratuidad de 
la zona verde de aparcamiento y en el presupuesto 
de 2018. También nombró a Òscar Sánchez nuevo 
director de Mitjans de Comunicació de L’H

Pleno municipal. Modificación inicial de la ordenanza para que los residentes del barrio puedan aparcar sin coste

La zona verde 
gratuita, más cerca

Con el apoyo de PSC, Canviem L’H 
y de los concejales no adscritos, y la 
abstención de C’s, PP, ERC, PDe-
CAT y CUP-PA, el Pleno acordó 
inicialmente modificar la ordenanza 
que regula el estacionamiento públi-
co de vehículos. Esto supone en la 
práctica que, cuando la aprobación 
sea definitiva, los residentes aparca-
rán sin pagar en las zonas verdes. 

En la ciudad funcionan áreas ver-
des en Granvia Sud y en el norte de 
Can Serra. En el resto de este barrio 
también se ha habilitado aunque en 
fase de pruebas, sin cobros ni san-
ciones, y el conflicto surgido ha pro-
vocado el cambio en la ordenanza. 

Las negociaciones entre el Ayun-
ta miento, la Asociación de Vecinos 
y una primera plataforma contraria 
a esta regulación, conocida como 
Zona AIRE (área integral de regu-
lación de estacionamiento), ha lle -
 vado a que queden exentos de pa-

Plazas verdes de aparcamiento señalizadas en Can Serra

gar la tasa para aparcar en zona 
ver de los vehículos con distintivo  
de residente, y la carga y descarga 
comercial en la zona amarilla. 

También habrá una tarifa de 1,10 
euros por día para el comercio local 
con distintivo y otra de 0,20 euros/
día para familiares de primer grado 
de residentes. Los comerciantes 
tendrán una tarifa de 0,80 euros/
hora por cada tiquet o vale. 

Videos del Pleno
Escanea el QR y accede 
a la página de L’Hdigital 
con todas las sesiones

El presupuesto municipal de 2018 asciende a 
250,4 millones de euros, un 5,92% mayo que el 
de 2017. El Pleno lo aprobó inicialmente con los 
votos de los ediles del Gobierno y la abstención 
del PP. 

El 70,5% del gasto lo centran las políticas 
de reactivación económica, empleo, inclusión 
social, educación, cultura, medio ambiente, 

fomento de la convivencia y participación.
También sube la partida de servicios 

generales por la puesta en marcha de nuevos 
equipamientos y el aumento de plantilla de 
Guàrdia Urbana y Servicios Sociales.

En el capítulo de inversiones se destinarán 
22,9 millones a la mejora del espacio público, 
nuevos casals de gent gran en Can Serra y 

Bellvitge, el campo de futbol de la Torrassa, el 
Polideportivo de Gasòmetre y la reforma del Fum 
d’Estampa. También hay previstas actuaciones 
para la mejora de la accesibilidad en los barrios 
con un ascensor en Sanfeliu, la reforma de las 
calles Príncep de Bergara y Francesc Moragas, 
y la reordenación de los espacios ajardinados de 
los Blocs Ciutat Comtal, entre otros. 

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2018

Se investigan 
los pluses de 
Guardia Urbana
Los grupos municipales de ERC y 
CUP-PA han denunciado ante la Ofi-
cina Antifrau posibles irregularidades 
en los pluses de la Guardia Urbana 
que denunció un sindicato. Solicitan 
una investigación sobre complemen-
tos salariales asignados a un 10% de 
la plantilla por si pudieran ser consti-
tutivos de delito. Algunos pluses no 
están en las tablas salariales y otros 
se han pagado por conceptos que 
los agentes no realizan. El Gobierno 
local afirma que está regularizando 
esta situación tras haber hecho una 
investigación interna, pero asegura 
que es un proceso lento. ❙

ERC y CUP-PA

Noemí de la Calle (C’s) i David Pé-
rez (PSC) són els dos hospitalencs 
que han revalidat escó al Parlament 
en els comicis del passat 21 de de-
sembre. Ciutadans va ser la força 
més votada a la ciutat.

La formació taronja va obtenir el 
33,38% dels sufragis (45.572 vots) 
i es va situar en primer lloc, com 
als comicis autonòmics del 2015. 
El PSC se situa en segona posició 
amb un 22,96% (31.343), seguit 
d’ERC amb el 15,19% dels vots 
(20.733). Li segueixen Catalunya 
en Comú - Podem, amb un 9,70% 
i 13.241 vots; Junts per Catalunya, 
amb un 7,88% i 10.756 sufragis; 
PP, amb 6,21% i 8.478 vots, i CUP, 

amb el 2,76% i 3.773 sufragis. 
La participació va ser del 78,30% 

d’un cens de 174.944 electors. Al 

tancament d’aquesta edició estava 
prevista la sessió de constitució del 
nou Parlament. ❙

De la Calle i Pérez, diputats
21D. Ciutadans guanya per segon cop les autonòmiques a L’Hospitalet

Els diputats Noemí de la Calle (C’s) i David Pérez (PSC)

Breves

La Oficina de la Vivienda 
se traslada temporalmente 
por trabajos de reforma

El servicio de atención al público de 
la Oficina Municipal de la Vivienda se 
presta este trimestre en la Conceja-
lía del Centre (Rambla  Just Oliveras, 
23) por la reforma que se ha iniciado
en la sede de la calle Llobregat para
ampliar la zona de atención al públi-
co y abrir nuevos accesos. La ubica-
ción provisional mantiene el horario
de 9 a 14h, de lunes a viernes, y el
teléfono 93 403 26 00. ❙

Durante el Pleno, Gregorio Mar-
tínez, en nombre de la AVV de Can 
Serra, explicó cómo se llevó la 
negociación, y un grupo de vecinos 
aún contrarios a la zona verde pro-
testaron por su aplicación.

Por unanimidad se acordó el 
nombramiento de Òscar Sánchez 
como director de Mitjans de Co-
municació de L’H, tras superar el 
proceso de selección, y se aprobó 
una única moción, de PDeCAT, para 
dar mayor relevancia al deporte fe-
menino de la ciudad. El portavoz de 
CUP-PA, Khristian Jiménez, volvió a 
abandonar el Pleno en protesta por 
la situación política en Catalunya y 
los encarcelados por la DUI.   ❙

C’s denuncia 
la selección de 
cargos a medida
El grupo afirma que el Gobierno ha 
realizado selección de personal di-
rectivo a medida. Para demostrarlo, 
levantó acta notarial con los posibles 
ganadores de siete concursos de 
plazas directivas. Una vez finalizado 
el proceso reveló que ha acertado la 
identidad de los agraciados y estudia 
denunciarlo en la Oficina Antifrau. El 
Gobierno, por su parte, afirma que 
la Ley de grandes ciudades obliga a 
ocupar estos puestos con funciona-
rios especializados, que los ganado-
res ya realizaban estas funciones, que 
cesarán cuando cese el Gobierno y 
que el proceso ha sido transparente. ❙

Gestión pública

Proyectos de mejora en 
tres escuelas de infantil 
y primaria de la ciudad

En el centro Mare de Déu de Bellvit-
ge se ha renovado el arenal y se ha 
instalado un nuevo juego en el patio 
de los pequeños. En el Joaquim Ru-
yra se coloca una valla metálica de 
seguridad y una nueva puerta. Y en 
el Frederic Mistral se coloca una es-
calera exterior de evacuación. Este 
año también se harán reformas en la 
Milagros Consarnau, el Provençana 
y la cocina del Joaquim Ruyra. ❙

El ex alcalde Celestino 
Corbacho abandona 
el Partit dels Socialistes

Corbacho envío una carta a la direc-
ción nacional del PSC para darse de 
baja después de 40 años de militan-
cia. El que fuera también diputado 
en el Parlament y ministro de Trabajo 
afirma que su decisión responde a 
una reflexión política y personal, y que 
no piensa integrarse en ninguna otra 
for mación política, aunque ha sido 
muy conciso en sus respuestas y no 
ha querido hacer más comentarios. ❙

http://www.lhdigital.cat/web/digital-h/plens_municipals
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?video=http://lhdigital.cat/videos_2017/noticies/VALORACIONS_PORTAVEUS_21D.mp4&titol=Portaveus%20municipals,%20diputats%20i%20l%C3%ADders%20locals%20opinen%20sobre%20els%20resultats%20electorals
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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Finaliza la urbanización 
de la Rambla Catalana
Distrito II. La calle dispone de aceras más anchas, 
nuevo asfaltado y se ha renovado la iluminación, 
el mobiliario urbano y la señalización viaria

Cruce con semáforos y aceras adaptadas en Rambla Catalana

Las obras de reforma de la Rambla 
Catalana, en Collblanc-la Torrassa, 
han supuesto una renovación inte-
gral de la vía. “Era una obra muy es-
perada por los vecinos ya que hacía 
muchos años que no se ejecutaba 
ninguna modificación en esta calle”, 
ha explicado Cristian Alcázar, regi-
dor del distrito. 

La nueva Rambla Catalana dis-

pone de aceras más anchas, de 
3,25 metros y nuevo asfaltado. La 
calzada tiene un carril de circula-
ción y otro para el aparcamiento. 
El proyecto también ha permitido 
renovar la iluminación, el mobiliario 
urbano y la señalización viaria. To-
davía quedan pendientes algunos 
retoques de adecuación que se 
desarrollarán durante estos días. 

Participación

El Consell 
de Ciutat 
avala Merche 
García como 
Síndica de L’H 
El Consell de Ciutat de L’H avaló con 
una única abstención el 9 de enero 
la candidatura de Merche García 
como Síndica de L’Hospitalet y ele-
vó la propuesta al Pleno municipal 
para ser ratificada. García es direc-
tora del Esplai la Florida, coordinado-
ra del Observatori de la Infància de 
L’Hospitalet y miembro de l’Espai de 
Ciutadania. Era la única candidatura 
porque las otras dos presentadas no 
cumplieron los requisitos de las ba-
ses. 

García ha manifestado que “es 
importante que las entidades crean 
en la figura del síndico como garan-
te de sus derechos. Es una aventu-
ra porque en la ciudad es la primera 
vez que se pone en marcha y debe 
responder a las necesidades de la 
ciudadanía”. 

En el Consell también se presen-
tó las características del proceso 
participativo sobre el diseño y los 
servicios del parque de 50 hec-
táreas y las tres masías del PDU 
Granvia. Las propuestas podrán ha-
cerse de forma presencial o por in-
ternet cuando se inicie el proceso. ❙

Collblanc

El carrer de l’Estudi es 
convertirà en una zona 
de prioritat invertida 
❙❙❙ Per tal d’adaptar el carrer al Pla
de mobilitat urbana sostenible de
L’Hospitalet, la calçada i les vo re -
res seran al mateix nivell i la limita-
ció de velocitat serà de 20 km/h.
Està previst que l’obra duri qua-
tre mesos i té un pressu post de
111.218 euros. Així doncs, el car-
rer de l’Estudi se sumarà a al tres
vies que ja són de prioritat invertida
al barri com els carrers de Rius i
Carrió, de Sort, de Mercader, del
Dos de Maig, del Cinca i de Ferré. ❙

Gornal

El barri tindrà un nou 
‘skatepark’ al costat del 
Poliesportiu municipal
❙❙❙ La instal·lació s’ubicarà a l’illa en -
tre els carrers de Can Tries, de Nar-
cís Monturiol i de l’Aprestadora. El
pressupost és de 132.000 euros i
el termini d’execució és de qua  tre
mesos. Aquest equipament dona
resposta a una demanada dels afi-
cionats al patinatge urbà, que han
participat en l’elaboració del pro-
jecte, i se sumarà al que ja existeix
al parc de la Cabana. L’Ajuntament
també vol construir una instal·lació
d’skate al parc de la Torrassa. ❙

Los trabajos, con un presupuesto 
de 459.000 euros, se han alargado 
tres meses más del período previsto 
por problemas con la empresa adju-
dicataria. “Eso dilató un poco más el 
proceso, pero ya esta a disposición 
de los vecinos. Es una vía con más 
luz y más amable pero, sobre todo, 
con más espacio para los ciudada-
nos”, ha añadido Alcázar. 

  A finales del trimestre empe-
zarán trabajos de reurbanización 
en otras vías del barrio, como en 
la calle Mas, Montseny o Gregorio 
Marañón. ❙

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12404047
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CRISTINA SÁNCHEZ

- Com ha canviat la seva relació
amb el Govern d’un any ençà?
- Sempre he intentat mantenir amb
tots els companys una relació de
respecte. Amb el Govern tenia
una relació de col·laboració per-
què la força del PDeCAT arribés a
L’Hospitalet sense deixar de fer una
oposició dura i alhora constructiva.
Aquest any hi ha hagut un punt d’in-
flexió. Mentre que partits com PP i
C’s sabem d’on venen i on estan, el
PSC ha fet una travessa difícil d’en-
tendre. No pel seu posicionament
nacional, que entenem, sinó sobre la
defensa de la democràcia, la llibertat
d’expressió i els valors democràtics.
Ha estat una decepció personal per-
què davant els fets de l’1 d’octubre,
quan al Vilumara va intervenir la Poli-
cia Nacional contra la gent que volia
votar, l’alcaldessa diu que ella ho va
impedir, però jo hi era i va arribar a
misses dites i els va acomiadar. S’ha
trencat un clima de convivència de-
mocràtic i pacífic. La gran feina que
tenim no és convèncer més gent
perquè sigui independentista sinó
confrontar les idees lliurement i fer
un referèndum per decidir de forma
democràtica el futur de Catalunya.
La Constitució es pot modificar o re-
interpretar perquè la societat avanci
i no tancar-se en banda en normes
de fa 40 anys.

- Per això ha abandonat el Ple
en tres ocasions?
- Va haver-hi municipis que van faci-
litar fer el referèndum. A L’Hospita-
let no, tot al contrari. Algun partit va
poder fer un míting a La Farga però
denuncien al PDeCAT, per un cartell
sobre l’1-O al xiringuito de la Festa
Major de Bellvitge, i ve la Guàrdia
Urbana. I després de l’1-O i els em-
presonaments, encara teníem més
motius. Hem volgut fer un procés
pacífic cap a la república. I el que
podíem fer era abandonar el Ple, tot

Monrós davant ‘L’Acollidora’, on cada dilluns es fan concentracions per la llibertat dels empresonats pel procés

“L’actuació del Govern 
del PSC davant l’1-O 

ha estat una decepció 
personal”

n

“L’H pot créixer amb 
un desenvolupament 
de primera categoria 
com el PDU Granvia”

n

LA CIUTAT

si hi ha enllumenat, comerç, segure-
tat... Hem presentat mocions perquè 
la ciutat sigui atractiva per als que hi 
vivim. Hem demanat bonificacions 
per als autònoms i l’anàlisi de femtes 
de gos al carrer, per exemple.

- Segueix donant suport al PDU?
- L’H, per la seva situació estratègica,
pot créixer amb un desenvolupament
de primera categoria com aquest. Si
Barcelona és la capital del país, L’H
n’és la primera ciutat. I el PDU con-
tribuirà a reordenar aquesta zona per
a la ciutadania amb un gran parc i
el soterrament de la Granvia. Seria
ideal que es pogués fer ja el soter-
rament de les vies del tren però això
depèn de l’Estat espanyol. Els ter-
renys on s’actuarà són privats i amb
el PDU podrem tenir un gran espai
amb allò que es decideixi en consul-
ta ciutadana, i en la part privada hi
haurà activitat econòmica, científica i
docent, no pisos. Es troba a Bellvitge
però és un projecte per a tothom.

- I ara, quines són les prioritats?
- Seguirem fent una oposició cons-
tructiva, amb més fermesa, perquè
queden moltes coses per fer. Volíem
més seguretat, neteja i civisme, i no
estem millor. I hem de ser una ciutat
més democràtica. La participació en
els consells de districte és molt res-
trictiva, no recull el pensament de tot-
hom. La democràcia participativa no
ha avançat prou, els mecanismes no
són atractius, falta informació clara i
els webs municipals són massa ad-
ministratius. Necessitem una informa-
ció més plural, amb una ràdio, el Diari
i la Televisió que parlin de tots. Ara es
posa la primera pedra amb una nova
direcció de mitjans de comunicació
en qui confiem perquè això canviï.

- Quina és la seva ciutat ideal?
- Una ciutat en constant evolució,
que sàpiga adaptar-se als moments
que ens toca viure i a les necessitats
de les persones. y

“Hi ha poca inversió als barris on viu 
la gent, només es posen pedaços”

set dies abans del Ple. És molt di-
fícil analitzar-ho. Sembla cuinat i ja 
comptaven amb algun grup [PP] per-
què fossin aprovats. Ni ens han con-
vocat per parlar-ne. Només inclou 
coses que havíem presentat en mo-
cions, com la reforma del carrer del 
Príncep de Bergara. Hi ha poca in-
versió als barris que s’envelleixen. És 
on viu la gent, no a la plaça d’Europa, 
que també ens sembla necessària. 
Als barris es posen pedaços però no 
es fan reflexions globals.

- A banda del conflicte polític,
en què han posat l’accent?
- En les accions més municipalis-
tes. Allò que els hospitalencs veuen
quan es lleven. Si un carrer està brut,

Entrevista

Jordi Monrós, portaveu del grup PDeCAT 
(antiga CiU) a l’Ajuntament. El referèndum 
de l’1-O i els fets posteriors han canviat la 

seva relació amb el Govern municipal i ha 
estat un dels regidors que han abandonat 
el Ple com a protesta en diverses ocasions. 

Diu que ho ha fet a contracor i que manté 
ferm el seu compromís amb la ciutat per 
fer-la atractiva per als qui hi viuen

i que a contracor perquè ens hem 
presentat per fer política municipal. 
No era una rebequeria, estàvem dis-
gustats pels fets contra la democrà-
cia i la llibertat d’expressió, com no 
estar al costat dels presos polítics. 

- El desembre s’hi van quedar i
van votar contra el pressupost.
- Aquests motius són eterns però no
podem desatendre la política munici-
pal. I quan l’Estat convoca eleccions,
tot i que no les volíem, vam creure
que era l’oportunitat per reprendre
una certa normalitat. La normalitat
no arribarà fins que hi hagi un nou
govern i l’article 155 desaparegui.
I sobre el pressupost, un projecte
de 250 milions d’euros ens arriba
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ENRIC GIL

- Com heu viscut a CUP-Poble
Actiu aquests mesos de política
municipal a l’ombra del procés?
- Que comencem per aquí és simp-
tomàtic del moment d’excepcionali-
tat, que nosaltres hem volgut expres-
sar també amb l’abandonament dels
últims quatre plens ordinaris, perquè
la situació no és precisament ordinà-
ria. L’1d’octubre i la setmana prèvia
són clau a nivell de país però també
de ciutat, perquè suposa un moment
d’empoderament popular, d’exercir
la sobirania, no només pels milers
de votants sinó pel que suposa de
moviment social i popular. Destaca-
ríem sobretot l’aparició estel·lar dels
Comitès de Defensa de la República
(CDR). És un retorn a mirar la ciutat
amb la voluntat de transformar-la. Es-
tem esperançades i convençudes...
Fins i tot diria que tot aquest fort mo-
viment popular ha superat les pròpi-
es organitzacions polítiques i socials.

- 18 empreses han traslladat ja
el domicili social de L’H a fora
de Catalunya. Us preocupa?
- Segurament té a veure amb el mo-
ment d’incertesa política, que assu-
mim. Els diners i els negocis al final
són porucs i en moments així normal-
ment ni fan ciutat ni fan país, fan but-
xaca. Cal posar-ho en perspectiva,
no han traslladat ni oficines ni volum
de negoci ni treballadors. El que sí
que és un drama són les empreses
que deslocalitzen la producció.

- No doneu suport a la proposta
inicial de pressupost municipal
per al 2018, per què?
- No veiem cap evolució. Hem fet pro-
postes des del primer any per reduir
despeses i ampliar inversions i parti-
des que considerem claus, i no veiem
ni tan sols voluntat de negociar.

- Quins reptes té la ciutat?
- L’H té dos reptes des de fa anys:

Giménez, al solar d’una futura residència privada d’estudiants a Collblanc, denuncia la pressió urbanística a L’H

“El drama no és 
deslocalitzar seus 

socials sinó producció 
de les empreses”

n

“L’H té dos reptes des 
de fa anys: la pobresa 
i el model de ciutat pel 
qual aposta el Govern”

n

LA CIUTAT

el procés que s’està endegant a la 
Florida i les Planes amb el Pla inte-
gral, aquesta és la metodologia ade-
quada, veurem fins a on pot arribar.  

- Pobresa i precarietat a L’H, ens
actualitzeu la diagnosi?
- A la recent enquesta municipal per
barris es veu molt clara la desigualtat
entre nord i sud. La renda mensual
de les llars va dels 2.200 euros del
Centre, Sant Josep o Santa Eulàlia
als només 1.400 de les Planes o
Gornal. Però la dada més dramàti-
ca és que el 28% de les famílies no
podria afrontar una despesa extra de
300 euros, percentatge que puja a
Gornal o les Planes. Són indicadors
del drama, de la incertesa que es viu
a la ciutat, ara també dels que tot i
treballar segueixen instal·lats en la
precarietat. Un altre indicador de la
dècada de crisi és el conflicte dels
professionals dels serveis socials a la
ciutat. Ens parlen de col·lapse en els
serveis socials, de situació insoste-
nible que s’ha traduït en un conflicte
laboral encara no resolt i que mostra
com afrontem la crisi de recursos.

- Heu denunciat a l’Oficina An-
tifrau presumptes irregularitats
en els salaris de la Guàrdia Ur-
bana, ens doneu els detalls?
- Parlem d’una documentació sol-
licitada per una secció sindical i d’un
informe de la pròpia assessora jurí-
dica de l’Ajuntament que reflecteix
possibles irregularitats en comple-
ments salarials de les retribucions de
membres de la Guàrdia Urbana, tam-
bé en comissions de serveis aplica-
des a la corporació, o complements
que no existeixen, fora de conveni. El
Govern reconeix que ha succeït però
diu que són problemes administra-
tius, que algú s’ha equivocat reitera-
dament, sense mala voluntat. Ara fa
un any que el Govern sap què passa
i no sabem encara què han modificat. 
Podria suposar possibles delictes
penals i comptables. y

“Potser hem de fer una moratòria en 
la construcció en determinats barris”

a l’expulsió de veïnes dels barris per 
l’increment dels lloguers. Això és un 
drama, no es pot construir comunitat 
i cohesió als barris si la gent canvia 
de pis constantment. Trobem a faltar 
un pla local d’habitatge que estudiï la 
situació, vegi què podem fer i apos-
ti per un mercat públic de lloguer, ja 
sigui comprant o edificant habitatge. 
La manca d’espai públic a la ciutat 
junt a l’alta densitat donen un còctel 
bastant explosiu que provoca situa-
cions conflictives. Potser hem de fer 
una moratòria en la construcció nova 
en determinats barris fins que no els 
espongem. Aquests problemes són 
insuportables per a moltes veïnes, 
sobretot del nord de la ciutat. I aquí, 
això sí, ens agradaria posar en valor 

Entrevista

Khristian Giménez, portaveu de CUP-
Poble Actiu. Tanca l’hora d’entrevista que 
resumim aquí destacant del 2017 l’alegria 

per la destitució del “mossèn feixista 
Custodio Ballester”, a Sanfeliu, i la tristesa 
per la desaparició de la companya de grup 

i sindicalista Sesi Villegas, un contrapunt 
que diu molt d’aquest psicòleg de llarga 
trajectòria social ficat en política fa 3 anys

pobresa i desigualtat social, i el mo-
del de ciutat pel qual aposta el Go-
vern amb una visió empresarial de 
la gestió pública. En una ciutat amb 
altíssima densitat de població i espai 
públic molt escàs, l’urbanisme que 
impulsen no contribueix a millorar 
el problema. Al contrari, ara es vol 
urbanitzar el 8% del territori, al vol-
tant de l’última zona agrícola (PDU 
Granvia Llobregat). S’incideix en un 
model de pressió urbanística, amb 
més llocs de treball precaris vincu-
lats al turisme i a la terciarització de 
l’economia. I això porta associades 
mancances com el fenomen dels 
habitatges d’ús turístic. Ens trobem 
des de la venda de blocs sencers a 
grans empreses per especular fins 
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Història. Dels 110 edificis protegits que té la ciutat, un 54% es va aixecar durant el primer terç del segle XX. Gran part són habitatges residencials i propietats privades que es confonen enmig del teixit urbà posterior i que la ciutadania no coneix

E
l 54% dels edificis prote-
gits de L’H pertanyen al
primer terç del segle XX i,
tret dels que allotgen equi-

paments públics o tenen un ús col-
lectiu, són grans desconeguts per a 
la ciutadania, en especial els habi-
tatges de propietat privada.

Fem una mica d’història. L’Hos-
pitalet es va plantar a les portes del 
segle XX influïda per dos fets: el 
progrés que es va iniciar a final del 
segle XIX —el telègraf, el telèfon, 
l’aigua corrent, l’enllumenat de gas, 
la millora del transport...— i una forta 
onada migratòria que va fer que la 
població passés de 5.095 habitants 
l’any 1900 a 37.650 el 1930. En 
paral·lel, la indústria prenia embran-
zida i en el primer terç del segle 
XX, fins al cop d’estat de 1936, van 
aparèixer la Tecla Sala, la Farga, 
Can Trinxet i les primeres indústries 
químiques, i hi arriba el metro. Tot a 
tocar d’una Barcelona que prepara 
l’Exposició Universal de 1929.

Tot això va fer créixer la ciutat, 
especialment en els tres nuclis 
urbans que l’arribada del ferrocarril 

i de la Nacional II van acabar de de-
finir: L’Hospitalet Vell, Santa Eulàlia 
i Collblanc. Aquestes zones copen 
la meitat del patrimoni arquitectònic 
protegit. Són edificis residencials, 
indústries, serveis i infraestructures 
construïdes entre 1900 i 1936. 

I sobre l’autoria, destaca un 
nom per sobre de tots: l’arquitecte 
Ramon Puig i Gairalt, tècnic muni-
cipal de l’època. A banda de ser 
autor dels antics cinemes Joventut 
i Romero, dels mercats del Centre 
i Collblanc i de la Cosme Toda, per 
citar-ne els més coneguts, també 
té obra residencial, algunes amb el 
seu germà Antoni. 

El 70% de les construccions de 
principi del segle XX són edificis 
per viure-hi. Hi ha cases unifami-
liars però destaquen les primeres 

PATRIMONI DESCONEGUT
CRISTINA SÁNCHEZ / 
FOTOS: GABRIEL CAZADO

Pocs són els que no coneixen la Tecla Sala, l’Harmonia, el pont d’en Jordà o 
l’ermita de Bellvitge. Però la ciutat ens ofereix altres mostres patrimonials en 

L’EDIFICI MÉS ALT DE RAMON PUIG I GAIRALT

L’estil art-déco de Casa Pons, el Gratacel de Collblanc 
Ramon Puig i Gairalt va ser nomenat arquitecte municipal l’any 1915 però no va deixar 
de treballar en projectes privats, entre els quals destaca l’edifici-torre d’habitatges que li 
va encarregar el 1931 l’hospitalenc Joan Pons, amb 12 plantes d’alçària –el més alt de 
la ciutat– i el primer ascensor que s’hi instal·lava a L’H. Fou el primer intent d’afrontar la 
densitat de població del municipi i va esdevenir símbol de la ciutat amb el segell de la 
Junta Local de Defensa Passiva de L’H, durant la Guerra Civil. (Ctra. de Collblanc,43.)

L’onada migratòria del 1920 i 
la nova indústria de l’època van 
propiciar construccions històriques

INFRAESTRUCTURES I INDÚSTRIES

El torrent de Can Nyac i les xemeneies de les bòbiles
Una de les indústries punteres de L’H entre final del s. XIX i principi del s. XX era la pro-
ducció de ceràmica i de terrissa, que va omplir de bòbiles la ciutat aprofitant les argiles 
dels terrenys pròxims al Llobregat. En queden per al record les dues xemeneies del parc 
de les Planes, que pertanyien a l’empresa Goyta Oliveros, i la que es pot veure al torrent 
de Can Nyac a prop de l’aqüeducte del s. XIX que transportava aigua per salvar el bar-
ranc i dels quals poca cosa se sap. (Torrent de Can Nyac i parc de les Planes.)

EL CORRENT GATCPAC

D’oficines modernistes a equipament públic
És conegut com l’edifici del Casal d’Avis i l’Hotel d’Entitats de Santa Eulàlia però aquesta
construcció té història. És un dels pocs exemples del corrent arquitectònic GATCPAC,
format per professionals de la dècada de 1930 durant la Segona República i inspirats en
l’avantguarda i el racionalisme constructiu. Aquest edifici, del qual no es coneix la data de
construcció exacta ni l’autor, era destinat a les oficines d’una antiga fàbrica d’olis. (Plaça
dels Avis, 12-16.)

HABITATGES ECONÒMICS

Les Cases Barates de la rambla de Just Oliveras
Una altra mostra de Puig i Gairalt, que va construir en propietat en l’època de joventut.
Eren tres habitatges unifamiliars (avui només en queden dos) d’estil modernista i totes
les comoditats. El seu objectiu era mantenir l’estil residencial de la rambla però construir
sobre plànols-model, amb materials de baix cost i en parcel·les reduïdes. L’arquitecte
es preocupava pel problema de l’habitatge a les ciutats i aquesta va ser la seva primera
proposta: construcció senzilla però d’aparença alegre. (Rbla. de Just Oliveras, 77-79.)

construccions econòmiques per 
als treballadors i les noves fórmules 
per encabir l’augment de població.

Les edificacions de final del se-
gle XIX eren en un 80% de planta 
baixa o planta baixa i un pis. Al se-
gle XX es deixen de fer masies i ca-
setes amb hort i el blanquejat amb 
calç deixa pas a l’arrebossat amb 
ciment i a les rajoles vermelles de 
les bòbiles, que florien a la ciutat. 

Apareixen els habitatges en 
passadís (cases unifamiliars apa-
rellades entre mitgeres) com la 
primera resposta a l’excés de la 
demanda d’habitatge amb una 
inversió mínima. Eren molt comuns 
a Collblanc-la Torrassa (Casetes 
Borràs, passatges de Pons i de Ma-
tas), però també a Santa Eulàlia i al 
Centre (c. de Sant Roc). Però aviat 
s’aixequen en alçada edificis d’ha-
bitatges, dels quals el Gratacel de 
Collblanc, de 12 pisos, és el princi-
pal exponent. Una proposta de Puig 
i Gairalt per al propietari, que volia 
fer habitatges de lloguer amb una 

moderada in-
versió però amb 
caràcter.

Puig i Gai-
ralt també va fer 
una altra incur-
sió en els ha-

bitatges econòmics de qualitat, les 
Cases Barates de la rambla de Just 
Oliveras. Aquestes experiències es 
troben a anys llum de les posteriors 
construccions de pisos econòmics, 
com els habitatges protegits de la 
plaça Guernica (1940-45). 

Del primer terç del segle XX tam-
bé hi ha arquitectura industrial, com 
les oficines modernistes que allotgen 
el Casal d’Avis i l’hotel d’entitats de 
Santa Eulàlia i el magatzem d’Olis 
Regàs del carrer de Buenos Aires. 
El que ja no es construïa en aquesta 
època eren masies, però, per tancar 
aquest recorregut, farem esment 
d’una del segle XIX perfectament 
conservada pels seus propietaris: 
Can Samsó, a cavall entre Santa 
Eulàlia i Sant Josep, una autèntica 
joia amagada. ❙
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PATRIMONI DESCONEGUT
les quals no reparem, tot i que de ben segur hem passat per davant més d’una 
vegada. Fem un recorregut per algunes d’aquestes construccions

L’actual Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de L’Hospitalet 
data de 1987 i ha estat revisat 
en diverses ocasions, la darrera 
el 2001. Ara s’inicia un nou 
procés per actualitzar-lo i 
adaptar-lo a la nova realitat 
de la ciutat, uns treballs que 
haurien de realitzar-se en el 
termini d’un any.  Alguns —
com el grup municipal d’ERC 
i l’Associació per la Defensa 
del Patrimoni de L’Hospitalet 
Perseu— demanen ampliar-
lo i introduir més edificis i 
també béns mobles i patrimoni 
immaterial. L’últim any 
l’enderroc d’edificis d’interès 
però no protegits ha reobert 
el debat. Es tracta d’una 
construcció de l’època agrícola 
del carrer de Muns de Santa 
Eulàlia i una altra al número 80 
del carrer Major. En aquest cas, 
sí que es va fer un procés de 
documentació arqueològica 
i es va demanar custodiar 
al Museu de L’Hospitalet 
elements d’interès.
També es va enderrocar l’antic 
edifici El Coro del carrer del 
Baró de Maldà, de propietat 
privada i molt malmès per 
recuperar-lo. L’edifici rebia 
aquest nom perquè el van 
construir els integrants d’una 
coral i va servir com a seu 
social d’aquesta entitat. A 
més, va ser utilitzat pel sindicat 
CNT durant la Guerra Civil i es 
va fer servir com a centre de 
reclutament. El Ple va acordar 
instal·lar una placa al carrer del 
Baró de Maldà que recordés El 
Coro i es va fer una exposició 
sobre la seva història al Museu 
l’estiu passat. Pròximament 
desapareixerà l’antic Bar 
Deportivo de la rambla de Just 
Oliveras, no catalogat i de 
propietat privada. Aquestes 
construccions tenen un valor 
històric però no arquitectònic. 

El debat 
sobre el Pla 
de protecció

ELS PASSADISSOS

Els habitatges de renda de l’actor Jaume Borràs
Aquestes construccions del 1923 dissenyades per Ramon Puig i Gairalt responien a un 
encàrrec de l’actor Jaume Borràs que amb els estalvis havia comprat uns terrenys a la 
Torrassa on va construir una vintena de casetes de planta baixa i pocs metres quadrats, 
algunes amb porta al carrer i altres als passadissos interiors, perquè cada mes li rendis-
sin uns 300 duros amb què poder viure. Aquest tipus d’habitatge estava destinat a les 
classes obreres que buscaven feina a la ciutat i a Barcelona. (C. del Progrés, 146-152.)

JOIES AMAGADES

Can Samsó, record viu del passat agrícola de L’H
El frondós jardí amaga una masia construïda a principi del segle XIX i que és una resi-
dència privada. La va fer construir un veí del barceloní barri de les Corts que treballava 
al camp, el besavi de l’actual propietari. Inicialment estava rodejada de terres de conreu, 
però, amb la construcció dels Blocs Ciutat Comtal, la família es va veure obligada a 
vendre-les i quedar-se només amb la masia i l’hort, avui jardí. El propietari ha mantingut 
l’esperit agrícola de la finca. (Avinguda del Carrilet, 174-186.) 

EL CORRENT GATCPAC

D’oficines modernistes a equipament públic
És conegut com l’edifici del Casal d’Avis i l’Hotel d’Entitats de Santa Eulàlia però aquesta 
construcció té història. És un dels pocs exemples del corrent arquitectònic GATCPAC, 
format per professionals de la dècada de 1930 durant la Segona República i inspirats en 
l’avantguarda i el racionalisme constructiu. Aquest edifici, del qual no es coneix la data de 
construcció exacta ni l’autor, era destinat a les oficines d’una antiga fàbrica d’olis. (Plaça 
dels Avis, 12-16.)

HABITATGES ECONÒMICS

Les Cases Barates de la rambla de Just Oliveras
Una altra mostra de Puig i Gairalt, que va construir en propietat en l’època de joventut. 
Eren tres habitatges unifamiliars (avui només en queden dos) d’estil modernista i totes 
les comoditats. El seu objectiu era mantenir l’estil residencial de la rambla però construir 
sobre plànols-model, amb materials de baix cost i en parcel·les reduïdes. L’arquitecte 
es preocupava pel problema de l’habitatge a les ciutats i aquesta va ser la seva primera 
proposta: construcció senzilla però d’aparença alegre. (Rbla. de Just Oliveras, 77-79.)

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/9327248
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/11055251
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Nova seu per a l’Esplai Xixell

L’Esplai Xixell va néixer la primavera 
del 1980 al barri del Centre de la mà 
d’un grup de joves. Des d’aleshores, 
no ha deixat de créixer i actualment 
més de 400 infants participen en 
les activitats que ofereix al llarg de 
tota la setmana. Des de l’inici, l’es-
plai ha tingut diversos locals provi-
sionals —el darrer situat al carrer de 
Joan Pallarès. Després d’aquesta 
llarga trajectòria, l’entitat, però, ja 
disposa d’unes noves instal·lacions 
definitives. “Els Reis ens han portat 
aquest regal i ens fa molta il·lusió”, 
ha explicat Noelia Torres, directora  
de l’Esplai Xixell.

El nou espai s’ubica en dos edi -
ficis de l’antiga caserna de la Re-
munta i l’entitat ha col·laborat en el 
disseny de les instal·lacions. “Ara 
tenim un equipament adaptat a les 
nostres necessitats, que ens per -
metrà fer moltes coses noves, em-
prendre nous projectes i donar res -
posta a algunes necessitats de l’en-
torn que, fins ara, no podíem plante-
jar-nos”, ha afegit Torres. 

L’esplai va organitzar el tras-
llat el passat 13 de gener amb la 
col·laboració de les famílies i els 

L’espai, ubicat en dos 
edificis de l’antiga 
caserna de la Remunta, 
permetrà a l’entitat 
impulsar nous projectes 
i seguir creixent 

Instal·lacions. L’entitat estrena el seu emplaçament definitiu aquest gener, després de 37 anys en locals provisionals

Una altra de les grans novetats 
és que la nova ubicació, al parc 
de la Remunta, permet que l’esplai 
pugui fer servir la zona exterior, de 
manera ocasional, mitjançant unes 
tanques mòbils. “Ara tenim un espai 
de pati i podem fer activitats fora així 
com pensar-ne de noves de cara al 
futur”, ha afegit.

Noves activitats
El nou emplaçament és tam-

bé una oportunitat per l’esplai de 
seguir creixent, però, sobretot, de 
començar a posar en marxa noves 
iniciatives. En aquest sentit, la lu-
doteca i l’espai familiar entraran en 
funcionament de manera imminent. 
També ho farà una part del projecte 
per a joves, que ara disposen d’una 
aula d’informàtica i d’un espai de 
tro bada on desenvolupar els seus 
propis projectes. Una altra de les 
iniciatives que posarà en marxa 
Xi xell és el projecte de famílies, un 
conjunt de propostes perquè pares 
i fills facin activitats de manera con-
junta, així com també un espai de 
debat i per resoldre dubtes per als 
pares. Això, però, només és l’inici 
d’una nova etapa, ja que l’esplai té 
moltes propostes per desenvolupar 
en un futur. 

A més, segons Torres, el canvi 
que han viscut aquest mes de gener 
va més enllà de les instal·lacions. 
“Segurament també suposarà un 
canvi de mentalitat, ens permetrà 
obrir-nos més al barri i ser més per-
meables”, ha explicat. ❙

monitors, i al tancament d’aquesta 
edició es preveia obrir les instal-
lacions. “Aquest nou local és també 
un reconeixement a la tasca que 
fem”, ha afirmat la directora. Amb 
el canvi, l’Esplai Xixell guanyarà uns 
80 metres quadrats, però sobretot 
nous usos gràcies a la versatilitat de 

l’emplaçament, que disposa d’uns 
panells mòbils per crear espais 
aïllats i fer diverses activitats de ma-
nera simultània. També compta amb 
altells i espai per a armaris, aula 
d’informàtica, ludoteca, una caseta 
de fusta per als més petits i un espai 
familiar per a nadons.

A la nova ubicació, 
l’esplai disposa 
d’una ludoteca, un 
espai familiar i una 
aula d’informàtica

L’Esplai Xixell es disposa a estrenar aquesta setmana les noves instal·lacions a la Remunta

Teatre a les aules de L’H
Fer arribar el teatre als alumnes d’e-
ducació secundària. Aquest és l’ob-
jectiu del nou programa que impulsa 
la Unitat de Joventut de l’Ajuntament 
amb Plàudite Teatre-Espai d’Arts Es-
cèniques i que persegueix convertir 
aquesta disciplina en una eina social,
artística i integradora. La iniciativa s’es -
tà desenvolupant als instituts Llobre-
gat, Apel·les Mestres i Can Viluma ra, 
però també en poden formar part alum -
nes d’altres centres. “El teatre és una 

cosa d’equip, volem crear grups co-
hesionats on se sentin còmodes, per-
què és des d’on després es poden 
crear coses interessants”, explica la 
professora de Plàudite, Eulàlia Ballart.

Els participants assisteixen un dia 
a la setmana, en horari extraes co lar, 
a una sessió amb actors i actrius 
pro fessionals que els fan de guia. 
“La idea és que entrin en el món del 
tea tre i coneguin les eines bàsiques”, 
ha afegit Ferran Etxegarai, professor 

de l’entitat. Els temes que treballen 
en els tallers estan relacionats amb 
els interessos dels mateixos joves. 
“La intenció és posar l’accent en 
l’es pe rit crític, posar sobre l’escena 
coses que no els agraden o posen 
en dubte”, ha afegit Ballart. El procés 
culminarà el 10 de maig a l’Auditori 
Barradas, on cada centre mostrarà 
el resultat dels seus assajos, i més 
endavant, es programaran represen-
tacions. ❙

Educació. L’Ajuntament i Plàudite Teatre impulsen un nou programa per incentivar la creació de grups teatrals als instituts

Assaig de teatre al gimnàs de l’Institut Apel·les Mestres

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?video=http://lhdigital.cat/videos_2017/noticies/TEATRE_CRITIC_PLAUDITE.mp4&titol=Nous%20tallers%20de%20teatre%20cr%C3%ADtic%20als%20instituts%20de%20L%27Hospitalet
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Breves

El Kaliu Park reúne 
por Navidad 120.000 
visitantes en La Farga
La propuesta lúdica para toda la fa-
milia se abrió al público durante 18 
días, hasta el 7 de enero, con pista 
y tobogán de hielo, circo, danza ur-
bana, música, talleres, juegos y de-
portes. La organización ha confirma-
do que la próxima Navidad volverá a 
ofrecer una tercera edición del Kaliu 
Park con novedades. ❙

Santa Eulàlia vuelve a 
celebrar la Festa de Les 
Olles el 11 de febrero
La Comisión de Fiestas recuperó el 
pasado año la fiesta de invierno de 
Santa Eulàlia y estrenó la Festa de 
les Olles en Can Trinxet. Este año 
prepara la segunda edición para 
el 11 de febrero, de 11 a 17h, con 
muestra gastronómica de 8 restau-
rantes y 7 bodegas, música, anima-
ción infantil, talleres de manualida-
des y castells, tabalada y correfoc. ❙

L’Hospitalet despide al 
activista vecinal de Can 
Serra Rafael Izquierdo
Izquierdo, que tenía 67 años, actual-
mente era secretario de la Federa-
ción de Asociación de Vecinos de 
L’Hospitalet y fue miembro de la enti-
dad vecinal de Can Serra. El Consell 
de Ciutat respetó un minuto de silen-
cio en su recuerdo y Manuel Piñar, 
presidente de la FAAVV, destacó su 
carácter reivindicativo para mejorar 
la ciudad. ❙

Abono único para acceder 
a cinco polideportivos 
municipales de la ciudad
Los usuarios del Centre, Gornal, 
Fum d’Estampa, Sanfeliu y Piscines 
Municipals pueden acceder a estas 
instalaciones con un único abono. 
En el caso del Fum d’Estampa, los 
abonados con tarifa total de los gru-
pos de adultos y gent gran pueden 
escoger entre una cuota solo para 
este polideportivo o la común. ❙

Concurso. El grupo de pop-fusión con toques electrónicos obtendrá una beca de acompañamiento musical de dos años

Timón Republik gana el Hospisona 
Las cinco formaciones finalistas del certamen, 
que busca la mejor banda revelación, actuaron 
en la Salamandra para presentar sus temas

La formación recogió el premio en el escenario de la Salamandra 

El pop-fusión con toques electróni-
cos de Timón Republik convenció 
al jurado, que eligió a la formación 
como grupo ganador del Hospiso-
na, el concurso de bandas emer-
gentes que organiza la Casa de la 
Música. El grupo, actualmente com-
puesto por siete miembros, nació 
en 2012 bajo el nombre de Timón 
i Rumba. Años más tarde decidie-
ron realizar un giro en su trayectoria 
musical y se convirtieron en Timón 
Republik.

Timón Republik se enfrentó a 
cuatro grupos más, que se clasi-
ficaron para la final: Old Tucson 
Rock, Karabash, Punksets y Dag-
mara. En total, más de 25 bandas 
se presentaron al Hospisona de 
este año, pero solo cinco, elegidas 
por votación popular y a través de 
un jurado, llegaron a la última fase. 
“Esta edición ha sido una sorpresa 
en cuanto a la participación. Se 
han presentado grupos de estilos y 
trayectorias muy diferentes, algunos 
con más experiencia y otros que 
están empezando”, ha explicado 
Aitziber Roldan, de la Casa de la 
Música. La organización ya prepara 
la próxima edición del concurso, 
que esperan, que siga creciendo. ❙

La banda ofreció un concierto 
de 25 minutos durante la final del 
certamen, que se celebró el pasado 
14 de enero en la Salamandra, en 
el que presentaron los seis temas 
de su nuevo EP. El premio consiste 
en una beca de acompañamiento 
musical de dos años. “Tenemos 
nuevo disco grabado que saldrá en 
primavera. La beca es una oportu-
nidad para preparar el lanzamiento”, 
ha explicado Fidel Cano, bajista y 
voz de la banda.

https://www.youtube.com/watch?v=ogP1C6_ca_4&feature=em-share_video_user
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Nova temporada. El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas estrenen programació per al primer semestre de l’any

Que comenci l’espectacle!
E

l 2018 arriba ple de te-
atre, música i dansa. Un
any més, el Teatre Joven-
tut acollirà el concert in-

augural del BarnaSants, a càrrec 
del cantant empordanès Joanjo 
Bosk. En el marc del festival tam-
bé pujaran a l’escenari del teatre 
artistes com Andrés Suárez, Joan 
Isaac o Marta Gómez. Pel que fa 
a les propostes teatrals, aquesta 
temporada s’hi podrà veure E.V.A. 
de T de Teatre, la comèdia Sota 
teràpia i Cyrano, amb Lluís Ho-
mar. Les noves tendències també 
tenen el seu espai en la programa-
ció, i és que per primera vegada 
es farà una obra de teatre pensa-
da només per a cinc espectadors 
i que tindrà lloc a Casa Espanya. 

Una de les altres novetats és la 
Quinzena metropolitana de dansa, 
un projecte que programarà prop 
de 100 espectacles a set munici-
pis diferents de l’1 al 18 de març. 
El Teatre Joventut serà un dels 
escenaris escollits però també hi 
haurà propostes a l’aire lliure en 
espais com la plaça de l’Ajunta-
ment o la plaça del Poliesportiu 
del Centre.

El Joventut serà un 
dels escenaris de la 
Quinzena de dansa, 
que també oferirà 
espectacles al carrer
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28 DE GENER, 19H. ‘LOS SAXOFONISTAS SALVAJES’, 
Dani Nel·lo pren el testimoni de la 
tradició musical dels Saxofonistes 
Salvatges

2 DE FEBRER, 20.30H. JABIER MUGURUZA. 
BARNASANTS
Presenta el seu 15è disc com a 
cantautor Leiho bat zabalik

4 DE FEBRER, 19H. ANDRÉS MOLINA. BARNASANTS  
El músic posa veu a sonets escrits 
per Pedro Flores a Los hombres 
que bebieron con Dylan Thomas 

9 DE FEBRER, 20.30H. ATOMIC LEOPARDS
El grup de rock-and-roll presenta 
Sé que li agradarà

11 DE FEBRER, 19H. ‘ELS PAISATGES DE LA MEVA 
CANÇÓ’, AMB IBÈRIA

Indira Ferrer, Carlos Murías i Manuel 
Ruiz ofereixen un recital a través de 
les músiques de la península Ibèrica 

17 DE FEBRER, 20H. MATHIAS LÉVY TRIO 
Lévy renova la tradició del violí 
jazz amb el nou treball Revisiting 
Grappelli

18 DE FEBRER, 19H. JOAQUÍN CARBONELL. 
BARNASANTS
El carbón y la rosa és el darrer 
treball del cantautor

24 DE FEBRER, 20H. ‘I REMEMBER MR. BOWIE’   
Musical on s’explica, a través de 
música i humor, com haguessin 
estat els concerts de la celebració 
del 70è aniversari de Bowie 

25 DE FEBRER, 12H. ‘PETITS TRESORS DE BUTXACA’
Set projeccions per a tota la família 
amb música i veus en directe

25 DE FEBRER, 19H. GUIEM SOLDEVILA. BARNASANTS 
Fins demà o la propera metamorfosi 
marca un nou cicle en la trajectòria 
del compositor menorquí

3 DE MARÇ, 18H. ‘DONEM-LI UNA VOLTA AL MÓN’, 
AMB XIULA
Espectacle familiar que combina 
música, dinàmiques i jocs per fer 
participar i ballar petits i grans

4 DE MARÇ, 19H. RUPER ORDORIKA. BARNASANTS  
Amb més de 15 discos publicats, 
Ruper Ordorika s’ha convertit en un 
referent de la música basca

9 DE MARÇ, 20.30H. ‘CANÇONS DE DONES’, AMB 
ROSA ZARAGOZA. BARNASANTS   
Interpreta un recull de cançons de 
dones que ha escrit i cantat al llarg 
de la seva carrera

11 DE MARÇ, 19H. ‘DE PLANTES, AMIGUES I AMICS’, 
AMB VERDCEL. BARNASANTS  
El seu darrer treball De plantes, tala-
ies i cims es vestirà de gala acompa-
nyat de Montse Castellà, Rusó Sala i 
les projeccions de Daniel Olmo

17 DE MARÇ, 20H. LILIANA HERRERO. BARNASANTS  
L’artista argentina dedica la seva vida 
i veu al folklore de la seva terra

18 DE MARÇ, 19H. ‘LA VEU EIVISSENCA DE LA 
CANÇÓ’, AMB UC. BARNASANTS  

Un repàs a les cançons més emble-
màtiques dels més de 40 anys del 
grup sobre els escenaris

22 DE MARÇ, 20.30H. TREN SEEGER. BARNASANTS 
Homenatge a Pete Seeger 

7 D’ABRIL, 20H. ALBERT BELLO TRIO
Comptarà amb el violinista Henrik 
André i el guitarrista Gwen Cahue

8 D’ABRIL, 19H. ‘45 CEREBROS Y 1 CORAZÓN’, AMB 
MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS 
Els artistes incorporen cançons 
pròpies al seu projecte de rescat de 
música popular

14 D’ABRIL, 19H. ‘ACORDIONS’, DE L’ORQUESTRA DE 
CAMBRA D’ACORDIONS DE BARCELONA
Una proposta amb un instrument poc 
habitual en aquestes formacions

AUDITORI BARRADAS www.auditoribarradas.cat

El Joventut ofereix un 25% de 
descompte per la compra d’entra-
des de tres a cinc espectacles i 
d’un 50% a partir de sis.  

Pel que fa a l’Auditori Barradas, 
la proposta familiar Happy Boom! 
obria la temporada el passat 20 
de gener, al tancament d’aquesta 
edició. En el marc del Festival Bar-
naSants també hi passaran artistes 

26 DE GENER, 20.30H. JOANJO BOSK. BARNASANTS  
El cantant empordanès presenta 
nou disc al concert inaugural

27 DE GENER, 20H. ‘INÈDITS REEUGENIO LO ÚLTIMO’ 
Repertori d’acudits extrets dels qua-
derns en què treballava Eugenio 

3 DE FEBRER, 20H. GIOVANNA MARINI. BARNASANTS
Acompanyada amb el Quartetto 
Urbano i la coral Inni e Canti di Lotta 

4 DE FEBRER, 19H. ‘SOTA LA CATIFA’ 
Amb Jordi Cadellans, Ramon Godi-
no, Óscar Jarque i Raül Tortosa

10 DE FEBRER, 20H. ‘CANÇÓ DE CARRER’. TRIBUT A 
RAMON MUNTANER. BARNASANTS
Les cançons de l’artista tornen en 
un concert amb cantants de dife-
rents generacions 

11 DE FEBRER, 19H. ‘PARAULES ENCADENADES’
Thriller psicològic de Jordi Galceran 
i amb David Bagés i Mima Riera 

16 DE FEBRER, 20.30H. PEP GIMENO ‘BOTIFARRA’  
& PAU CHÁFER. BARNASANTS 
Presenten A un home que ve del 
poble, ningú fa abaixar la cara  

17 DE FEBRER, 20H. 35è MEMORIAL ANTONIO 
MAIRENA
Festival de flamenc Ciutat de L’Hos-
pitalet 

23 DE FEBRER, 20.30H. ‘CHARNEGO’ 
Espectacle de flamenc de la Cia. 
David Romero

24 DE FEBRER, 20H. ‘E.V.A.’, DE T DE TEATRE
Celebren 25 anys amb una comèdia 
sobre els dolors de les dones 

1 DE MARÇ, 20H. ‘PROGRAMA IT’. QUINZENA DE 
DANSA
L’espectacle inaugural uneix propos-
tes d’estils diferents a càrrec dels 
alumnes de centres de dansa 

3 DE MARÇ, 20H. ‘FEDERICO GARCÍA’, AMB PEP 
TOSAR
Viatge a la intensa vida de Lorca 

10 DE MARÇ, 20H. 11 DE MARÇ, 19H. ‘OSKARA’,
DE KUKAI DANTZA. QUINZENA DE DANSA
És la unió entre els universos core-
ogràfics de Kukai Dantza i Marcos 
Morau 

16 DE MARÇ, 20.30H. ANDRÉS SUÁREZ.  
BARNASANTS
Presenta el seu darrer disc Desde 
una ventana

18 DE MARÇ, 19H. ‘LA LUZ OSCURA DE LA FE’
Espectacle de Rafael Álvarez ‘El 
Brujo’ inspirat en la figura de San 
Juan de la Cruz

23 DE MARÇ, 19H. CONCERT PLATAFORMA PER  
LA LLENGUA. BARNASANTS
Mans manetes: L’Alguer, paraules, 

cançons i veus de minyons recupe-
ra cançons tradicionals de l’Alguer 

DEL 4 AL 7 D’ABRIL, 17 I 20H. 8 D’ABRIL, 12 I 17H.  
‘COSAS QUE SE OLVIDAN FACILMENTE’ 
Teatre de noves tendències, de Xa-
vier Bobés. Per a cinc espectadors. 
Casa Espanya (c. de Joan Pallarès, 
38) 

6 D’ABRIL, 20.30H. ‘CYRANO’, AMB LLUÍS HOMAR 
Després de Terra baixa, Lluís Homar 
torna amb aquest clàssic francès 

7 D’ABRIL, 20H. ‘CANÇONS DE LES REVOLTES  
DEL 68’. BARNASANTS 
Joan Isaac, amb la col·laboració 
d’artistes convidats, recull la banda 
sonora d’aquestes revoltes

8 D’ABRIL, 19H. ‘OTHELO’ 
La Villarroel i Mika Project presenten 
aquesta adaptació de Shakespeare 

13 D’ABRIL, 20.30H. MARTA GÓMEZ. BARNASANTS 
La cantautora colombiana interpreta 
el seu treball La alegría y el canto

14 D’ABRIL, 20H. ‘SOTA TERÀPIA’ 
Daniel Veronese dirigeix aquesta 
comèdia on tres parelles participen 
en una sessió de teràpia 

22 D’ABRIL, 19H. ‘ADOSSATS’ 
Una comèdia de Jordi Casanovas 
sobre les relacions familiars  

4 DE MAIG, 20.30H. ‘MOBY DICK’ 
Muntatge inspirat en la figura d’Ahab  
i interpretat per Josep Maria Pou 

12 I 13 DE MAIG, 19H. ‘COPPÈLIA’ 
El Centre de Dansa de Catalunya 
interpreta aquest clàssic

DEL 8 AL 17 DE JUNY. L’H FA TEATRE  
22a edició d’aquesta cita, on les 
companyies amateurs de la ciutat 
mostren les seves propostes 

TEATRE JOVENTUT www.teatrejoventut.cat

com Jabier Muguruza, Guiem Sol-
devila o Andrés Molina. Entre les 
propostes, també hi ha el musical 
I remember Mr. Bowie, el concert 
d’Albert Bello Trio amb Gwen Ca-
hue i Henrik André, i un homenatge 
a Pete Seeger. Un dels darrers 
espectacles de la temporada serà 
el concert de Maria Arnal i Marcel 
Bagés, amb el seu treball 45 cere-
bros y 1 corazón. y

‘Programa IT’

‘E.V.A.’ 

‘Cyrano’

Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona

Dani Nel·lo Joan Isaac

Xiula

http://www.auditoribarradas.cat/
http://www.teatrejoventut.cat/
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Recinte firal. Del 2 al 4 de febrer el Centre d’Activitats La Farga serà la seu de la tercera edició 

El Saló del Cinema i les Sèries 
retorna la màgia a L’Hospitalet
E

ls amants del setè art tenen 
una cita amb la tercera edi-
ció del Saló del Cinema i les 
Sèries, del 2 al 4 de febrer 

a La Farga. Els organitzadors inten-
taran superar els 26.500 assistents 
de l’edició anterior. Durant els tres 
dies, el públic tindrà l’opció de parti-
cipar en 35 tertúlies i xerrades, con-
templar materials d’alt interès que 
formaran part de fins a 15 exposi-
cions i activitats, i també comprovar 
l’oferta comercial dels 114 exposi-
tors que hi seran presents. 

L’univers de Harry Potter tindrà el 
seu espai: 400 m2 amb materials de 
la saga del jove aprenent de mag. 
També torna Alien, amb objectes 
nous de les diferents produccions. 
Tampoc no podia faltar la franquícia 
Star Wars, amb nou espai propi. I 
cal destacar la mostra aportada pel 
Museu de Miniatures i Cine de Lió 
(França), que inclou peces originals 
de pel·lícules com El planeta dels 
simis, Els jocs de la fam o Robocop. 

Un altre espai estarà dedicat a la 
imatge i la tecnologia. Allotjarà fins 
a 15 demostracions i master class, 
a més de convidats com la fotògrafa 
Isabel Muñoz (Premi Nacional de 
Fotografia 2016). La zona inclou 

Una caracterització ambientada en un espai de la saga d’Star Wars, en l’edició del saló de l’any passat

una cúpula immersiva i un espai de 
realitat virtual de 360o.

Alguns dels ponents confirmats 
són Zacarías M. de la Riva, compo-
sitor de bandes sonores com Tadeo 
Jones 2 i Autòmata; el guionista 
Jordi Galceran (El cor de la ciutat o 
Nit i dia); el director de càsting Pep 
Armengol (Pa negre, Vicky Cristina 

Barcelona o Incerta glòria), i els 
directors d’art Antxon Gómez (Goya 
2009 per Che, el argentino), Laia 
Colet (premi Gaudí 2011 per Eva) i 
Josep Rosell (Goya 2008 per El or-
fanato). Les entrades generals valen 
8 euros per jornada i l’abonament 
per als tres dies costa 16 euros (hi 
ha diferents descomptes). ❙

Diversos premis 
Goya, Gaudí 
i Nacional de 
Fotografia hi seran 
en aquesta edició

Meteorologia, 
disseny 3D o 
‘blockchain’ en 
el cicle Pessics 
de Ciència
El cicle Pessics de Ciència anuncia 
noves activitats per a les pròximes 
setmanes, com un curs d’iniciació a 
la meteorologia, un taller de disseny 
en 3D o una conferència sobre la 
tecnologia blockchain. 

El curs sobre meteorologia té 
dotze hores de durada i vuit sessi-
ons, de l’1 de febrer al 22 de març. 
És gratuït però cal inscripció prèvia. 
El taller sobre disseny 3D té un nivell 
introductori i es destina a joves de 
12 a 16 anys. Tindrà lloc el 12 de 
febrer a les 17.30h a la Biblioteca 
Josep Janés. Cal inscripció prèvia. 
Quant a la conferència Blockchain, 
el nou repte per a la gestió pública, 
la impartirà l’especialista hospitalenc 
Carlos Guadián el 28 de febrer a les 
19h al CC Sant Josep. Analitzarà la 
tecnologia que hi ha al darrere no 
només de monedes virtuals com 
el bitcoin, sinó també de recursos 
aplicables a la gestió pública, com 
la identitat digital o la generació de 
registres immutables. 

El programa Pessics de Cièn-
cia, organitzat pel Centre Cultural 
Sant Josep, inclou aquestes i altres 
activitats que podeu consultar a 
pessicsdciencia.blogspot.com.es. ❙

Activitats

http://pessicsdciencia.blogspot.com.es/
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Guinovart vist a través dels seus cartells 
E

n el desè aniversari de la 
seva mort, L’Hospitalet parti-
cipa en l’Any Guinovart, que 
homenatja l’artista plàstic 

Josep Guinovart, amb l’exhibició de 
la mostra Cartells d’un temps. L’ex-
posició —que repassa la producció 
cartellista de Guinovart— es pot vi-
sitar fins al 28 de gener a l’Harmonia 
(plaça de Josep Bordonau i Bala-
guer, 6), una de les seus del Museu 
de L’Hospitalet. 

L’artista va cultivar aquesta espe-
cialitat amb profusió i precisament 
per això la mostra repassa fins a mig 
segle de producció de cartells de 
Josep Guinovart, des d’un figuratiu 
datat el 1959 fins a l’últim cartell Tres cartells relacionats amb la ciutat que es poden veure a l’Harmonia

l’artista durant tota la seva trajectò-
ria professional. En aquest sentit, 
Maria Guinovart, filla del pintor i pre-
sidenta de la Fundació Guinovart, 
creu que la mostra del Museu de 
L’Hospitalet “permetria posar en re-
lleu les facetes d’un artista polièdric 
i compromès amb la societat com 
fou Guinovart”. 

Cartells d’un temps és una de 
les 15 mostres sobre el pintor pre-
vistes enguany arreu de Catalunya.  
Amb aquesta exposició, la ciutat es 
retroba amb un dels artistes recents 
amb qui ha mantingut una major re-
lació, culminada en aquest cas amb 
una gran antològica al Centre d’Art 
Tecla Sala l’any 1999. ❙

‘Cartells d’un temps’ 
repassa la producció 
de Josep Guinovart 
en el desè aniversari 
de la seva mort

Exposició. L’Hospitalet participa en l’Any Guinovart amb una de les 15 mostres previstes, oberta fins al 28 de gener a l’Harmonia 

que va fer l’any 2007, poc abans del 
seu traspàs.

Aquesta antològica permet a 
l’espectador contemplar el variat i 
ampli llegat de cartells que va pro-
duir Guinovart (per a associacions, 
per a les festes majors, per denun-
ciar fets polítics, etcètera) i al mateix 
temps seguir l’evolució pictòrica de 

L’artista Zurik inicia 
la tercera edició 
dels murals 12+1
La grafitera colombiana és la primera 
dels 12 seleccionats per exposar la 
seva obra en el mural que tanca el 
parc de la Torrassa. Aquesta edició 
del projecte artístic que comissaria 
la Fundación Contorno Urbano ha 
rebut 179 propostes, 33 internaci-
onals, i esdevé la convocatòria d’art 
urbà més important d’Espanya. Cada 
mes, un artista intervé al mur del car-
rer de Rosalía de Castro per acostar 
l’art a la ciutadania. ❙

Art urbà

Mulero i Cabezas 
guanyen les 32es 
Beques L’H
Esteve Mulero farà la seva recerca 
sobre la història del teatre a la ciutat, 
i Manuela Cabezas, sobre les elec-
cions municipals a L’Hospitalet des 
dels seus inicis fins a la Guerra Civil. 
Mulero és graduat en antropologia 
social i Cabezas és llicenciada en 
història. Ara disposen de sis mesos 
per desenvolupar les seves investi-
gacions, becades amb 3.000 euros 
cadascuna. ❙

Història

Nova edició del 
concurs de dibuix de 
Collblanc-la Torrassa
Fins al 2 d’abril és oberta la inscrip-
ció del certamen de còmic i dibuix 
2D de monuments i edificis històrics 
del Districte II. Els participants poden 
ser infants i joves menors de 25 anys. 
Els interessats s’han d’inscriure a la 
Biblioteca Josep Janés i a les AMPA, 
escoles, instituts i comerços col-
laboradors de Collblanc-la Torrassa. 
Per a més informació, adreceu-vos al 
correu coordiampascollblanctorras-
sa@gmail.com. ❙

Còmic

mailto:coordiampascollblanctorrassa@gmail.com
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12386468
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Pintan bastos para Gornal 
y Unificación Bellvitge
La Unificación Bellvitge tendrá que 
apretar los dientes en la segunda 
vuelta si quiere tener opciones de 
mantener la Primera Catalana. Por 
ahora sólo ha sumado dos victo-
rias en las primeras 17 jornadas. 
La negativa trayectoria en la difícil 
categoría, en la que debutan esta 
temporada, obligaba al club a cam-
biar de entrenador a mediados de 

noviembre, cuando Xavi Vila dejaba 
el puesto a Alberto Morales. Con él 
han llegado las dos únicas victorias. 
El juvenil de la Unificación sigue un 
patrón similar, en su segunda tem-
porada en la División de Honor ocu-
pa la penúltima posición.

En Segunda Catalana, el relevo 
de técnico en noviembre (Agustín 
Durán por Javier San Nicolás) no 

ha dado el resultado esperado en 
la UD Gornal: siguen como farolillo 
rojo al final de la primera vuelta, con 
una única victoria en 17 partidos.

La cara positiva la protagoniza 
l’EJ Can Pi, segundo en su grupo 
de Tercera Catalana, a un punto del 
líder. En la Primera División catalana 
femenina destaca la tercera plaza 
del Pubilla Casas en el grupo 1. ❙ La Uni cerró la primera vuelta con una imprescindible victoria ante el Valls

Pese a las dificultades de conjuntar 
una plantilla nueva tras el descenso 
de la pasada campaña, las urgen-
cias obligan a que, desde la primera 
oportunidad, el CE L’Hospitalet ten-
ga la obligación de intentar el retor-
no a la Segunda B. De momento, el 
entrenador Xavi Molist, también re-
cién llegado en junio, está haciendo 
bastante bien los deberes, pero su 
trabajo le ha costado ya que, entre 
otras cosas, ha tenido que ir perfi-
lando esa plantilla en estos meses.

Al proyecto inicial para esta liga 
en Tercera, en el que tan sólo tres 
jugadores habían vivido la tempora-
da anterior el descenso, se añadía 
en noviembre el veterano defensa 
central Sergio Rodríguez ‘Rodri’, 
que a sus 33 años aporta una dilata-
da experiencia que incluye su paso 
por los primeras Depor y Rayo. Pre-
viamente, en octubre, causaba baja 
el joven centrocampista Joan Inés, y 

El Hospi se recompone sin 
ceder la zona de privilegio 

Fútbol. La plantilla 
del CE L’H se conjura 
para poder optar al 
ascenso esta misma 
temporada

Acto de presentación de Cristian Alfonso, primer refuerzo del Hospi en el mercado de invierno

El equipo se acaba 
de reforzar con el 
centrocampista 
Cristian Alfonso y 
busca dos extremos

El primero en firmar en el merca-
do de invierno ha sido el centrocam-
pista Cristian Alfonso, que tras su 
paso por el Lleida estaba sin equipo 
y entrenaba desde hace unos me-
ses con el Hospi. Finalmente ha 
encontrado un hueco en su club 
de siempre. Hasta final de mes, el 
secretario técnico Jonathan Risue-

ño seguirá buscando refuerzos, “lo 
ideal sería firmar dos extremos antes 
de cerrar el plazo”, ha destacado, 
aunque reconoce “la dificultad para 
ampliar el presupuesto”.

El entrenador Xavier Molist co-
rrobora ese interés por hombres de 
banda. Admite que quiere reforzar 
el ataque, “que es lo que estamos 

sufriendo más, atrás estamos más 
o menos correctos, estamos bien”,
pero tampoco quiere fichar por fi-
char, “sobre todo queremos gente
que nos dé un plus más de lo que
ya tenemos”.

El objetivo es ocupar uno de los 
cuatro primeros puestos que, al 
final de la temporada, dan opción 
a promocionar. El primero parece 
reservado al Español B, que al prin-
cipio de la segunda vuelta aventaja 
en casi 20 puntos al Hospi, segun-
do. Las otras tres plazas están muy 
disputadas. La plantilla lo tiene 
muy claro, como dice uno de sus 
integrantes, Guillem Savall: “somos 
conscientes de que nuestra meta es 
recuperar la categoría que perdimos 
el año pasado y entrenamos cada 
día y jugamos cada semana con 
este objetivo”. Superada la primera 
vuelta, van por buen camino. ❙

ahora en enero los que han abando-
nado el equipo han sido el carismáti-
co volante ofensivo Edipo Rodríguez 
(se desconoce el destino), y el joven 
delantero Kilian Villaverde (marcha al 
Granollers en busca de minutos). El 
Hospi no ha escapado a las lesiones 
en estos meses, algunas importan-
tes como la del delantero Dambelly.
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El Club Muntanyenc 
celebra els 65 anys

De fet, l’efemèride es va acomplir 
l’any passat, però per raons d’agen-
da l’exposició no es va inaugurar fins 
al 14 de desembre a la Casa Espa-
nya (Museu de L’Hospitalet, carrer 
de Joan Pallarès, 38), on es podrà 
visitar fins al 4 de març (de dimarts 
a divendres, de 17 a 20h, i els dis-
sabtes, diumenges i festius, d’11 a 
14h). En la mostra també hi ha un 

record especial per al 25è aniversari 
de l’ascens al Gasherbrum II, l’únic 
cim de més de 8.000 metres que 
han aconseguit fins ara membres del 
Club Muntanyenc.

L’exposició commemorativa està 
centrada, precisament, en l’activi-
tat del club relacionada amb l’alta 
muntanya i l’escalada. És un viatge 
fotogràfic pels inicis i el desenvolu-

Elements d’escalada i fotografies d’expedicions, en la mostra que es pot visitar fins al març

Excursionisme. L’escalada i l’alta muntanya 
centren l’exposició commemorativa del 65è 
aniversari del Club Muntanyenc L’Hospitalet

La Penya va guanyar un partit trepidant davant del FC Barcelona, el te-
òric favorit, per 77 a 74. Va ser la repetició de la final de l’anterior edició, 
però enguany amb un altre guanyador. Els júniors del Torrons Vicens 
CB L’Hospitalet van acabar el seu torneig en setena posició. El blau-
grana Luca Samanic va ser nomenat jugador més valuós de la com-
petició, mentre que el local Àlex Navas s’imposava de forma brillant en 
el torneig de triples. Dani Miret (Joventut) inscriu el seu nom en la llista 
de millors entrenadors. Pel que fa al torneig infantil masculí de bàsquet 
que va organitzar l’AESE el passat mes de desembre, el guanyador va 
ser un any més el Real Madrid, que es va imposar en la final al Manresa.

El Joventut sorprèn el Barça a la final i 
s’enduu el Torneig Júnior Ciutat de L’H 

pament de les tècniques i els mate-
rials, amb els socis del club com a 
protagonistes.

La presidenta del Club Munta-
nyenc, Cristina González, explica 
que han volgut “retre homenatge als 
pioners i a tots els qui han fet pos-
sible que el Muntanyenc sigui allò 
que és avui dia, les fotografies dels 
primers 40 anys de l’entitat mostren 
què érem i d’on venim”. L’entitat va 
néixer el 1952 com a delegació al 
Centre de la Unió Excursionista de 
Catalunya. El 1982 s’independitza-
ren i van adoptar l’actual nom. ❙

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12380248
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SERVEIS D’URGÈNCIES
Telèfon únic d’emergències (Mossos d’Esquadra,  
Bombers, Protecció Civil i urgències sanitàries) 112
Sanitat Respon 061
Guàrdia Urbana 93 409 10 92
Comissaria dels Mossos d’Esquadra 93 413 13 00
Jutjat de guàrdia 93 554 81 45
Atenció violència masclista 900 900 120

ALTRES SERVEIS
Servei d’Informació de la Generalitat 012  www.gencat.cat
Oficina Municipal de l’Habitatge 93 403 26 00 
CAID (informació i atenció a la dona) 93 403 62 70
SIOT (recursos Socials) 93 402 99 90
Unitat Municipal de Promoció de l’Ocupació       93 402 60 06 www.dinamitzaciolocallh.cat
Servei de suport a les comunitats de veïns 93 402 94 44 infotic@l-h.cat 
Cita prèvia DNI i passaport 060 www.citapreviadnie.es

Telèfon d’Incidències i Manteniment a la Via Pública (VIA)  900 28 29 30 Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC)  93 402 94 44

TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT
Oficina d’Atenció al Ciutadà 93 402 94 94 www.l-h.cat
Districte del Centre-Sant Josep-Sanfeliu 93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa 93 403 62 50
Districte de Santa Eulàlia-Granvia Sud 93 403 61 80
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes 93 403 29 90
Districte de Bellvitge-Gornal 93 403 61 25 
Regidoria de Sant Josep / Regidoria de Sanfeliu 93 403 29 89 // 93 403 63 60

ET RECOMANEM Més informació:  www.lhdigital.cat

Un viatge musical  
al món d’en Patufet  

Els més petits ajudaran en Patufet  a 
cantar perquè no el trepitgin a l’obra 
programada per l’Associació de Tea-
tre per a tota la Família.
‘Patim, Patam, Patum!’. 4 de febrer, 18h. 
Preu: 6€ 
Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34)
www.teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

Txetxu Altube presenta 
disc a l’Oncle Jack

L’exvocalista i guitarra de Los Madison 
presenta el seu segon treball en solitari, 
Tras el huracán.
Txetxu Altube. 16 de febrer, 21h. Preu: 10€ 
Oncle Jack (c. de les Roselles, 32)
www.onclejack.com

La mostra ‘Autopista 
2018’ arriba al TPK

Aplega l’obra de tres artistes de l’es-
pai d’art contemporani 4,Barbier de 
Nimes, a França.
Exposició ‘Autopista 2018’. Fins al 29 de març. 
Accés lliure. 
TPK (av. de Josep Tarradellas i Joan, 44)
www.tpkonline.com

Vermut & Roll: La ruta 
del vermut a la ciutat

Degusta una tapa acompanyada d’un 
vermut. Els tiquets són limitats i s’ad-
quireixen en els locals participants.
Vermut & Roll. 2, 3 i 4 de febrer. Tiquets: 12€
Celler 1912, Tast & Vins, Bodega Salan i La Tecla
www.facebook.com/HospiGastro

El film indi ‘Railway 
Children’, al Barradas

La projecció s’emmarca en el cicle 
Cinemes d’Àsia que apropa el cinema 
asiàtic d’autor a diversos municipis.

‘Railway Children’. 30 de gener, 18.30h. Entrada 
gratuïta 
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56 )
www.casaasia.cat

La festa dels aficionats 
a les motos clàssiques 

La Farga acull la tercera edició de 
RetroMoto on hi haurà activitats i un 
espai d’exposició i venda de motoci-
cletes i accessoris.

RetroMoto. Del 9 a l’11 de febrer. De 10 a 19h.  
Preu: 8€ 
La Farga Centre d’Activitats (c. de Barcelona, 2)
www.lafargalhospitalet.com

El cap de setmana del 10 i 11 de febrer els barris de 
la ciutat s’ompliran de música i gresca amb les rues 
de comparses que organitzen per celebrar el Carnes-
toltes. Petits i grans mostraran la seva creativitat amb 
disfresses de tot tipus. 

La disbauxa del Carnaval 
arriba als carrers de L’H

Del 8 al 14 de febrer. Accés lliure 
Barris de L’Hospitalet
Consulta els programes a: www.l-h.cat

L’entitat ha encetat la programació del 2018, que, a més, 
serà l’any de celebració dels seus 145 anys. Entre les pri-
meres activitats d’enguany, hi ha la tarda de swing solidà-
ria, una master class a càrrec del col·lectiu d’investigadors 
joves de l’IDIBELL, a qui es destinaran els beneficis. 

El Casino del Centre celebra  
el seu 145è aniversari

Tarda de swing solidària. 27 de gener, 19h. Taquilla Inversa
Casino del Centre (c. d’Enric Prat de la Riba, 337)
www.casinodelcentre.org

La cultura popular de la ciutat celebra la seva jornada més so-
lidària. El Foro de las Culturas ha organitzat un dia ple d’acti-
vitats i exhibicions per tal de recollir productes de primera ne-
cessitat. També hi haurà xocolata calenta per als participants.

El Foro de las Culturas celebra 
una jornada solidària 

Recollida d’aliments. 27 de gener, de 10 a 21h. Accés lliure
Centre Comercial La Farga (av. de Josep Tarradellas i Joan, s/n)
www.facebook.com/ForoDeLasCulturasPopularesYTradiciona-
lesDeLH/

L’HOSPITALET participa en la campanya de 
sensibilització de l’Ajuntament per desmentir 
rumors i prejudicis per una bona convivència, 

segons acord del Ple. La Unitat Municipal de 
Convivència i Civisme aquest mes parla dels 
estereotips comuns sobre el poble gitano

Estereotips, generalitzacions  
i prejudicis sobre el col·lectiu gitano

Quan alguns pensen o parlen del 
poble gitano, els estereotips i les 
generalitzacions encara són co-
muns. El tractament de la diversitat  
a casa nostra ha de polir formes per 
gestionar i viure aquesta diversitat.

El poble gitano té una cultura 
pròpia, la roma, i una llengua prò-
pia, el romaní. Són transnacionals 
i constitueixen una de les minories 
ètniques més vulnerables de la 
nostra societat. Al llarg de la histò-

ria han preservat, defensat i promo-
gut la seva “gitanitat” (romanipen, 
univers cultural de la comunitat 
gitana). El poble gitano va arribar 
al territori de la península a la fi del 
segle XV, en un de tants moviments 
migratoris. La seva és una cultura 
provada en la persecució i la mar-
ginalitat. Han sobreviscut a grans 
genocidis al llarg de la seva història, 
una història present i viva que haurí-
em de conèixer millor. 

En alguna ocasió ens han dit 
que són gitanes les persones que 
tenen una ascendència biològica 
gitana, s’identifiquen com a mem-
bres d’aquesta cultura diferenciada 
i són reconegudes com a tals per 
la comunitat gitana. L’existència de 
matrimonis mixts, cada vegada més 
nombrosa, i les opcions ètniques 
ben definides fan paleses situaci-
ons complexes, contradiccions per-
sonals i identitats compartides. Tot 

sions i als cossos de seguretat.
I és que conforme s’arriba a una 

situació socioeconòmica digna, 
també s’arriba al fet que els fills i les 
filles vagin a escola i puguin optar 
a altres oficis i professions que no 
sigui només la coneguda venda 
ambulant que encara realitzen mol-
tes famílies gitanes.

Tenir una carrera universitària, 
tenir una casa digna, exercir qual-
sevol ofici o professió, no impedeix 
ser gitano i mantenir la pròpia 
cultura, així com no impedeix ser 
català, andalús, gallec, francès o 
americà. Les persones gitanes que 
viuen a Catalunya tenen aspiracions 
legítimes a una feina, a un habitatge 
digne, a una vida social sense pre-
judicis ni estereotips negatius. S’ha 
avançat molt però resta molt camí 
a fer en el reconeixement efectiu 
de la plena ciutadania d’aquest col-
lectiu. y

ens porta a remarcar la importància 
de mantenir les característiques 
i pautes culturals pròpies, enmig 
d’intensos processos de canvi, que 
van més enllà de les idees prefi-
xades i dels estereotips existents 
entre gitanos i no gitanos (paios).

Els gitanos formen part de la 
nostra societat. Estan gairebé tots 
dins del sistema escolar. Molts 
arriben a l’educació secundària i a 
la universitat. Podem veure metges 
i advocats, diputats a les Corts i 
regidors als ajuntaments, mestres 
i professors universitaris. Igualment 
estan presents en totes les profes-

http://www.gencat.cat/
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/
mailto:infotic@l-h.cat
http://www.citapreviadnie.es/
http://www.l-h.cat/
http://www.lhdigital.cat/
http://www.teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com/
http://www.onclejack.com/
http://www.tpkonline.com/
http://www.facebook.com/HospiGastro
http://www.casaasia.cat/
http://www.lafargalhospitalet.com/
http://www.l-h.cat/
http://www.casinodelcentre.org/
https://www.facebook.com/ForoDeLasCulturasPopularesYTradicionalesDeLH
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