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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.

Tras diez años al frente del Ayuntamiento, y 23 como 
concejal de gobierno, Núria Marín representa un 
proyecto agotado. Vive de unas inercias generadas 
tras 40 años de gobierno del PSC que están cada 
vez más erosionadas y que han adquirido demasia-
dos vicios. Se ha acostumbrado tanto al poder que 
se ha creído que el Ayuntamiento es su patrimonio 
y lo ha convertido en su modo de vida, pero no ha 
sido capaz de renovar el proyecto de ciudad. Lleva 

años instalada en una deriva de grandes anuncios 
que no se concretan en nada para la ciudad pero 
que le brinda a la alcaldesa una efímera atención 
de los medios. Y, al final, ese se ha convertido en 
el único objetivo reconocible de Núria Marín: salir 
en los medios a toda costa, por cualquier motivo, 
confiando tal vez que el reconocimiento mediático 
compense su falta de proyecto o le permita saltar 
a la política nacional. Así se entiende el incremento 

del 310% en gasto en propaganda en medios en 
el último presupuesto municipal o la contratación 
como asesora de la alcaldía de otra periodista cuya 
carrera ha estado siempre vinculada al PSC (que 
va a costar a los vecinos 70.000€ al año). Lo peor 
de todo es que mientras tenemos una alcaldía ago-
tada que solo se ocupa de su promoción personal, 
la ciudad se estanca y no se abordan las necesida-
des de los ciudadanos de L’Hospitalet.  

C’S

El agotamiento 
de Núria Marín

MIGUEL GARCÍA 
Portaveu

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer, que recuerda a las mujeres que hace 
más de 100 años, en una fábrica de camisas de 
Nueva York, perdieron la vida por defender sus 
derechos laborales.

Desde entonces hasta ahora, la lucha por la 
igualdad entre mujeres y hombres es una historia 
de éxito. Derechos impensables en épocas ante-
riores, hoy forman parte de nuestro día a día: el 

acceso a la formación, al empleo, a la propiedad 
privada y el derecho al voto.

El compromiso con la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, tanto indivi-
dualmente como a través de las instituciones, 
entidades y asociaciones, nos han permitido al-
canzar en España la igualdad ante la ley y que se 
hayan dado importantes pasos para erradicar las 
distintas formas de discriminación que impiden a 

las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.
Hoy contamos con un marco normativo que 

garantiza la igualdad de trato, de oportunidades 
y el impulso de las políticas públicas para promo-
ver el empoderamiento de las mujeres y la erradi-
cación de la violencia que se ejerce sobre ellas.
Todas las administraciones están trabajando y de-
ben seguir haciéndolo para conseguir la igualdad 
total entre hombres y mujeres.

PP

Apostamos 
por la igualdad

PEDRO ALONSO 
Portaveu adjunt

por la igualdad

L’anunci de Foment del soterrament de les vies de 
les línies de Vilafranca i Vilanova R2 i R4 al seu 
pas per L’Hospitalet va ser acollit amb molta pru-
dència i també amb cert escepticisme, tant pels 
grups municipals com pel moviment veïnal i la 
plataforma L’Hospitalet Sense Vies. Massa temps 
de promeses incomplides d’una reivindicació de 
llarga durada.

No obstant la cautela, el projecte de soter-

rament suposa una oportunitat de redissenyar 
la ciutat des de la seva globalitat. El sòl allibe-
rat permetria l’esponjament de les zones més 
denses de la ciutat, connectar barris i crear dos 
amplis bulevards i espais verds que incidirien 
directament en la qualitat de l’aire i el benestar 
dels veïns i veïnes.

Aquesta mirada global també afecta el Pla 
director de la Granvia (PDU). Segons les previsi-

ons, s’inicia el soterrament el 2020 i per això és 
una irresponsabilitat mantenir un projecte que, a 
més de ser una aberració urbanística i un atac als 
darrers espais agrícoles i naturals de L’Hospitalet, 
queda totalment obsolet. 

Tenim una nova oportunitat de projectar la 
ciutat de manera racional, sostenible i en benefici 
de la majoria de la ciutadania i no al servei de la 
cobdícia i l’especulació #StopPDUGranVia

ICV-EUiA-Pirates

L’Hospitalet sense 
vies, repensem la 
ciutat

ANA GONZÁLEZ 
Portaveu

Estimar la teva ciutat, cuidar-la (a ella i a les perso-
nes que hi viuen) i fer-la avançar cap al futur és un 
element fonamental per fer república. 

Nosaltres som un partit independentista i re pu -
blicà però, per sobre de tot, som un partit muni-
cipalista. Creiem que els municipis són els pilars 
bàsics de qualsevol país, són la seva força i la 
seva identitat. 

És per això que la nostra feina al capdavant del 

PDeCAT L’Hospitalet es fonamenta a fer ciutat i a 
deixar-nos la pell per millorar-la. 

Són moltes les iniciatives que hem proposat 
per fer una ciutat més segura, més cívica, més 
neta i amb una millor qualitat de vida. Durant 
aquest temps ens han aprovat mocions per remo-
delar la rambla de Just Oliveras, que les entitats 
tinguin un abonament més econòmic als polies-
portius, que hi hagi marquesines a les parades 

de l’Hospital de Bellvitge i que hi hagi un bus que 
uneixi aquest hospital amb l’ICO, per resoldre els 
problemes que va provocar l’illa de vianants de 
Santa Eulàlia o per millorar la xarxa elèctrica dels 
barris de Collblanc i la Torrassa. 

La nostra prioritat és L’Hospitalet, barri a barri i 
ho ets tu. Lluitem per aconseguir fer un nou país 
però, per sobre de tot, lluitem per fer de L’Hospi-
talet la primera ciutat de Catalunya. 

CiU

Fer ciutat és 
fer país

JORDI MONRÓS 
Portaveu

La cultura tradicional i popular catalana és un 
dels pilars de la identitat del nostre país. Tothom 
a L’Hospitalet ha pogut gaudir en algun moment 
de la feina i l’immens treball que han dut a terme 
un bon grapat d’entitats de gegants, capgrossos, 
castellers, dansaires, grallers, diables, sardanes o 
trabucaries.

Moltes d’aquestes entitats han plantejat des 
de fa anys la necessitat d’impulsar un centre 

de cultura popular, amb l’objectiu d’acollir les 
diferents associacions i promoure iniciatives de 
recerca, difusió i producció vinculades a l’àmbit 
de la cultura d’arrel tradicional.

Ara, aquesta reivindicació històrica, liderada 
per l’entitat Tro, haurà de començar a prendre 
forma després que el Ple hagi aprovat una moció 
d’ERC per impulsar aquest centre.

Un equipament que ha de ser autogestionat 

per les mateixes entitats i que ha de vetllar per la 
dinamització i la preservació de la cultura tradici-
onal i popular catalana.

Un espai amb sales per assajos de les dife-
rents entitats, cursos, tallers, actuacions i exposi-
cions permanents, com per exemple de gegants i 
bestiari de la nostra ciutat.

Ara és l’hora que l’equip de govern compleixi i 
faci possible aquest centre a la nostra ciutat.

ERC
Cultura popular 
i tradicional 
catalana

ANTONI GARCIA 
Portaveu

Any 2018. La taxa d’activitat femenina és prop de 
10 punts menor i la taxa d’atur és 4 punts superior. 
La bretxa salarial és del 23%. El 67% de l’ocupa-
ció temporal a temps parcial és realitzada per do-
nes. El 81,89% dels contractes indefinits a temps 
parcial són de dones.

1 de cada 3 dones entre 18 i 29 anys ha patit 
assetjament.

 El Govern del nostre país el componen 9 ho-

mes i 5 dones. A les eleccions de 2015 el 21% 
de les llistes electorals de C’s, el 29% del PP i 
el 39% de Podem estaven liderades per dones. 
Només el PSOE va presentar més dones que 
homes encapçalant el procés electoral.

Els i les socialistes sentim vergonya d’aquesta 
situació i lluitem diàriament per erradicar-la. Per 
això aquest 8M hem donat suport a l’aturada 
proposada pels sindicats majoritaris i hem parti-

cipat en les concentracions i manifestacions del 
moviment feminista. I per aquest motiu portem les 
seves reivindicacions al Congrés dels Diputats 
treballant per una nova llei per la igualtat laboral 
i contra la bretxa salarial, un nou pacte d’Estat 
contra la violència de gènere, una nova llei d’usos 
del temps i seguim lluitant pels drets reproductius 
i de planificació familiar.

La igualtat és un dret, no és una opció. 

Som socialistes, 
som feministes

PSC

FRANCESC J. BELVER 
Portaveu

A L’Hospitalet, segons l’informe de l’Observatori 
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, el preu 
del lloguer ha pujat un 12,03% (entre 2016 i 
2017). I el lloguer representa ja el 65% del total 
d’operacions immobiliàries (2017). El mateix infor-
me destaca que el 42% de la població de l’AMB 
destina més d’un 40% dels seus ingressos a man-
tenir casa seva. Una despesa insostenible que ens 
condemna a la pobresa. No és estrany que només 

un 13% del jovent de L’Hospitalet (entre 24 i 35 
anys) es pugui emancipar. A L’Hospitalet, la des-
pesa municipal en habitatge és només de 49,65€ 
per cada 1.000 habitants. Una xifra molt allunyada 
dels 130€ d’Esplugues, els 165€ de Barcelona 
o els 114€ de Gramenet. Les administracions 
han de frenar aquesta nova onada especulativa, 
abans que sigui massa tard. Però també cal que 
les llogateres, tal com va passar amb les afecta-

des per les hipoteques, ens organitzem i lluitem 
col·lectivament. El Sindicat de Llogaters/res ha 
començat a funcionar i presenta la seva campanya 
“Ens quedem”, per acabar amb els desnonaments 
invisibles: formes d’abús immobiliari que ens fan 
fora de casa nostra i que estan destruint el teixit 
social dels barris. Enfront d’això, reivindicar el dret 
a la ciutat i a viure i arrelar als barris i a poder fer 
plans de futur en un habitatge digne.

CUP-Poble Actiu
“Ens quedem”

KHRISTIAN GIMÉNEZ 
Portaveu

mailto:diari@lhcomunicacio.cat
mailto:publicitat@lafarga.com
http://www.lhdigital.cat/
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Plan de choque en L’H para 
mejorar el espacio público

El pasado febrero, la alcaldesa Nú-
ria Marín anunció en su conferencia 
anual un plan de choque para el 
espacio público en los barrios. Un 
mes más tarde, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha este plan, va-
lorado en 100 millones de euros y 
que incluye el asfaltado y mejora de 
diversas calles de la ciudad, la reno-
vación de todo el alumbrado viario, 
proyectos de reforma de diversos 
espacios públicos y la construcción 
de equipamientos previstos en el 
Plan de Inversión Municipal.

El llamado plan de choque se 
desarrollará entre 2018 y 2019. 
Su efecto más inmediato es el as-
faltado de un centenar de calles, 
plazas y espacios públicos que ya 
se inició hace unas semanas. En 
total se actúa sobre una superficie 
de 20 hectáreas. En unas 70 calles 
también se reformarán y ampliarán 
las aceras –65.000 m2– para ha-
cerlas accesibles y otras 10 vías se 
convertirán en calles con preferen-
cia para los peatones. Además, se 
renovará la pintura de las calzadas y 
la señalización viaria en 135.000 m2

de vía pública.
Esta campaña de asfaltado y me-

jora de aceras, que tiene un coste 
de 10,3 millones de euros, se suma 
a la que se realizó el año pasado en 
130.000 m2 de calzada y 8.650 m2 

de aceras en unas 40 actuaciones.
Pero una de las previsiones que 

más llama la atención es la renova-
ción de los más de 19.000 puntos 
de alumbrado público de la ciudad, 
un trabajo que durará nueve meses 
y en el que se invertirán 5,4 millones 
de euros. La idea es sustituir las 
actuales lámparas por nuevos pro-
ductos que ahorren energía,  ade-
cuen la intensidad de luz a los usos 

Este mes se inicia 
el plan municipal 
que intervendrá en 
el espacio público 
y construirá nuevos 
equipamientos

Actuaciones. El Ayuntamiento anuncia una inversión de 100 millones en los barrios durante los ejercicios de 2018 y 2019

Sustitución de 19.000 
puntos de iluminación 
con sistemas más 
eficientes y luz blanca 
en vías estrechas

LÁMPARAS NUEVAS PARA REDUCIR CONSUMO Y EMISIONES 

La nueva iluminación exterior de la ciudad cambiará 
los 19.100 puntos de luz existentes, que no se han 
renovado de forma masiva desde 2010. Ahora se 
instalarán lámparas LED en los parques, plazas, 
zonas comerciales y ejes singulares de la ciudad. 
En el resto de espacios se utilizarán luces de 
vapor de sodio de alta presión, de luz cálida y larga 

durabilidad. Y en el caso de las calles con un ancho 
inferior a 10 metros se colocarán lámparas de HMC 
de luz blanca, de gran rendimiento lumínico y de 
color. Con esta renovación, cada año se reducirán 
3.300.000 kWh de consumo eléctrico, lo que 
supone un ahorro de 500.000 euros al año y evitar la 
emisión a la atmósfera de 1.000 toneladas de CO2. 

de cada espacio y reduzcan las 
emisiones. Destaca que en las ca -
lles más estrechas se utilizará luz 
blanca para mejorar la calidad lu-
mínica.

El plan se completa con la reur-
banización de vías y espacios: las 
plazas Espanyola y Cirerers, las 
calles Enginyer Moncunill, Naranjos, 
Príncep de Bergara, Ciutat Comtal 
y Estudi, el paseo de la ‘Telefónica’, 
la adecuación de la Carretera del 

Mig, la renovación del arbolado y el 
incremento de la limpieza viaria. 

También se incluyen equipa-
mientos como los casals de gent 
gran de Bellvitge y Can Serra, el 
campo de fútbol de la Torrassa, 
skateparks en Gornal y la Torras-
sa, el nuevo polideportivo de la 
calle Gasòmetre, nuevos espacios 
dedicados al ocio para perros y la 
reforma del recinto del Mercat de 
Santa Eulàlia, entre otros. ❙

El conocido popularmente como paseo de la ‘Telefónica’, que será reurbanizado

CUATRO EJES

❙❙❙ Asfaltado y aceras
Mejora y pavimentación de
un centenar de calles, plazas
y espacios, con la ampliación
de aceras en unas 70 calles
y la conversión de otras diez
en vías de prioridad invertida.

❙❙❙ Alumbrado público
Renovación de todo el
alumbrado con lámparas que
ahorren energía y adecuen el
nivel de luz a las necesidades
de cada espacio.

❙❙❙ Reformas urbanísticas
Actuación en espacios y vías
como las plazas Espanyola y
dels Cirerers, la calle Príncep
de Bergara y el paseo de la
‘Telefónica’ de Bellvitge.

❙❙❙ Nuevos equipamientos
El plan incluye la construcción
de casals en Can Serra y
Bellvitge, el polideportivo del
Gasòmetre, la reforma del
Mercat de Santa Eulàlia, etc.
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Hasta el año que viene, 
de nuevo en el Mobile

Para muchos, ver los carteles de 
despedida al salir de la feria el úl-
timo día emplazando al año que 
viene, del 25 al 28 de febrero, en 
el mismo lugar, ya es todo un éxito: 
otro año de Mobile World Congress 
(MWC). Hay contrato firmado hasta 
2023, pero nunca está de más que 
John Hoffman, el consejero dele-
gado de la empresa organizadora 
GSMA, lo confirme al hacer balance 
de “otro exitoso Mobile en todos los 
frentes”. Las cifras oficiales hablan 
de más de 107.000 congresistas 
procedentes de 205 países, casi 
igual a la anterior edición, aunque 
desde GSMA apuntan que con un 
número notablemente superior de 
ejecutivos de primer nivel. También 
se habla de un impacto económico 
de 471 millones de euros.

Ha sido una edición sin grandes 
novedades, más allá de la presen-
tación mundial del último terminal 
estrella de Samsung, el S9, y de los 
primeros atisbos de la tecnología 
5G, con algunas demos interesan-
tes de la próxima generación de co-
nectividad que dan la idea de que, 
por fin, el concepto de una tecnolo-
gía con suficiente ancho de banda 
para soportar usos más complejos 
como la conducción autónoma ha 
empezado el largo camino hacia su 
implantación en la vida cotidiana.

Para L’Hospitalet ha sido la 
edición más descentralizada, con 
conferencias y sesiones en varios 
escenarios; el recinto de relax de 
L’H Experience en la plaza Europa, 
y el YoMo –el Mobile dedicado a la 
formación de los jóvenes–, que ha 
tenido una primera experiencia po-
sitiva en el recinto ferial de La Farga, 
aunque la nevada del miércoles 
limitó la asistencia de estudiantes 
por la suspensión de los desplaza-
mientos escolares. ❙

El Mobile volverá el 
año próximo a L’H, 
tras una edición que 
ha tenido el 5G como 
gran protagonista

Congreso. Buen balance del MWC en una edición tranquila, sin récord de asistencia pero con más ejecutivos de primer nivel

El hospitalense 
Agustín Gómez, 
fundador de 
Wallapop, 
pronunció una 
conferencia en el 
Auditorio Planeta

Taxi aéreo conducido a distancia 
que se presentó en el MWC  

Gafas de realidad 
virtual en el YoMo

‘Show cooking’ de la xef Ada Parellada 
en el ‘Village’ de plaza Europa

El programa Aula L’H de Televisió de L’Hospitalet 
hizo una emisión especial desde el YoMo, 
donde entrevistó a la alcaldesa Núria Marín

Actuación del grupo de rumba Alma 
de Boquerón en la plaza Europa

Tapa en el ‘Village’ de la plaza Europa

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=257946015&video=&titol=Aula%20L%27H%20-%20Visitem%20el%20YoMo,%20%27el%20Mobile%20dels%20joves%27%20a%20La%20Farga
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12608218
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A les portes del 8 
de març, els grups 
municipals van centrar 
les seves propostes en 
la commemoració

Ple municipal. Record de l’exregidor Jaume Botey, peticions per revaloritzar les pensions i suport al projecte ICI del Districte II 

El Dia de la Dona motiva fins a sis 
mocions diferents sobre igualtat

El Ple municipal del 27 de febrer va 
tenir una protagonista: la comme-
moració del Dia de la Dona i la re-
clamació de la igualtat de drets, amb 
la mirada posada en el 8 de març. 
Però tot i l’interès comú, els grups 
municipals no van arribar a posar-se 
d’acord en les seves reivindicacions. 
Només PSC i Canviem (ICV-EUiA-
Pirates) van presentar una moció 
conjunta amb el suport de PDeCAT. 
La resta i PDeCAT van presentar 
cinc propostes individuals.

Finalment es van aprovar total-
ment o parcialment les propostes 
de PSC, Canviem, ERC i PDeCAT, 
de suport a les aturades de dues 
hores convocades per UGT i CCOO 
per reclamar la igualtat salarial en-
tre homes i dones, lluitar contra la 
precarietat social i laboral i contra la 
violència masclista.  

Precisament davant els regidors 
van intervenir els líders locals Joan 
Barrachina, d’UGT, i Asun Romero, 
de CCOO, per demanar el suport de 
les institucions a aquesta protesta 
pels greuges laborals, socials i fami-
liars de les dones. 

En el mateix sentit es va aprovar 
una moció d’ERC i CUP-PA per 
demanar que les institucions reco-
neguin com a treball les feines de 
la llar i la cura d’infants i persones 
dependents. També va prosperar 
una proposta d’ERC per compilar un 
arxiu amb les dones més rellevants 
de la ciutat.

La sessió va començar amb un 
minut de silenci en record de l’exre-

Els regidors respecten un minut de silenci en record del desaparegut Jaume Botey

PSC i ICV-EUiA-Pirates, amb 
adhesió PDeCAT
yyy Suport a les aturades laborals 
de dues hores i a la vaga de 
consum, cures i d’estudiants del 8 
de març 

PSC, amb adhesió PDeCAT
yyy Suport al salari mínim individual 
de 1.000 euros i millorar el 
sistema públic de pensions

ERC i CUP-PA
yyy Instar l’Estat, la Generalitat 
i l’Ajuntament a reconèixer les 
tasques de la llar i les feines de 
neteja i cura 
yyy Defensa del sector del 
taxi contra l’intrusisme i la 

desregulació que pateix la 
professió

PSC
yyy Exigir a la Generalitat 
l’abonament del deute pendent de 
les escoles bressol municipals
yyy Suport al model educatiu 
català, a la seva aportació als 
valors democràtics i de cohesió 
social i contra la segregació 
d’alumnes per raó de llengua

C’S 
yyy Proposar a l’òrgan competent 
la modificació dels preus dels 
serveis funeraris per incorporar 
els dos serveis integrals més 
econòmics que s’hi han suprimit

ICV-EUiA-Pirates (Canviem)
yyy Millorar les línies d’autobús 
L16, L12 i L14 i els recorreguts 
pel barri de Sanfeliu, estudiar 
fer una xarxa de bus de barri i 
digitalitzar les marquesines 
yyy Instar l’Estat a revaloritzar les 
pensions segons la previsió d’IPC, 
no inferior a l’1,5% 

PP
yyy Donar suport a les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat per 
equilibrar les seves retribucions 

ERC
yyy Elaborar un arxiu de dones 
hospitalenques rellevants
yyy Crear un centre de cultura 

popular i tradicional catalana
yyy Suport al manifest de la 
Diputació de Barcelona amb 
motiu del 8 de març

PDeCAT (CiU)
yyy Estudiar posar en marxa una 
línia d’autobús que uneixi la zona 
nord de la ciutat amb l’Hospital 
Moisès Broggi
yyy Moció contra la presó 
preventiva de càrrecs electes i 
representants d’entitats catalanes 
i per demanar el seu trasllat a 
presons de Catalunya
yyy Incrementar el nombre d’espais 
de lliure expressió a L’H
yyy Suport a la igualtat salarial 
entre homes i dones 

MOCIONS APROVADES

Vídeo 
Escaneja el QR 
per veure la 
sessió del Ple

mínim de 1.000 euros i una renda 
bàsica universal per als ingressos 
més baixos.

A proposta dels socialistes, es va 
exigir a la Generalitat que aboni el 
deute pendent per les escoles bres-
sol municipals tal com determina la 
sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, 1.300 euros 
per alumne durant tres cursos.

 En l’apartat de participació ciu-
tadana també va intervenir l’Associ-
ació Itaca amb referència al projecte 
Intervenció Comunitària Intercultural 
(ICI), que s’està desenvolupant a 
Collblanc-la Torrassa amb la partici-
pació de més de 70 entitats, serveis 
i institucions. En el seu nom, Felipe 
Campos i Emma de la Haba van 
demanar al Ple el suport a aquest 
treball col·lectiu per millorar la con-
vivència i la cohesió social, centrat 
en l’educació, la salut i les relacions 
ciutadanes. y

gidor Jaume Botey, que va morir el 
passat 15 de febrer [vegeu pàgina 
8] i a qui va glossar la portaveu de
Canviem, Ana González. També va
ser la primera ocasió en la qual l’edil

Javier Martín s’estrenava com a no 
adscrit després de ser expulsat del 
PP i Pedro Alonso agafava el relleu 
com a portaveu.

A banda del 8 de març, el debat 

també va tenir altres punts d’interès, 
com les mocions de PSC, PDeCAT 
i Canviem per reclamar la revaloritza-
ció de les pensions de jubilació com 
a mínim amb l’IPC, reclamar el salari 

Instituciones. Visita oficial al Ayuntamiento 

La ministra de Sanidad 
presenta un Plan de 
medicina personalizada
La ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat, visitó la ciudad y el IDI-
BELL el pasado 5 de marzo durante 
la que mantuvo una reunión de tra-
bajo con la alcaldesa Núria Marín. 

Montserrat anunció que el Go-
bierno central tiene previsto impulsar 
un Plan de medicina personalizada, 
en colaboración con las comunida-
des autónomas, que podría estar 
listo para enero de 2019 y que 
“permitirá una mayor eficacia de los 
tratamientos”.

Durante el encuentro, Marín infor-
mó a la ministra del estado de la re-
forma de la Granvia que “potenciará 
el actual Pol Biomèdic de Bellvitge.” 
Por su lado, la ministra manifestó el 

apoyo del Gobierno al proyecto. 
Los regidores de ERC, el PDe-

CAT y la CUP-PA no asistieron 
a la recepción institucional como 
protesta por la aplicación del 155. y

8 de març. Manifest reivindicatiu en una jornada de vaga laboral

Concentració a ‘L’Acollidora’ per 
reclamar una aliança feminista
La diferència salarial entre homes i 
dones, la precarietat de les feines 
habitualment realitzades per dones, 
la poca visibilitat del col·lectiu femení 
en la presa de decisions, la xacra so-
cial de la violència masclista i l’oblit 
que la cura de la llar i de les famílies 
és també una feina i recau majorità-
riament en el col·lectiu han derivat 
en una vaga feminista aquest 8 de 
març, Dia Internacional de la Dona.

Per aquest motiu, el manifest ins-
titucional que es va llegir a L’Hospi-
talet i que va aprovar el Ple reivindica 
l’anomenada sororitat, un terme cre-
at per l’antropòloga Marcela Lagar-
de que reclama la solidaritat entre 
dones en l’actual context patriarcal. 
El manifest, llegit davant l’escultura 

de L’Acollidora, feia una crida a la 
vaga i diu que les dones “formem 
part d’un procés de transformació 
radical de la societat, de la cultura, 
de l’economia, de les relacions. Vo-

lem ocupar l’espai públic, reapropi-
ar-nos de la decisió sobre el nostre 
cos i la nostra vida, reafirmar la força 
política de les dones, lesbianes i 
trans i preservar el planeta”.  y

http://lhdigital.cat/web/digital-h/plens_municipals
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=259183791&video=&titol=Concentracions%20reivindicatives%20pels%20drets%20de%20la%20dona%20i%20la%20igualtat%20efectiva
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=258637826&video=&titol=La%20ministra%20de%20Sanitat%20presenta%20a%20L%27H%20un%20Pla%20de%20medicina%20personalitzada


DIARI DE L’HOSPITALET   12 de març del 2018 7LA CIUTAT

Segueix la renovació de l’arbrat
Dins de la campanya de renovació 
de l’arbrat viari, aquest any es duen 
a terme un miler d’actuacions per 
substituir i plantar arbres a diversos 
carrers de la ciutat. S’hi introdueixen 
espècies més adaptades a l’espai, 
millors per al medi ambient, de fàcil 
manteniment, que no provoquin al-
lèrgies, que donin més ombra i que 
redueixin la presència de plagues.

  Moltes actuacions coincideixen 
amb el pla de renovació de voreres 

que s’està fent a una setantena de 
vies: carrers de Castelao, de les 
Amapolas, dels Joncs, de l’Albereda, 
de Peníscola, de Santa Eulàlia, de 
Bellavista, de Digoine, de la Renclu-
sa, ronda de la Torrassa, rambla Ca-
talana i carrers del barri de Bellvitge, 
entre d’altres.

Cada actuació serà anunciada al 
veïnat amb cartells explicatius que 
es col·loquen tant a les comunitats 
de veïns com als arbres que seran 

Tractament 
contra la 
processionària
La processionària del pi fa els nius a 
pins i cedres quan arriba el fred i les 
erugues es dispersen per infectar 
nous arbres. És en aquest moment 
quan resulten perilloses per a perso-
nes i gossos pels seus pèls urticants. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament fa un 
tractament preventiu a uns 2.000 
arbres basat en mètodes ecològics: 
esquers amb feromones, tractament 
biològic a l’arbre, collarins als pins 
perquè no baixin les erugues i caixes 
niu per a mallerengues, aus que s’ali-
menten d’aquests lepidòpters. A més, 
quan es detecta un niu es procedeix a 
retirar-lo. Si algun ciutadà en detecta 
un, pot trucar al 010 o al Telèfon de 
Manteniment de la Via Pública (VIA) 
900 28 29 30. ❙

Mètode ecològic

substituïts i als que es plantaran de 
nou. L’objectiu és que en 10 anys 
es plantin 6.000 arbres més dels 
32.000 que en té la ciutat. Al final 
de la campanya s’incrementarà la 
cobertura arbòria en un 8%.

Tot i això, el grup municipal Can-
viem (ICV-EUiA-Pirates) ha criticat 
la “mala gestió de l’arbrat” del Go-
vern municipal i ha denunciat que 
l’any 2017 la ciutat va perdre 500 
arbres. El grup demana un pla di-

rector de l’arbrat i que la tala sigui 
l’últim recurs, tot i que “entenem la 
necessitat de millorar l’accessibili-
tat”. Consideren que “l’arbricidi és 
la fòbia al verd del govern actual” i 
proposen arribar a la petjada ecolò-
gica 0 per millorar la qualitat de l’aire 
i crear nous espais naturals dins el 
teixit urbà per assegurar que “tota la 
ciutadania té una zona verda en un 
radi màxim de 300 metres”. ❙

Vídeo notícia
Escaneja el QR i veuràs el 
vídeo amb les declaracions 
sobre aquest tema

Espai públic. L’Ajuntament preveu un miler d’actuacions aquest any i plantar espècies més adients

Llengua. Som Escola convoca la comunitat escolar i política a favor de la immersió lingüística

El model educatiu, en joc

El col·lectiu Som Escola ha tornat a 
defensar el model català d’immersió 
lingüística amb una concentració a 
la plaça de l’Ajuntament. Malgrat la 
pluja, un centenar de persones van 
acudir a la crida a L’Hospitalet, una 
de les moltes manifestacions que hi 
havia convocades arreu de Catalu-
nya el passat 28 de febrer.

Els membres de Som Escola van 
fer públic un manifest en defensa del 
model educatiu català. Rut Baqués, 
presidenta en funcions d’Òmnium a 
L’Hospitalet, va actuar com a por-
taveu del moviment i parlava “d’un 
model educatiu d’èxit pensat perquè 
tots els nens i totes les nenes tinguin 
les mateixes oportunitats i puguin 
conèixer el català i el castellà”. 

La Xarxa Groga, que integra 
representants de la comunitat edu-
cativa i social de L’H, s’hi va afegir i 
va aportar el seu manifest en el qual 
destacaven que “la tria de la llengua 

Concentració per l’educació en català a la plaça de l’Ajuntament el 28 de febrer

vehicular no suposa cap millora ni 
cap avanç pedagògic, al contrari, 
agreuja la segregació, fracturant i 
malmetent la convivència escolar”. 

La concentració es produïa un dia 
després del suport de l’Ajuntament 
aprovat pel Ple, al model educatiu ca-
talà. El tinent d’alcaldia d’Educa ció, 

Jaume Graells, va assistir a la con -
centració i va refermar el compromís 
del Consistori i del seu departament 
“amb el model d’escola inclusiu, 
cohesionador, que no segregui 
cap mena d’alumne”. A més, sobre 
aquest possible canvi a les escoles 
va advertir que “la Llei d’educació és 

Concentració de 
protesta per l’anunci 
del Govern central de 
permetre l’elecció de 
la llengua vehicular

Les AMPA 
comparteixen 
experiències 
El Programa d’Acompanyament Edu -
catiu a les Famílies (PAEF), que 
im pulsa l’Ajuntament, està promo-
vent trobades periòdiques entre les 
AM PA i AFA dels centres escolars 
d’un mateix districte per reforçar els 
vincles entre elles i amb les en titats 
del barri. Segons Yolanda Rie ra, co-
ordinadora del programa, “intentem 
que les AMPA posin en comú les 
seves necessitats o les activitats de 
profit per optimitzar els recursos, per 
exemple, la graella d’activitats ex-
traescolars que organitzen a cada 
centre”. A les reunions també hi par-
ticipen altres entitats i col·lectius dels 
districtes. Per exemple, a la Flori da-
les Planes volen crear una tar geta 
de descomptes per afavorir entre les 
famílies el comerç de proximitat. ❙

Programa municipal

molt clara, si s’ha de canviar el mo -
del educatiu a Catalunya, ho ha d’a -
provar el Parlament”. Poques hores 
després, el ministre d’Educació, Íñi go 
Méndez de Vigo, admetia que això 
era així. A la concentració hi van as-
sistir també diversos regidors d’ERC, 
PDeCAT (CiU) i Canviem L’H. ❙

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=258074500&video=&titol=Som%20Escola%20surt%20novament%20al%20carrer%20en%20defensa%20del%20model%20educatiu%20catal%C3%A0
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12618833
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Dol. Regidor d’educació en el primer ajuntament democràtic i destacat activista social i cultural

Emotiu comiat a Jaume Botey
L’Hospitalet va dir adeu 
amb emoció a l’activista, 
teòleg, professor i 
exregidor Jaume Botey, 
mort el 15 de febrer

La ciutat es va acomiadar en una 
emotiva cerimònia de Jaume Botey, 
mort als 78 anys. Amics, familiars i 
persones vinculades als diferents 
moviments socials i polítics en què 
participava Jaume Botey van assis-
tir a l’acte celebrat a l’església de 
Santa Eulàlia de Mèrida. Les con-
dolences han arribat des d’un am-
pli ventall d’entorns ideològics, del 
món educatiu, del cristianisme de 
base, del pacifisme i de l’activisme 
social. 

Nascut a Barcelona, Jaume Bo-
tey va arribar a Can Serra l’any 
1968 i de seguida es va vincular al 
moment social i polític que es vivia a 
L’Hospitalet. Va ser el primer regidor 
d’educació del primer ajuntament 
democràtic (1979-1983), amb el 
PSUC, i regidor a l’oposició del 
1987 al 1995. En l’àmbit polític, 
també va ser un dels fundadors 
d’Iniciativa per Catalunya i d’Es-
querra Unida i Alternativa. 

L’educació va ser un altre dels 
eixos de la seva vida. Va estu-
diar teologia i es va doctorar en 

renda mínima garantida, i abans 
ja havia estat promotor d’una altra 
plataforma reivindicativa, Aturem la 
Guerra, que lluita per acabar amb 
els conflictes armats al món. 

Botey també serà recordat per 
la seva àmplia producció de textos 
assagístics que responen a totes 
aquestes pulsions que van moure 
els fils de la seva vida. L’any 1999 
va rebre el Premi d’Honor Ciutat de 
L’Hospitalet. ❙

antropologia i filosofia. Va ser un 
dels fundadors de la Casa de la 
Reconciliació a Can Serra, un barri 
pel què va lluitar molt. Des d’allà 
va promoure les escoles d’adults i 
l’associació de veïns. També va ser 
professor a l’Institut Torras i Bages 
(1968-1975) i, posteriorment, a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
on va ensenyar història de la cultura 
i moviments socials. Així mateix, va 
ser també un dels fundadors del 

Centre d’Estudis de L’Hospitalet, 
entitat en la qual encara participava 
com a membre de la seva junta 
directiva. 

De la seva amplíssima activitat 
destaca també el seu ferm com-
promís cristià que el va dur a for-
mar-se com a teòleg, a participar 
del moviment Cristianisme i Justícia 
i a presidir l’associació Cristianisme 
al segle XXI. Darrerament era un 
dels promotors de la lluita per una 

Breves

Asamblea abierta del 
PSC sobre el futuro de 
las pensiones
Los socialistas explicaron sus 
propuestas para unas pensiones 
dignas y viables: derogar la ley de 
2013, conseguir empleo de cali-
dad, luchar contra el fraude fiscal 
e imponer un impuesto a la banca. 
La asamblea contó con la diputa-
da Mercè Perea, portavoz de la 
comisión del Pacto de Toledo. ❙

El Hospital General 
crea una nueva unidad 
de hospitalización
El centro cuenta con 30 camas 
de hospitalización convencional 
más –con las que prevé aumentar 
en 670 las altas anuales– y una 
nueva área de atención a pacien-
tes crónicos complejos, en espe-
cial a aquellos que sufren afeccio-
nes cardiorespiratorias. ❙

Martín denuncia al PP 
por “supuesto mal uso” 
de fondos del partido
El ex concejal popular Javier Mar-
tín, ahora edil no adscrito en el 
Pleno, ha denunciado ante el juz-
gado de instrucción un “supuesto 
mal uso” de fondos de formación 
por parte de las presidencias local 
y provincial del PP. Este conflicto 
supuso su expulsión del partido. ❙

Botey, l’any 2017 en la presentació del llibre sobre els 50 anys de Can Serra, barri on va iniciar la seva tasca a L’H

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=256416000&video=&titol=Ad%C3%A9u%20multitudinari%20a%20Jaume%20Botey


DIARI DE L’HOSPITALET   12 de març del 2018 9

ROSA SALGUERO

- ¿Sus prioridades para L’H, a
estas alturas del mandato?
- Nuestras prioridades son las políti-
cas de bienestar social que tocan de
cerca al ciudadano. Cosa que echa-
mos de menos. El Ayuntamiento, co-
mo la administración más próxima,
debe dedicarse a eso y no a cuestio-
nes que nada tienen que ver y que se
traen al Pleno. Priorizamos propues-
tas de orden social y para la mejora
de los barrios del norte que están
dejados de la mano de Núria Marín.
Seguimos denunciando una ciudad
de dos velocidades, con unos ba-
rrios como la Florida y Pubilla Cases
abandonados en limpieza y en aten-
ción a la cohesión social.

- ¿Por qué dice que el proyecto
de Núria Marín está agotado?
- Núria Marín ha vivido años de la
inercia del gobierno de Corbacho.
Una vez agotada esa inercia se ve lo
que es. Ahora la ciudad le viene gran-
de y le pesa. Y eso le lleva a acercar-
se tanto a los medios de comunica-
ción, buscando su promoción política
personal. Su política es difusa, no se
sabe hacia dónde va, como un hám-
ster que da vuelta a la misma rueda.
Nos trae una conferencia cada año
para hablar de los mismos proyectos
y después no concreta nada. Mues-
tra gran contradicción entre lo que
debería ser un gobierno de izquier-
das y lo que práctica: el capitalismo
de amiguetes.

- Explíquese.
- Saca de los impuestos 700.000
euros para una nave que regala a la
Casa de la Música, una empresa pri-
vada. Todo por su ansia de demos-
trar que el Distrito Cultural funciona,
pero es humo y más humo. Nos dice
que ya han llegado 500 empresas.
¿Y dónde están? Otro ejemplo: el
‘circo del sol’. Se gasta 1,25 millones
y todo para salir en los medios.

Miguel García delante de la fachada del Ayuntamiento, institución que quiere “regenerar” si llega a la Alcaldía

“Regalan una nave a 
la Casa de la Música 
para demostrar que 
el Distrito Cultural 

funciona”
■

“Ojalá Corbacho 
quisiera acercarse a 
nuestro proyecto de 
regeneración de L’H” 

■

LA CIUTAT

prácticas, al PSC le pasarán factura.

- ¿L’H será la primera gran alcal-
día catalana en manos de C’s?
- En eso confiamos porque lo ve-
mos en la calle y porque el gobierno
socialista en L’H está agotado. Este
Ayuntamiento necesita regeneración
y plantearemos un cambio sustan-
cial. En 40 años de gobierno se mon-
tan muchos chiringuitos y nosotros
cambiaremos las formas, pondremos
ventanas de cristal y no caeremos en
el despotismo ni en la red clientelar.
Y sobre todo, retomaremos políticas
sociales que se han abandonando.

- ¿Ha tanteado a Corbacho para
atraerlo a C’s?
- Corbacho para mí es un referente.
Él puso L’H en el mapa. Ojalá quisie-
ra acercarse y ponerse a disposición
de nuestro proyecto de regeneración
de la ciudad. Pero ni él nos ha llama-
do ni nosotros, aunque lo escucha-
remos porque podemos aprender
mucho de él y de otra gente con ex-
periencia, como mínimo para identifi-
car errores. Núria Marín, en cambio,
no ha aprendido nada de él.

- ¿155, hasta cuando? ¿Qué en-
caje le ve al independentismo?
- El 155 está ahí porque Puigde-
mont quiso y está en manos de los 
independentistas que desaparezca. 
Dentro del marco de la ley, habría 
que dialogar porque todas las ideas 
tienen legitimidad y es innegable que 
son muchos. Dialogar sobre déficit 
fiscal, sobre la defensa del catalán en 
un plano de igualdad con el castella-
no, sobre esa marginalidad de Cata-
lunya respecto de España que ellos 
ven... Y si hay que cambiar la Consti-
tución, se puede si nos ponemos de 
acuerdo. El Gobierno de España no 
ha sabido en algunas cuestiones lle-
var el tema a su sitio, pero estoy con-
vencido que el próximo presidente de 
España será Albert Rivera y tenderá 
la mano, siempre dentro de la ley. ❙

“Marín ha cambiado la conciencia 
social por capitalismo de amiguetes”

viviendas de los bancos cerradas. 
Todo, puro postureo y nada de po-
líticas efectivas. La conciencia social 
hace tiempo la perdió y la ha cambia-
do por un capitalismo de amiguetes 
y por entrevistas en televisión.

- ¿La oposición en bloque ha
sabido aprovechar su mayoría
para corregir al gobierno?
- Nos tumban las mociones que tie-
nen un contenido social importante.
El PSC se siente fuerte porque ha
comprado tránsfugas para tener en
el Pleno lo que no le dieron las urnas.
Ahora me consta que ya han hecho
guiños a Javier M. Hermosín, ex con-
cejal del PP, pero confío que él se
mantenga firme y sea honesto. Estas

Entrevista

Miguel García del Valle, portavoz del grupo 
municipal de Ciutadans. A estas alturas 
del mandato, se muestra especialmente 

crítico con el equipo de gobierno, y en 
especial con la alcaldesa Núria Marín, 
porque considera que ha abandonado la 

senda de las políticas sociales y basa su 
estrategia en acciones difusas, que no 
llega a concretar, y en el “postureo”

- Reitera que en políticas socia-
les gobierno y oposición están
condenados a entenderse. ¿Pero
lo hacen?
- Núria Marín es una mujer veleta y
difusa con la que es difícil entender-
se. En temas sociales, habría que
suspenderla. Presume de eso pero
no lleva a la práctica lo que propone
y se carga lo que proponemos otros,
como por ejemplo el banco de libros
de texto para que nadie tenga que
elegir cesta de la compra o libros.
O la rebaja de los servicios básicos
funerarios, que ha subido un 22% de
un plumazo. O las propuestas que
lanza en materia de vivienda y luego
no concreta. Hoy seguimos sin te-
ner a disposición del Ayuntamiento
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- ¿Qué huella está dejando su
grupo en el Ayuntamiento?
- Somos el eje que pone de acuerdo
a la oposición. Estamos demostran-
do capacidad de diálogo para cerrar
acuerdos. Un ejemplo, la transfor-
mación de los medios de comunica-
ción, la primera moción del mandato
que consiguió aliar a toda la oposi-
ción. Además nos distinguimos por
propuestas para mejorar la vida co-
tidiana de la ciudadanía y por acom-
pañar a movimientos sociales y veci-
nales en sus luchas. Pisamos la calle.

- ¿Alguna autocrítica?
- Quizás el no conseguir que el equi-
po de gobierno ejecute nuestras
mociones, aun aprobándolas. Por
ejemplo, la propuesta sobre el par-
que público de vivienda de alquiler.
Propusimos destinar 800.000 euros
a comprar pisos para gestionarlos
como alquiler público. Totalmente
asu mible y no lo han ejecutado. O
las propuestas para proteger el pa-
trimonio arquitectónico. Se le está
maltratando. Mientras seguimos a la
espera de revisar el PEPPA, no para
el derribo de edificios que deberían
preservarse. Más mociones: impul-
sar las terrazas y cubiertas verdes;
abrir las bibliotecas en festivos; cir-
cuitos deportivos al aire libre; pro-
puestas para mejorar la calidad del
aire... En este caso, por contra se
opta por la tala masiva de árboles y
no vemos con qué criterio técnico.
En definitiva, nos encontramos un
muro. Ya nos lo dijeron: “no vamos
a gobernar a golpe de moción”. Pero
incumplir los acuerdos del Pleno es
faltar al respeto a la ciudadanía.

- ¿Confían en el contencioso ad-
ministrativo que han interpues-
to para frenar el PDU Granvia?
- Es un recurso lento pero bien argu-
mentado y confiamos en que parali-
zará este plan urbanístico totalmente

Ana González ante la masía Can Rigal, para denunciar que “se maltrata el patrimonio arquitectónico”

“Sin vías tendremos 
la oportunidad 
de cambiar la 

concepción de la 
ciudad”

■

“El PSC basa su 
modelo de desarrollo 

en una cortina de 
humo”

■

LA CIUTAT

ñado por el equipo de gobierno: 
“generar riqueza para distribuir-
la en los barrios”? 
- Persisten en un modelo de desarro-
llo basado en una cortina de humo.
Es falso que con las plusvalías de la
plaza Europa se paguen las becas
comedor. Así hemos pasado de la
ciudad de dos velocidades a la de
tres velocidades: el entorno de la pla-
za Europa, alejado de la ciudad real;
el Centre-St. Josep, terreno de nadie, 
y una zona norte totalmente abando-
nada. Además nos quedamos con
todo lo que Barcelona expulsa. Nos
hablan de 13 nuevos hoteles que
generarán empleo, pero al tiempo
se expulsa a la pequeña y mediana
empresa con reformas como la de
Leonardo Da Vinci sin zonas de car-
ga y descarga. La redistribución de
riqueza en realidad la basan en ceder
patrimonio a privados para que lo ex-
ploten —véase Germans Albert, los
antiguos juzgados, o Godó i Trias—.
Estamos en contra de este modelo.

- La postura de su coalición so-
bre el ‘procès’, ¿cree que se ha
entendido?
- Decir ni DUI ni 155 es la postura
más difícil de explicar. No nos situa-
mos en ningún polo, pero creemos
que es la única vía. Ahora tenemos
un atasco institucional y político que
lo pagará la ciudadanía. Hay que
recuperar las instituciones y hacer
política para responder a las necesi-
dades de los ciudadanos. Dejar de
hablar de procès y hablar de sanidad
y de escuela pública, que en L’H aún
tenemos dos en barracones.

- Su deseo para L’Hospitalet.
- Un cambio social que ponga a las
personas en el centro, de manera
real. Nuestro espejo son los ayun-
tamientos de Madrid y Barcelona,
donde este cambio se ha producido
y además de ahorrar han conseguido
aumentar y gestionar mejor los ser-
vicios. ❙

“Es falso que las plusvalías de plaza 
Europa paguen las becas comedor”

lo para esponjar la zona norte, pero 
edificando lo justo a cambio de de-
rruir previamente y solo para realojar 
vecinos. También es la oportunidad 
para ganar un bulevar verde.

- ¿Por donde se empieza a con-
cebir de nuevo la ciudad?
- Se empieza derogando el Plan
General Metropolitano del 76, pre-
constitucional y obsoleto. L’H tiene
que repensarse de manera global y
con mejor planificación. Se planifican
11.000 viviendas entre Remunta,
Carrilet, pl. Europa, Cosmetoda, Can
Trinxet y sin prever servicios. Hay que
recuperar L’H para vivirlo y para res-
pirarlo priorizando las personas.

- ¿Qué piensa del modelo acu-

Entrevista

Ana González Montes, portavoz del grupo 
municipal de ICV-EUiA-Pirates (Canviem 
L’H). Es vecina de la Torrassa, aunque se 

siente arraigada al barrio de la Florida, 
donde creció. Formada en economía social 
e intervención comunitaria, se reconoce 

como activista vecinal. En este sentido, 
cuenta con una larga trayectoria vinculada 
al asociacionismo del Distrito II

especulativo. Además, si ahora se 
retoma el cubrimiento de las vías, con 
más motivo hay que repensar el so-
terramiento del tramo de la Granvia 
incluido en el PDU. Sería una irres-
ponsabilidad no hacerlo en estos 
momentos. Insistimos: la esencia del 
PDU debe ser preservar la zona agrí-
cola dentro del Parc Agrari del Baix 
Llobregat y recuperar las masías. 

- ¿Por fin L’Hospitalet sin vías?
- Estamos acostumbrados a anun-
cios pero deseamos vernos sin vías.
Es la oportunidad para cambiar la
concepción de la ciudad y para
transformar ordenadamente su urba-
nismo. Para dejar de ser una de las
zonas más densamente pobladas
de Europa. Sin vías liberaremos sue-
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Comencen les obres 
de millora de l’eix, 
que es prepara per 
acollir el vehicle 
elèctric i l’aparcament 
intel·ligent

La carretera del Mig es posa al 
dia per a la mobilitat del futur

Les actuacions per a la reforma de 
la carretera del Mig s’han posat en 
marxa. Les obres inclouen mesures 
per millorar la mobilitat i les teleco-
municacions i per fomentar l’ús del 
vehicle elèctric.

Dins del primer apartat es preveu 
la reordenació de l’aparcament exis-
tent i l’arranjament de voreres que 
actualment es troben en mal estat 
a causa de l’acció dels vehicles es-
tacionats incorrectament. Aquestes 
obres afectaran tot el polígon ex-
cepte la part del Districte Cultural.

La remodelació comportarà 
igualment la implantació dels passos 
de vianants que actualment no estan 
executats i la construcció d’un nou 
eix amb carril per a bicicletes en la 
zona de la travessia Industrial entre 
el carrer de Narcís Monturiol i la pla-

ça d’Amalvígia. El nou eix connecta-
rà la major part de naus industrials 
amb els nodes de transport públic 
i amb carrils bici ja existents des de 
Gornal i rambla de la Marina.

També es millorarà la senyalitza-
ció orientativa i informativa tant per 
a vehicles com per a vianants i es 

Imatge de la carretera del Mig a la cruïlla amb la rambla de la Marina

Actuacions municipals. Reforma d’una artèria central del polígon industrial amb nova senyalització i tecnologia

col·locaran panells d’informació va-
riable, a més de càmeres per conèi-
xer en tot moment l’estat del trànsit. 

D’igual manera, s’implantarà un 
sistema de reconeixement de ve-
hicles mitjançant càmeres lectores 
de matrícula per saber quants hi 
circulen, per establir matrícules 

origen-destinació dels vehicles i per 
augmentar la seguretat. 

També s’ha previst una prova 
pilot de sistema d’aparcament intel-
ligent. Això permetrà, mitjançant pa-
nells al carrer i una app, minimitzar 
l’efecte dels vehicles que cerquen 
aparcament, així com controlar 

l’estat de les places destinades a 
persones amb mobilitat reduïda i de 
càrrega i descàrrega.

El projecte preveu la senyalitza-
ció de tres noves cruïlles semaforit-
zades: carrer del Crom-rambla de la 
Marina, carretera del Mig-avinguda 
de Pau Casals i un nou pas per a 
vianants a travessia Industrial, entre 
plaça d’Amalvígia i avinguda de la 
Mare de Déu de Bellvitge. 

La reforma també comportarà la 
millora de l’enllumenat públic amb la 
introducció de llums led i sistema de 
gestió punt a punt. Es preveu el can-
vi de 75 punts de llum a la carretera 
del Mig i l’adaptació i l’actualització 
d’alguns quadres d’enllumenat. 

D’altra banda, es renovarà la 
xarxa de tubulars de telecomunica-
cions i de semàfors i s’implantarà 
una xarxa de fibra òptica municipal.

Per fomentar el vehicle elèctric,  
s’instal·larà un carregador ultraràpid 
a rambla de la Marina amb travessia 
Industrial, i es preveu la renovació 
d’arbrat substituint els exemplars  
en mal estat i plantant-ne d’altres 
menys agressius per a les voreres. 

Les actuacions es preveuen fins 
al segon trimestre de 2018. ❙

Comerç i art. Dibuixos i pintures de Pere Blanco al centre d’estètica Senza Tattoo fins al dia 6 d’abril

‘Diversitat cromàtica’, la nova 
exposició cultural a Botigart

Fins al 6 d’abril, l’obra d’aquest artista a Senza Tattoo

Botigart és una iniciativa per dina-
mitzar els comerços del Centre i 
Sant Josep i incentivar la cultura al 
barri amb exposicions artístiques. 
Els seus impulsors són el Centre 
Cultural Sant Josep i el Grup de 
Botigues del Centre i Sant Josep. 

El projecte va arrancar, ara farà 
poc més d’un any, amb una botiga 
d’estètica, una òptica i una barbe-
ria. “Són espais macos per poder 
fer propostes de petit format, com 
fotografia, il·lustració o gravats que 
es poden veure a poca distància”, 

explica el director del Centre Cul-
tural Sant Josep, Ferran Farré. Les 
diferents mostres promouen que 
els comerciants s’ajudin entre si 
i fa que els clients quedin encu-
riosits.

En l’actual mostra, Diversitat 
cromàtica, a la botiga Senza Tat-
too, s’exposen dibuixos i pintures 
de Pere Blanco. L’artista ha volgut 
presentar un recull de les seves 
obres, inspirades en sensacions 
i diferents estats d’ànim. “Última-
ment estic molt motivat per la gran 

qualitat dels grafitis de la nostra 
ciutat i d’arreu, amb els quals tinc 
una mena de relació”, diu Blanco. 

La mostra, que va començar el 
9 març, es podrà veure fins al 6 
d’abril. Senza Tattoo és un centre 
especialitzat a eliminar tatuatges i 
es troba al carrer d’Enric Prat de la 
Riba, 302. També hi col·laboren L’H 
Òptica i Can Tisores. En aquests 
establiments han exposat Manuel 
Contreras i Teresa Canturri, Goretti 
Pascual i Gemma Tauler, entre al-
tres artistes. ❙

DIARI DE L’HOSPITALET

DIARI DE L’HOSPITALET
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L’entitat commemora les noces de plata dedicada 
a millorar les condicions de les dones, amb més 
qualitat de vida, espais d’esbarjo i viatges 

Aniversari. Un llibre commemoratiu recull la història d’aquest col·lectiu

L’Associació Eurodona 
celebra els seus 25 anys
al Centre Cultural Sanfeliu

L’Associació Eurodona va celebrar 
el seu 25è aniversari el passat 28 
de febrer al Centre Cultural Sanfeliu 
amb la presència de l’alcaldessa de 
L’Hospitalet, Núria Marín; l’alcalde 
de Cornellà, Antonio Balmón, i la 
presidenta de l’Institut Català de les 
Dones, Núria Balada, entre altres 
autoritats.

Mari Carmen Espuña, presidenta 

Las membres d’Eurodona reparteixen el pastís d’aniversari 

de l’Associació, va destacar que en 
aquests vint-i-cinc anys s’ha inten-
tat que les dones tinguessin més 
qualitat de vida i estones d’esbarjo, 
organitzant diverses activitats i viat-
ges per tot Europa. Espuña va reco-
nèixer el suport logístic i econòmic 
de les institucions.

L’alcaldessa Núria Marín va voler 
agrair la tasca feta a favor de l’exer-

cici de la igualtat. “Vosaltres vau 
tirar endavant un somni que va pos-
sibilitar la millora de les condicions 
de les dones”, afegí l’alcaldessa.

Núria Balada va remarcar que 
l’associació ha format vincles vius 
i necessaris amb el teixit social, i 
Balmón assenyalà que la formació 
de l’entitat “es va realitzar en una 
situació més dura que l’actual”.

L’acte el va amenitzar el grup 
Grey Woman i va comptar amb 
una exposició dels tallers de dibuix 
i pintura de l’associació. També es 
va presentar el llibre Eurodona. 25 
anys. ❙

L’AGENDA

L’aigua, els boscos i la 
meteorologia

Aprofitant la proximitat del Dia Fo-
restal Mundial, del Dia de l’Aigua i 
del Dia Meteorològic Mundial, es fa-
ran preguntes sobre aquests temes.

Pessics de Ciència. 21 de març, a les 19 hores
Espai Brotes (c. del Bruc, 46)
pessicsdciencia.blogspot.com

Tastet creatiu: pintura 
decorativa ‘chalk paint’

L’objectiu és familiaritzar els assis-
tents amb la pintura chalk paint, a 
través de les explicacions i la pràc-
tica.

Pintura decorativa. 21 de març, de 17 a 21h 
CC Sant Josep (av. d’Isabel la Catòlica, 32)
www.ccsantjosep.cat

Club de lectura sobre 
l’obra de Gabi Martínez

Las defensas, de Gabi Martínez, 
tracta la història d’un neuròleg de 
50 anys que és diagnosticat com a 
bipolar, però ell s’hi rebel·la.

Matins de Ciència. 22 de març, 11.30h
CC Sant Josep (av. d’Isabel la Catòlica, 32)
www.bibliotequeslh.cat

L’Ateneu celebra el Dia 
de la Poesia

Lectura oberta de poemes i, des-
prés, una selecció de versos del lli-
bre de Ricard Creus 36 poemes a 
partir del 36, amb el grup de l’entitat.

Dia de la Poesia. 21 de març, 19.30h
Ateneu de Cultura Popular (c. de Santa Anna, 1)
www.ateneulh.cat

Concert de 
‘Jesucrist 
Superstar’
La Coral Xalesta presentarà el pro-
per divendres 23 de març una selec-
ció de temes de Jesucrist Supers-
tar, Jubilate Deo i Freedom Trilogy
(Paul Halley), amb acompanyament 
musical i narrador. La direcció anirà 
a càrrec de Pol Pastor. L’actuació 
tindrà lloc a l’Auditori Barradas a les 
21h i el preu de l’entrada anticipada 
és de 5 euros. Per reservar-la s’ha 
d’enviar un correu a coralxalesta@
gmail.com. Si es compra a taqui-
lla, el preu és de 6 euros. La coral 
va començar la seva activitat l’any 
1973 i en l’actualitat està formada 
per una cinquantena de cantaires. ❙

Coral Xalesta

Exposició sobre 
el Mediterrani, 
als comerços
L’exposició El medi ambient i l’huma -
nisme en el Mare Nostrum: el Me-
diterrani fa un recorregut pels diver-
sos comerços del districte. 

Aquesta mostra itinerant ha estat 
organitzada per les associacions 
Nou Quitxalles, Reciclart-e i Família 
Juanitos i té la finalitat de conscien-
ciar-nos del greu problema que hi 
ha ara mateix al Mediterrani i, sobre-
tot, del patiment que s’està causant 
a milers d’infants. 

Les obres estan realitzades pels 
formadors del taller de decoració 
ambiental del programa La Mediter-
rània, de l’associació Reciclart-e. ❙

Mostra itinerant

http://www.ccsantjosep.cat/
http://www.bibliotequeslh.cat/
http://www.ateneulh.cat/
http://pessicsdciencia.blogspot.com.es/
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“El Casino és 
un element de 
cohesió al barri”
TONI CASALS

- La seva relació amb el Casino
ha estat sempre molt estreta.
- Un rebesavi va ser-ne un dels fun-
dadors. El meu pare ja havia estat
president i jo fa setze anys que estic
en el càrrec.

- Com es va crear el Casino?
- Va néixer quan 25 ciutadans de
L’Hospitalet, la majoria pagesos i
comerciants, van fer una aportació
de capital a fons perdut per crear
l’entitat. Van comprar el terreny i van
construir l’edifici. En aquella època,
l’any 1873, va sorgir com un movi-
ment de la societat civil per tenir un
lloc de reunió per fer vida social, po-
der parlar de política i que fos d’es-
barjo. També el Casino va albergar
un col·legi.

- Una etapa complicada va ser

Entrevista 

Josep Miquel Goyta, president del Casino del Centre. 
L’entitat celebra el 145è aniversari en un procés de 
renovació constant i desenvolupant una important 
tasca cultural i esportiva al servei de la ciutat

- Com es va trobar la solució?
- La sortida va ser el bingo. Era l’èpo-
ca en què es van posar de moda i la
junta va decidir treure una llicència
de joc, ja que les primeres es do-
naven a entitats recreatives sense
afany de lucre. I així la sala d’actes
es va convertir en una sala de bingo.

- I va funcionar?
- Va ser un boom. Vam passar d’es-
tar a punt de desaparèixer, perquè
no es podia pagar la llum, a tenir
ingressos per consolidar el Casino.
Després la llicència es va cedir a

durant la Guerra Civil (1936-39) 
i els anys posteriors...    
- En el conflicte va ser la seu de la
CNT i, un cop acabada la guerra, s’hi
va posar la Falange durant uns anys.
Després els socis van pressionar per 
poder tornar a disposar del Casino.

- Quines eren les activitats en
aquella època?
- Continuava sent un lloc de reunió,
on jugar a les cartes i petar la xerrada,
encara que en aquells anys pràctica-
ment no hi entraven dones. També
tenia un grup de teatre i un equip
d’hoquei patins que va estar a la Lli-
ga d’Honor.

- És cert que va estar a punt de
desaparèixer per al centenari?
- Va tenir una etapa de crisi cap a
l’any 1973. La gent començava a
gaudir de televisió a casa, a tenir se-
gones residències, marxava els caps

de setmana... i es va perdre el sentit 
d’anar al Casino. Va haver-hi una cri-
si important de socis i d’ingressos i, 
per agreujar-ho, l’edifici ja tenia cent 
anys i necessitava reformes.

El president, Josep Miquel Goyta, posa davant el lema de l’aniversari

Cirsa a canvi d’uns ingressos fixos i, 
amb la liberalització del joc, ja no ens 
van renovar el contracte.

- Però l’entitat es va salvar.
- Sí, i ens va permetre arreglar la
pista de bàsquet, fer reformes i ara
tenim un pressupost equilibrat.

- El Casino realitza també una
tasca de cohesió en l’entramat
social del barri.
- Sí, segueix sent un element de co-
hesió. Hi ha activitats com el teatre,
la secció de l’Esbart Dansaire, una
coral, tres equips de bàsquet, clas-
ses de ioga, de pintura, d’informàti-
ca, balls de saló i country...

- Tot en un edifici històric.
- Forma part del Pla especial de pro-
tecció del patrimoni arquitectònic de
L’Hospitalet (PEPPA) i és patrimoni
de la ciutat.

- Un gran mèrit, la supervivència
durant 145 anys.
- Sí, però la crisi de l’associacionisme
és dura i el problema és la renova-
ció dels membres de la junta, ja que
costa trobar gent que s’hi impliqui.

- Quins actes tenen previst or-
ganitzar al llarg d’aquest any de
celebració?
- Vam fer una calçotada com a dinar
commemoratiu, i per la setmana del
soci, que normalment és per Sant
Jordi, farem algun acte més. El se-
tembre també organitzarem un so-
par de celebració. ❙

“Obtenir la llicència 
d’un bingo als 70 
ens va permetre 

sobreviure en una 
etapa complicada”

■
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Educació. Guardó d’Aigües de Barcelona al projecte científic del centre públic sobre la gestió eficient del cicle de l’aigua

L’Institut Eugeni d’Ors guanya 
un dels premis de la First Lego

Els alumnes de l’aula taller de 4t d’ESO guanyadors del guardó

L’Institut Eugeni d’Ors ha guanyat el 
primer premi Aigües de Barcelona 
al projecte científic de la First Lego 
League. El passat 25 de febrer, els 
alumnes de l’aula taller de 4t d’ESO, 
juntament amb les entrenadores 
Isabel Suay i Eva Ollero, van partici-
par en el torneig classificatori de la 
First Lego League, que es va cele-
brar a CosmoCaixa Barcelona. Allà 

van mostrar tot el que havien treba-
llat al llarg del curs i es van adjudicar 
el guardó.

Isabel Suay explica que van in-
vestigar un tema relacionat amb els 
usos de l’aigua. “Els alumnes bus-
caven alguna cosa propera a ells, 
trobar un problema i intentar soluci-
onar-lo dins de la gestió eficient del 
cicle integral de l’aigua”.

La First Lego League va comen-
çar l’any 1998 als EUA i actualment 
ja hi participen més de 320.000 
joves de 88 països. A Espanya fa 
més de 10 anys que s’organitza i ja 
és el país d’Europa amb més equips 
participants. L’objectiu és que els jo-
ves investiguin i resolguin problemà-
tiques actuals, aplicant conceptes 
matemàtics i científics. ❙

Está abierta todos los 
miércoles de 10 a 13 
horas y se pueden 
realizar los mismos 
trámites que en la sede 
habitual de la concejalía

La Concejalía de Collblanc-
la Torrassa recorre el distrito

La esencia de la concejalía móvil es 
acercar sus servicios a los vecinos 
sin que estos tengan la necesidad 
de desplazarse a la sede del distrito. 
A la vez, permite a los ciudadanos 
hablar con el concejal para hacerle 
llegar sus inquietudes sobre cual-
quier cuestión de los barrios. 

El espacio, que se encuentra 
ubicado en la plaza del Mercat de 
Collblanc, está abierto todos los 
miércoles de 10 a 13h, después de 
que cambiase el día de apertura, 
que anteriormente era el viernes. En 
esta oficina se pueden realizar los 
mismos trámites que en la concejalía 
física. Por ejemplo, solicitar la tarjeta 
metropolitana de transporte, los vo-
lantes de residencia y/o convivencia, 
tramitar la solicitud para la limpieza 
de paredes y fachadas, registrar 
animales de compañía, registrar 
instancias o pedir cualquier tipo de 
información.

Está previsto que próximamente 
esta regidoría sea itinerante y de la 
plaza del Mercat de Collblanc pase a 
otras ubicaciones del distrito.

La oficina móvil se puso en mar-
cha cuando se detectó que había 
ciudadanos del distrito que no co-

Oficina móvil de la concejalía en la plaza del Mercat de Collblanc

Administración. Se instala los miércoles en la plaza del Mercat, pero está previsto que se desplace a otros puntos

La concejalía móvil se puso 
en marcha en noviembre de 
2016 y en este casi año y 
medio de funcionamiento 
la aceptación ha sido muy 
positiva. “La verdad es que 
estamos atendiendo a mu-
chísimos más ciudadanos de 
los que suelen acercarse a 
la concejalía para pedir cual-
quier información o realizar 
trámites”, indica Cristian Alcá-
zar. El concejal destaca que 
han aumentado el número de 
personas que acuden para 
avisar sobre los aspectos que 
no funcionan adecuadamente. 
“Por estas cuestiones viene 
menos gente a la sede de la 
concejalía y ahora, en cambio, 
recibimos más información al 
respecto”, concluye.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

nocían la concejalía física ni qué tipo 
de trámites podían realizar. “Muchos 
vecinos que tenían un problema 
buscaban el teléfono del Ayunta-
miento para hablar con alguien del 
consistorio sin saber muy bien a 
quién dirigirse. Así, lo que queríamos 

era precisamente estar en la calle 
para ayudarles. El principal papel de 
la regidoría móvil es informar a los 
ciudadanos de que estamos aquí, 
que conozcan a  su regidor y los ser-
vicios que prestamos”, apunta Cris-
tian Alcázar, concejal del Distrito II.

Su ubicación en la plaza del Mer-
cat se escogió al ser el punto más 
lejano de la sede. “De este modo, los 
vecinos tienen más a mano toda la 
información y nosotros conocemos 
también de primera mano sus pro-
blemas”, afirma. ❙
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Desarrolla la pasión por 
el teatro a través de una 
iniciativa que fomenta 
la relación entre las 
diferentes culturas

Nueva edición del taller de 
teatro ‘Històries en trànsit’

Històries en trànsit, el taller de teatro 
que impulsa el proyecto de Interven-
ción Comunitaria Intercultural (ICI) y 
que imparte la asociación Plàudite 
Teatre, ha iniciado una nueva edi-
ción en Collblanc-la Torrassa. 

Emma de la Haba, coordinadora 
del proyecto, explica que “en la 
primera edición hablamos de los 
procesos migratorios a través del 
teatro y este año queremos seguir 
desarrollando esta idea”. 

Los integrantes del taller ponían 
en común sus vivencias y experien-

DISTRICTE II

L’AGENDA

Grups de conversa 
en català

Teniu una hora lliure a la setmana? 
Voleu practicar el català i conèixer 
gent nova? Trobades obertes orga-
nitzades per la biblioteca. 

Tots els dijous, fins al 22 de març, 19h
Biblioteca Josep Janés (c. Dr. Martí i Julià, 33)
www.bibliotequeslh.cat

Ruta de l’arquitecte 
Puig i Gairalt

Visita a edificis emblemàtics de l’ar-
quitecte modernista hospitalenc. 
Per acabar, degustació gastronòmi-
ca al Mercat. Cal inscripció prèvia. 

17 de març, 11h 
Sortida: Torre Barrina (ctra. de Collblanc, 67)  
Insc.: coordiampascollblanctorrassa@gmail.com

Trobades de jocs de 
taula al centre cultural

El Centre Cultural Collblanc-la To-
rrassa organitza cada divendres a 
la tarda una trobada per compartir 
diversos jocs de taula.

Tots els divendres, de 16 a 17.30h
CC Collblanc-la Torrassa (c. M. D. Desemparats, 87)
www.ccct.cat

Món tranquil a la 
biblioteca

El mim Luismi passejarà per la bibli-
oteca per convidar-nos a escoltar i 
gaudir del silenci i d’una sessió de 
contes i relats tranquils.

15 de març, 17.30h 
Biblioteca Josep Janés (c. Dr. Martí i Julià, 33)
www.bibliotequeslh.cat

Teatro. Las clases las imparte Plàudite Teatre en la Biblioteca Josep Janés

bimos a los recién llegados, cómo 
los acogemos, con qué ‘mochila’ 
cultural y religiosa vienen, etcétera”, 
apunta Emma de la Haba.

Las clases ya se han iniciado, 
pero tanto los alumnos que repiten 
– Juan, Jihad, María Jesús, Dago y
Amina– como los que se estrenan
este año –Pilar, Inés, Pep, Ana y
Fina– animan a sumarse a todos los
que estén interesados en una expe-
riencia que fomenta la autoestima
y la relación con otras personas.
“El teatro y estas representaciones
sobre la migración nos permiten
situarnos en la piel de los otros",
señalan.

Los talleres se realizan en la 
Biblioteca Josep Janés (calle del 
Doctor Martí i Julià, 33) los jueves 
de 17.30 a 19h. La inscripción se 
mantiene abierta. ❙

cias sobre este tema para construir 
una historia que fue el relato de 
la obra final, que pudo verse en el 
Teatre Joventut.

“En esta segunda edición quere-
mos que vuelva a representarse en 
el Joventut, dando continuidad a la 
iniciativa, hablando de cómo reci-

Alumnos del taller durante una de las clases de teatro

Fins al 2 d’abril estan obertes les 
inscripcions per al 3r Concurs de 
Dibuixos i Còmics de Collblanc-la 
Torrassa, que organitza la Coordi-
nadora d’AMPA dels centres edu-
catius del districte. S’hi pot partici-
par acolorint una làmina o bé fent 
un dibuix, una auca o un còmic en 
els quals apareguin espais històrics 

i emblemàtics de Collblanc-la Tor-
rassa, com la font de la plaça Espa-
nyola, la Casa dels Cargols o Torre 
Barrina. 

La inscripció és lliure i gratuïta 
–oberta a infants i joves, des de sis
mesos fins a 25 anys– i les obres
hauran de ser inèdites.

La implicació dels comerços ha 

estat cabdal per donar a conèixer 
l’activitat i fer que el veïnat s’en-
gresqui. A més, la Biblioteca Josep 
Janés també participa en la difusió 
del certamen, principalment, a l’àrea 
infantil. Els guanyadors del concurs 
es coneixeran el 15 d’abril en un 
acte que tindrà lloc a l’Auditori de la 
Torrassa. ❙

Concurs de Dibuixos i Còmics
Participació. Inscripció oberta fins al 2 d’abril per dibuixar i pintar espais històrics del districte
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“He posat passió 
i entrega per 
conèixer el barri”
TONI CASALS

- Què el va portar a interessar-se 
per la història del districte?
-Tot va començar quan vaig llegir el
llibre 25 imatges de L’Hospitalet i em
vaig adonar que es parlava molt poc
de Collblanc-la Torrassa. Llavors em
vaig decidir a posar-me en marxa.

- Però vostè era ebenista de
professió...
-Sí, i molt abans de jubilar-me ja em
vaig sentir atret per la història de
Collblanc-la Torrassa, on vaig néixer
fa 88 anys, concretament al carrer
de Mas. Així que vaig posar-me a
investigar amb molta passió i mol-
tes hores d’entrega per conèixer la
seva història a l’Arxiu Municipal. Tot,
a més, de forma autodidàctica.

- I va publicar Històries de Coll-
blanc-la Torrassa, un llibre de

“L’homenatge va 
ser un regal. Havia 

oblidat que havia fet 
tantes coses i em 

vaig sentir afalagat”
■

Entrevista 

Inocencio Salmerón, historiador aficionat. Va rebre 
recentment l’homenatge del barri per una vida 
d’entrega i investigació. Té 88 anys i és història viva 
de Collblanc-la Torrassa

la qual em trobava desorientat. Volia 
viatjar i veure món.

- Quina és per a vostè la millor
època que s’ha viscut a Co-
llblanc-la Torrassa?
- Podrien ser els anys vint quan va
arribar l’allau de gent. En aquella
època el barri tenia una població
molt escassa i amb aquesta arriba-
da es va multiplicar i començar a
créixer. Després va haver-hi un altre
període, als anys seixanta, on es va
experimentar també un important
desenvolupament.

referència sobre els orígens 
dels dos barris.   
- Sí, crec que va ser important, per-
què en aquest llibre explico com van
arribar famílies d’Andalusia, Aragó,
València, Galícia i altres llocs d’Es-
panya. Em vaig preocupar dels ha-
bitants i de les seves vivències. El
barri s’ha fet amb la gent procedent
d’arreu que van venir cercant feina i
també amb la seva lluita.

- Com era el districte en els
seus inicis?
- Constava únicament com a carre-
tera de Collblanc i fins l’any 1905
no es va fer un pla d’urbanisme per
a Collblanc-la Torrassa. Un pla que,
precisament, el van presentar uns
veïns de Sants i que es va acceptar.

- Ha viscut sempre aquí?
- Vaig estar uns anys fora. Vaig viure
a l’Uruguai, a Montevideo, i als anys

seixanta vaig viure un temps a Bar-
celona.

- Per què va marxar a l’Uruguai?
- Va ser una etapa de la meva vida en

Inocencio Salmerón, una vida dedicada a Collblanc-la Torrassa

- Com veu els barris actual-
ment?
-La veritat és que m’agrada tot del
districte, els seus carrers, el veïnat
i els habitatges. Potser sí que pot
tenir algun defecte, però crec que
ha millorat en els últims anys amb
la nova reurbanització: voreres més
amples, més arbres...

- Vostè sempre ha tingut moltes
inquietuds culturals.
- Sí. A partir de l’any 1984 vaig ofe-
rir-me per col·laborar a la revista Pro-
grés. Vaig fer més de 50 articles fins
a la seva desaparició.

- La poesia és també una altra
de les seves aficions.
-Sí i el teatre. He fet recitals de poe-
sia al Centre Cultural de Collblanc-la
Torrassa i també teatre amateur, en-
cara que a Montevideo vaig actuar en
un grup de teatre semiprofessional.

- El passat 21 de febrer va rebre
un homenatge de Collblanc-la
Torrassa.
- Sí i em va agradar molt. Va ser un
regal. Havia oblidat que havia fet
tantes coses i em vaig sentir molt
afalagat per tots els meus veïns i
amics. Em vaig adonar que se’n
recordaven i que potser havia fet
alguna cosa important pel barri. L’al-
caldessa Núria Marín em va felicitar
i va estar al meu costat durant tot
l’homenatge. Va tancar l’acte amb
un discurs ple d’elogis cap a mi. Jo
també vaig fer un petit parlament i
vaig recitar una poesia. ❙

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=257003222&video=&titol=Homenatge%20de%20Collblanc-la%20Torrassa%20a%20Inocencio%20Salmeron
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La iniciativa reúne 
talleres de escultura, 
música, pintura, diseño 
gráfico, serigrafía, 
teatro, escenografía y 
costura, entre otros    

Nau TONAL’H quiere potenciar 
un centro artístico cultural

El colectivo de artistas Nau 
TONAL’H es un proyecto cultural 
que busca fomentar en sus insta-
laciones –una antigua fábrica del 
barrio– la participación con otros 
artistas, entidades, promotores y 
organismos de L’Hospitalet y su 
comunidad. Además, como entidad 
del Distrito Cultural quieren promo-
ver la participación ciudadana y una 
mayor apertura al barrio de Santa 
Eulàlia, así como dignificar algunas 
de sus zonas. 

Como colectivo, Nau TONAL’H 
participó en la pasada edición de 
CREA, la primera fiesta del Distrito 
Cultural donde presentó el proyecto 
a la comunidad. Fue como un punto 
de inflexión. El deseo de este grupo 
de artistas es desarrollar un proyec-
to centrado en la recuperación de 
esta antigua nave industrial, situada 
en la calle de Juan Ramón Jiménez, 
para convertirla en un centro de pro-

ducción artística que permita con-
solidar las actividades vinculadas a 
las artes y oficios de las entidades 
que conforman el colectivo Nau 
TONAL’H.

Una vez puesto en marcha el 
proyecto, el objetivo de los respon-
sables es seguir colaborando con 

Fachada de la nave de la calle Juan Ramón Jiménez, sede de TONAL’H

Novedad. Un colectivo de artistas se ha instalado en una fábrica de Santa Eulàlia para crear el proyecto

el Distrito Cultural de L’Hospitalet, 
ofreciendo apoyo en la creación 
de actividades externas a Nau 
TONAL’H.

Actualmente el edificio está or-
ganizado en zonas divididas por 
talleres de creación. Algunas de 
ellas están coordinadas por asocia-

ciones culturales como Fractures 
Photo Collective, para la fotografía; 
La Hormigonera Col·lectiu Cultural, 
para artes y oficios, o la Asociación 
por la Libre Interpretación, para el 
ámbito de la música.

Artistas y profesionales
Pese a que la iniciativa es recien-

te, durante los últimos ocho años 
algunos artistas han ido desarrollan-
do sus actividades en este espacio. 
Entre las 40 o 50 personas que 
forman la TONAL’H encontramos 
especialistas en arte, escultura, 
música, grafiti, diseño, serigrafía, 
fotografía, coworking, ilustración, 
carpintería, film, ebanistería, cos-
tura, herrería, dj, teatro, entre otras 
disciplinas. Estos colectivos inde-
pendientes han generado sinergias 
por el interés de desarrollar nuevos 
proyectos conjuntos. 

Uno de los grupos que está par-
ticipando en el proyecto, Monkey 
Fingers, dedicados al grafiti, ya ha 
colaborado en alguna ocasión con 
el municipio en iniciativas como 
pintar la fachada del Centro Cultu-
ral de Santa Eulàlia o el puente del 
Canigó. Dentro del colectivo tam-
bién figuran artistas con una larga 
trayectoria como el escultor Alfredo 
Sánchez y el pintor Pere Díez Gil. ❙

Agenda. Commemoració el 21 de març amb una jornada festiva a la qual poden sumar-se entitats i ciutadania

Plàudite celebra amb festa 
al carrer el Dia del Teatre

Celebració de l’any passat a la plaça de Francesc Macià i Llussà

Santa Eulàlia participarà en el Dia 
Mundial del Teatre, que se celebra 
arreu del món des de l’any 1961. 
Enguany el 27 de març és festiu 
(coincideix amb Setmana Santa), i 
per això s’avança la celebració al dia 
21, recordant que el teatre és una 
cultura de pau. 

El teatre sortirà al carrer en forma 
de festa compartida, amb accions 
escèniques molt variades i breus, 

en un to de clara festa. 
Per cinquè any consecutiu Plàu-

dite Teatre-Espai d’Arts Escèniques 
lidera la celebració i convida tots els 
col·lectius que aquest dia fan activi-
tats al Centre Cultural Santa Eulàlia 
a unir-se a la festa, així totes les 
activitats estaran relacionades amb 
el teatre. A més, dues corals també 
hi participaran. Com que aquest any 
Plàudite celebra els seus 20 anys 

han decidit escollir per representar 
el primer autor amb qui es van es-
trenar i amb qui van fer gira interna-
cional, Federico García Lorca. 

Plàudite és un projecte escènic 
arrelat a L’Hospitalet, on és referent 
de l’activitat cultural i, en especial, 
del teatre. ❙

Més informació: plaudite.org

CEDIDA PER MONKEY FINGERS

Los creativos 
impulsan proyectos 
independientes 
y conjuntos en la 
antigua nave

http://plaudite.org/es/
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Després de la bona acceptació de les primeres 
edicions, el Centre Cultural Santa Eulàlia vol seguir 
potenciant les activitats per a un públic familiar

Lleure per als infants. Programació al Centre Cultural Santa Eulàlia

‘La llegenda de Sant Jordi’ 
i ‘Pinotxo’, novetats per 
al proper cicle de titelles

El cicle de titelles, que es realitza un 
cop al mes al Centre Cultural Santa 
Eulàlia, tindrà continuïtat amb dos 
clàssics de tota la vida: La llegenda 
de Sant Jordi, el dissabte 14 d’abril, 
i Pinotxo, el dissabte 12 de maig, a 
les 18 h.

Així, uns dies abans que se ce-
lebri la diada de Sant Jordi, els 
infants podran gaudir de l’adaptació 

L’obra ‘Patufet’ que es va representar l’11 de febrer a Can Trinxet, a la Festa d’Hivern de Santa Eulàlia

titellaire de la coneguda llegenda 
popular del cavaller, la princesa i el 
drac. Pel que fa a Pinotxo, els més 
petits podran conèixer la història 
d’un titella de fusta que pren vida 
gràcies a l’amor de l’artesà que el va 
crear, el vell Gepetto. Encara s’ha 
de determinar quina serà l’obra que 
es representarà el mes de juny.

Aquest projecte, pel qual han 

apostat els responsables de cultura 
de la ciutat i que compta amb la 
participació de Can Ninot, té com 
a principal objectiu oferir opcions 
d’oci per als infants, ja que a Santa 
Eulàlia cada vegada hi ha més fa-
mílies amb nens petits. A més, es 
pretén recuperar l’activitat de barri 
els dissabtes a la tarda. 

De moment, l’experiència està 
sent molt ben acollida i es confia 
que vagi a més. 

Per a aquestes dues properes 
obres, el preu de l’entrada serà de 
6,5 euros i els infants pagaran a 
partir dels tres anys. ❙

L’AGENDA

Dissabtes a Santa 
Eulàlia amb Plàudite

Nova proposta escènica de 15 mi-
nuts en un lloc insòlit del barri. Per 
cada entrada d’adult en regalen una 
d’infant.

Càpsules teatrals. 17 de març, 18h
CC  Santa Eulàlia (C. de Santa Eulàlia, 60)
plaudite.org

Hàbits saludables per 
a infants de 3 a 5 anys

Per adquirir nous coneixements i 
treballar els hàbits i les rutines per a 
infants de 3 a 5 anys (higiene, men-
jar, dormir...) de forma entretinguda.

Espectacle infantil. 21 de març, a les 17.30h
Biblioteca Plaça Europa (c. d’Amadeu Torner, 57)
www.bibliotequeslh.cat

Coneix tots els secrets 
de l’aplicació WhatsApp

Com descarregar-te-la? Com interac-
tuar àgilment amb els contactes? 
Com crear i gestionar grups? Com 
enviar missatges de veu?

Taller de mòbils. 22 de març, 10h
Biblioteca Plaça Europa (c. d’Amadeu Torner, 57)
www.bibliotequeslh.cat

Club del nadó,
a càrrec d’Anna Ribas

Si teniu infants de 0 a 3 anys, ve-
niu a escoltar contes per als vostres 
nadons i consells sobre com expli-
car-los històries.

Club del nadó. 23 de març, 17.30h
Biblioteca Plaça Europa (c. d’Amadeu Torner, 57)
www.bibliotequeslh.cat

La colla Skamot 
Diabòlik busca 
nous tabalers
Skamot Diabòlik, un projecte ben 
arrelat a Santa Eulàlia i lligat a les 
seves festes, busca nous tabalers. 
Actualment la colla té censats més 
de 100 membres i el més jove no-
més té un any. Per pertànyer a la 
colla no hi ha límit d’edat, però sí 
que n’hi ha per a les seccions de 
diables, tabalers i bèstia, que és de 
com a mínim vuit anys. 

Els interessats poden enviar un 
correu electrònic a skamotdiabo-
lik1987@gmail.com. La colla parti-
cipa activament a les festes de San-
ta Eulàlia, les de Primavera i moltes 
trobades de diables i tabalers. ❙

30è aniversari

Cicle ‘Orígens, 
República i Imperi 
Romà’
El projecte Cinefòrum és un clar 
exemple del compromís amb la 
difusió de la cultura i la història. 
Aquesta serà la primera activitat del 
cicle dedicat a Orígens, República i 
Imperi Romà, que està preparant la 
Biblioteca Plaça Europa amb l’as-
sociació cultural Rvbicon. Aquest 
cicle pretén esbrinar quines són les 
qüestions que fan de l’Imperi Romà 
la base de moltes estructures euro-
pees actuals. El 17 de març, a les 
17 h, es projectarà la pel·lícula Ró-
mulo i Remo, de Sergio Corbucci, i 
a continuació hi haurà diverses po-
nències sobre aquesta temàtica. ❙

Cinefòrum
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Fundació Santa 
Eulàlia compleix 
31 anys d’atenció 
a la gent gran

Jofre Fuguet presenta el mural commemoratiu de l’aniversari, obra de l’artista Roc Blackbloc

Obra social. Commemora l’aniversari amb un acte a l’Auditori Barradas i presenta la memòria d’activitats del 2017

El propòsit de l’entitat és contribuir amb els seus 
serveis i programes al benestar i a la qualitat de 
vida de les persones grans i les seves famílies
La Fundació Santa Eulàlia segueix 
treballant per la qualitat de vida de 
les persones grans i de les seves 
famílies. Les seves prioritats són 
garantir els drets de les persones 
grans, cooperar amb els programes 
socials públics i participar en el tre-
ball en xarxa. 

Aquesta entitat sense afany de 
lucre celebra enguany 31 anys d’en-
çà que es va constituir per vetllar 
pels drets de les persones grans i 
atendre les seves necessitats. Molts 
dels promotors d’aquella iniciativa 
del 1987 ara són usuaris dels seus 
serveis. Tal com reconeix Jofre Fu-
guet, director de serveis d’Atenció 
a la Comunitat i Acció Social, “les 
entitats no poden estar separades 
de la ciutadania. Va ser una iniciativa 
dels mateixos veïns que van propo-
sar constituir la Fundació després 

de crear els anys 80 l’Associació 
Amics dels Avis”. 

La Fundació Santa Eulàlia treba-
lla braç a braç amb la Fundació Sant 
Roc, que complirà 21 anys. Són les 
dues fundacions més rellevants de 
la ciutat en l’atenció a les persones 
grans, tenen una ideologia similar 
i des de fa tres anys treballen de 
forma conjunta per arribar a més po-
blació i serveis. Jofre Fuguet ha vol-
gut destacar el creixement dels seus 
equipaments, serveis i programes.

Pel que fa a la residència —servei 
que ofereix allotjament i acolliment, 
amb caràcter permanent o temporal 
i assistència integral en les activitats 
de la vida diària—, durant el 2017 
es van atendre 106 persones a 
l’equipament Santa Eulàlia; 48, al de 
Nova Llar, i 97, a la residència Jeri-
có. En total 251 persones. El centre 

L’entitat vol seguir 
creixent i ser 
capdavantera en 
l’assistència a les 
persones grans

de dia Santa Eulàlia, el primer de 
Catalunya, va atendre 110 persones 
i el centre de dia Jericó, 25. A més, 
a la llar de convivència, habitatge 
d’ús compartit, es van acollir altres 
10 persones. 

La Fundació també organitza acti-
vitats externes. Un total de 1.345 be-
neficiaris directes han pogut gaudir 
dels diferents serveis i programes. 
Als tallers d’estimulació cognitiva 
s’han inscrit 526 persones. Ges-
guard, programa destinat a les per-
sones grans que viuen i se senten 
soles, ha vetllat per 206 persones, 
de les quals el 70% és del Districte 
III; el 13%, del Districte I, i un 7,5%, 
del Districte II. D’altra banda, el 
programa Orienta d’assessorament 
i recursos ha realitzat 392 orienta-
cions i consultes sobre recursos i 

serveis, informant 217 persones, a 
les quals s’han facilitat 125 recursos 
socials i altres serveis. “Sempre 
m’agrada destacar que en l’àmbit 
de ciutat seguim creixent i intentem 
ser capdavanters. Intentem anar un 
pas per davant en iniciatives”, apunta 
Fuguet. “Col·laborem amb instituci-
ons,  fundacions i entitats; destinem 
recursos; invertim en equipaments 
i així aportem valor a la societat”, 
conclou. ❙

Més informació:  www.fsantaeulalia.org

http://www.fsantaeulalia.org/
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=258105987&video=&titol=La%20Fundaci�%20Santa%20Eul�lia%20commemora%20tres%20d�cades%20de%20servei
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Los plazos de ejecución 
previstos para reformar 
las aceras y el 
aparcamiento de esta 
vía son de 8 meses 
aproximadamente

Empieza la remodelación de 
la calle del Enginyer Moncunill

Las obras de remodelación de la ca-
lle del Enginyer Moncunill empeza-
ron el 26 febrero con la colocación 
de una señalización excepcional que 
prohíbe el aparcamiento de vehícu-
los y de las vallas provisionales para 
delimitar los lugares donde tendrán 
lugar las actuaciones.

La finalidad de la reforma es 
mejorar esta arteria del barrio de 
la Florida, que comprende el tramo 
entre las avenidas de Miraflores y 
del Torrente Gornal.

Los trabajos que se llevarán a 
cabo incluyen la ampliación de las 
aceras, con criterios de accesibili-
dad, y la reordenación de la zona de 
aparcamiento. Según la planifica-
ción prevista se ejecuta una primera 
fase entre la avenida del Torrente 
Gornal y la calle de las Bòbiles, con 
un presupuesto de adjudicación de 
567.637 euros y un plazo de eje-
cución aproximado de ocho meses. 

Las obras de mejora de la calle 
del Enginyer Moncunill –una larga 
una reivindicación del vecindario– 
afectarán una superficie de 5.600 
metros cuadrados a lo largo de 
350 metros de longitud y servirán, 

Las obras incluyen la ampliación de las aceras y la reordenación del área de aparcamiento

Urbanismo. La ejecución del proyecto servirá para la mejora de esta importante arteria del barrio de la Florida

siguiendo los criterios del Plan de 
movilidad urbana sostenible de 
L’Hospitalet, para ampliar las aceras 
hasta 4 metros; mantener un carril 
de circulación, de 3,5 metros de an-
cho, y dos carriles de aparcamiento 

en línea de 2 metros cada uno, 
que sustituirán el estacionamiento 
en semibatería que operaba hasta 
ahora en un lado de buena parte de 
la calle.

Los trabajos también harán po-

sible la renovación del arbolado, 
con 57 ejemplares nuevos en las 
dos aceras, y del alumbrado, con 
31 puntos de luz en columnas y el 
soterramiento de las líneas eléctri-
cas aéreas.

El proyecto incluye la instalación 
de nuevas alcantarillas –que evita-
rán los malos olores–, la colocación 
de bancos, papeleras, una nueva 
pavimentación y señalización viaria, 
además de la sustitución de las pla-
cas del nomenclátor y la eliminación 
de los símbolos franquistas de las 
fachadas.  

Enginyer Moncunill ya fue objeto 
de una remodelación reciente en el 
tramo comprendido entre las aveni-
das de Miraflores y del Masnou, con 
la renovación del pavimento y de las 
aceras.

En cuanto a los posibles desvíos 
de las líneas de autobús, la empresa 
de transportes urbanos Baixbus 
no ha comunicado, de momento, 
ningún cambio de itinerario de sus 
rutas a consecuencia de las obras.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
informa que el tránsito de vehículos 
privados se podría ver afectado 
mientras duren las obras. En función 
de los trabajos que se realicen, los 
vehículos tendrán que desviarse por 
las vías más cercanas. ❙

Política. La actual responsable quiere potenciar la participación ciudadana para impulsar los proyectos previstos

Rocío Ramírez es la nueva concejala del 
distrito en sustitución de Pepe Castro

Rocío Ramírez

Rocío Ramírez ha asumido la Con-
cejalía de los Distritos IV y V, que 
engloban la Florida, les Planes, Pu-
billa Cases y Can Serra. La conce-
jala sustituye a Pepe Castro, que 
continúa como máximo responsable 
de Urbanismo.

Un cambio que, según explica 
Rocío Ramírez, viene motivado por-
que durante este año y el siguiente 
se realizarán numerosas actuacio-

nes en la ciudad, “proyectos que 
implican una dedicación más inten-
sa por parte del teniente de alcaldia 
de Urbanismo”.

La nueva concejala ya era la 
presidenta del Consejo de Distrito y 
considera que su nombramiento es 
una evolución natural. Ramírez, que 
se marca como objetivo potenciar 
la participación ciudadana, ha dicho 
que “llevo tiempo aprendiendo y 

familiarizándome con el funciona-
miento del distrito y lo asumo como 
una forma de dar continuidad al 
trabajo que ya realizaba. Son mis 
barrios, aquí tengo a mi familia y los 
conozco bien”. 

La concejala apunta que “quere-
mos desarrollar proyectos de futuro 
como el casal de gent gran de Can 
Serra –donde pondremos la prime-
ra piedra en tres o cuatro meses 

y con un diálogo permanente con 
los vecinos– o en la Florida, donde 
tenemos que decidir el uso de la 
planta superior del mercado”.

En cuanto a la reforma de los 
Bloques de la Florida apunta que    
“buscamos la implicación de los 
vecinos, queremos que se sientan 
cómodos y que participen en la 
concreción de los planes y de las 
actuaciones de mejora ”. ❙
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La oferta de diversos talleres de informática y 
dinamización se incluye dentro del proyecto del 
Ayuntamiento para los Blocs de la Florida 

Formación. La oferta se añade a los cursos de lengua inglesa

Nuevos talleres de 
informática y dinamización 
en el Centro Ana Díaz Rico 

Desde este mes se imparten en el 
Centro Municipal la Florida - Ana 
Díaz Rico nuevos talleres de infor-
mática y dinamización. Este proyec-
to lo impulsa La Academia, dedica-
da a la formación de inglés. 

“Estamos encantados de poder 
llevar a cabo una labor ciertamente 
integral en la zona de Blocs de la 
Florida. Esta iniciativa de dinamiza-

Los cursos se imparten en el Centro Municipal Ana Díaz Rico, en los Blocs de la Florida 

ción y talleres diversos de informáti-
ca, coincide con la implementación 
del taller de voluntariado en inglés 
que también impartimos desde el 
2017 y con gran acogida. Otras 
de las actuaciones enmarcadas en 
el proyecto del Ayuntamiento para 
regenerar la zona”, explica Rose 
García Batlle, directora de La Aca-
demia.

García precisa sobre este as-
pecto que “a finales del año 2017, 
tras diferentes conversaciones con 
el consistorio, se presentó un pro-
yecto de voluntariado para la zona 
de Blocs de la Florida, centrado en 
fomentar la práctica de la lengua 
inglesa. La iniciativa fue muy bien 
acogida en el barrio y decidimos 
hacerla coincidir con el proyecto 
de talleres de informática y dinami-
zación y así prestar un servicio con 
mayor presencia global”, concluye. ❙

L’AGENDA

Conversa en anglès per 
a nens i nenes

Club de conversa en anglès per a 
nens i nenes de 9 a 11 anys. Peri-
odicitat setmanal. És gratuït i cal fer 
inscripció prèvia.

Idiomes. 22 de març
Biblioteca la Florida (avinguda del Masnou, 40)
www.bibliotequeslh.cat

Cinema al barri: ‘La 
estación de las mujeres’

Amb l’objectiu de fer del cinema un 
punt de trobada on parlar de con-
vivència i del valor de la solidaritat, 
afavorint la cohesió social.

‘La estación de las mujeres’. 23 de març, 18.30h
Centre Ana Díaz Rico (plaça Blocs de la Florida)
Informació: Regidoria del Districte 93 403 29 90

Altaveu: Club de lectura 
en veu alta

Club de lectura bimensual obert a 
infants de 7 a 12 anys, per fomentar 
l’hàbit i per introduir-los en el gust 
pels llibres.

Els dilluns, dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30h
Biblioteca la Florida (avinguda del Masnou, 40)
www.bibliotequeslh.cat

Hora del conte: 
‘El pirata Barbablava’

En Barbablava, un pirata sense pota 
de pal, ni garfi, mai no havia trobat 
un tresor fins que arriba el dia que... 
Així comença el conte del dia 21.

Literatura infantil. 21 de març, a les 18h
Biblioteca la Florida (avinguda del Masnou, 40)
www.bibliotequeslh.cat

Formación 
bucodental 
para niños
¿Cómo cepillar los dientes? ¿Para 
que sirve el hilo dental? ¿Qué ali-
mentos provocan más caries? Estas 
y otras preguntas las han respondido 
odontólogos en los talleres de salud 
bucodental impartidos en la conceja-
lía del Distrito IV y V. En los mismos, 
han participado un total de 800 ni-
ños entre 5 y 9 años, de 11 escue-
las de la zona, y el objetivo ha sido 
la promoción de hábitos saludables 
y la adquisición de conocimientos 
en relación con la salud bucodental, 
incidiendo en la responsabilidad y 
autonomía del niño para prevenir las 
enfermedades dentales. ❙

Sanidad

Cursos de 
català a l’Escola 
Joaquim Ruyra
El Centre de Normalització Lingüísti-
ca (CNL) de L’Hospitalet ha obert la 
inscripció dels nous cursos de català 
per a tots els nivells, que s’impartiran 
d’abril a juny.

Una de les novetats d’aquest 
trimestre és que el CNL oferirà cur-
sos de 45 hores a l’Escola Joaquim 
Ruyra de la Florida, adreçats a mares 
i pares de l’escola i també a veïns  
i veïnes del barri. S’hi impartiran 
cursos de nivell inicial i bàsic grau 
I. Aquesta iniciativa va néixer arran
de la col·laboració del Centre de
Normalització Lingüística amb el Pla
integral Blocs de la Florida. ❙

Llengua catalana

Más información: 93 403 65 40
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L’Esplai la Florida 
reprèn l’activitat 
al local del carrer 
del Llorer

L’Esplai la Florida va celebrar la tornada al carrer del Llorer amb una festa a la plaça dels Blocs de la Florida

Educació. L’entitat, que fa el gruix de la programació al carrer del Pedraforca, recupera la seu on va néixer l’any 1984

Amb una animada festa, que va reunir infants i 
famílies del barri a la plaça dels Blocs de la Florida, 
l’entitat ha oficialitzat la recuperació del local

El passat 2 de març l’Esplai la Flo-
rida va organitzar una animada festa 
per celebrar la reobertura del local 
del carrer del Llorer, 41, que roma-
nia tancat des que l’entitat es va 
traslladar a la seu del carrer del Pe-
draforca on centralitzen el gruix de la 
programació.

La celebració, oberta a la parti-
cipació de tot el barri, va tenir lloc a 
la plaça dels Blocs de la Florida en 
una gran jornada amb actuacions 
per a la quitxalla que va reunir els 
infants i les famílies de la zona.

A partir d’ara, en aquesta nova 
seu del carrer del Llorer, els dilluns, 
dimecres i divendres, l’entitat de 
lleure infantil i juvenil fa tota mena 
d’activitats pedagògiques dirigides. 

Tot i que continuaran oferint 
el gruix de les seves activitats en 
l’equipament del carrer del Pedra-

forca, amb aquesta segona seu 
volen donar cabuda a més joves. 
“Pensàvem que també era una 
zona on feia falta aquest tipus de 
servei per als infants de la Florida-
les Planes”, comenta Laura Castell, 
coordinadora de l’esplai.

Un dels objectius és formar futurs 
ciutadans, educats en valors i amb 
vincles al barri amb la voluntat de 
garantir la cohesió social i al mateix 
temps oferir activitats extraescolars 
als infants. “Totes les activitats que 
realitzem van en aquesta direcció. A 
més de treballar els diferents valors 
també treballem per relacionar els 
nens i els joves amb l’entorn i amb 
la comunitat”, indica Castell.

L’entitat, gràcies al Pla integral 
de reforma urbana dels Blocs la 
Florida-les Planes, ha pogut tornar a 
programar accions al carrer del Llo-

“Treballem els 
diferents valors i la 
vinculació amb el 
barri i la comunitat”, 
afirma Laura Castell

rer, concretament en el mateix local 
on va néixer l’entitat l’any 1984.

Les raons que van portar a fun-
dar l’Esplai són ben presents també 
en l’actualitat. “Ens trobàvem en 
una situació on hi havia molts in-

fants i joves en risc de vulnerabilitat 
i llavors vam decidir crear aquesta 
associació per poder treballar amb 
aquest col·lectiu i que tinguessin 
una altra oportunitat en l’àmbit cul-
tural i educatiu”, recorda Castell.

També l’entitat va inaugurar el 
passat mes de febrer una nova acti-
vitat dirigida a infants de 1 a 3 anys. 
Porta per nom Espai Familiar El Niu, 
i pretén que pares, mares i infants 
comparteixin el procés de criança 
amb l’ajuda d’un ampli ventall de 
recursos pedagògics. 

Castell, també responsable de 

l’Espai Familiar El Niu, explica que 
“ens quedava coixa l’edat de 0 a 3 
anys, una franja que pensem que 
és molt important dins del procés 
evolutiu de l’infant”. Aquesta nova 
activitat disposa del seu propi espai 
físic, una educadora infantil i una tre-
balladora social, i dinamitza xerrades 
i presta assessorament.

A banda d’El Niu, l’Esplai la Flo-
rida també ofereix la Pequeteca, en 
aquest cas dirigida a infants de fins 
a 5 anys, i que amb el mateix esperit 
pedagògic ofereix un espai de joc 
infantil per compartir-lo en família. ❙

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=256980241&video=&titol=L'Esplai%20La%20Florida%20torna%20als%20or�gens
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El plazo de ejecución 
aproximado es de 
cuatro meses y los 
trabajos convertirán el 
tramo en una zona de 
prioridad invertida

Un tramo de la calle Naranjos 
será de prioridad invertida

Las obras de mejora en la calle de 
los Naranjos, en Pubilla Cases, en-
tran en su recta final. Los trabajos, 
entre las calles Pere Pelegrí y Ando-
rra, servirán para completar la refor-
ma de la vía y convertir este último 
tramo en una zona de prioridad in-
vertida; es decir, con una calzada y 
aceras al mismo nivel y limitación de 
velocidad a 20 km/h para adaptarlo 
al Plan de movilidad urbana sosteni-
ble de L’Hospitalet. 

Esta remodelación tiene un tér-
mino de ejecución aproximado de 
cuatro meses y un presupuesto de 
adjudicación de 139.000 euros. La 
idea es mejorar la accesibilidad y la 
movilidad de los peatones.

Así pues, la calle quedará confi-
gurada con un carril de circulación 
de 3,5 metros de ancho y dos 
aceras simétricas de más de tres 
metros cada una, a lo largo de las 

cuales habrá una línea de árboles 
y bancos públicos individuales. 
También se adecuará la escalera 
ubicada en la esquina con la calle 
Pere Pelegrí y la entrada a los edi-
ficios para facilitar el acceso a los 
vecinos. 

Aspecto de las obras que se están ejecutando en la calle Naranjos

Reforma. La última fase, entre las calles Pere Pelegrí y Andorra, la convierte en vía preferente para peatones

Además, el proyecto también 
incluye soterrar  las líneas eléctricas 
aéreas, así como la renovación del 
alumbrado público, la instalación 
de sumideros sifónicos para evitar 
los malos olores del alcantarillado, 
la colocación de papeleras, una 

nueva pavimentación y señalización 
viaria, y la eliminación de los sím-
bolos franquistas de las fachadas 
de las comunidades que lo hayan 
permitido. 

Según la concejala del distrito, 
Rocío Ramírez, “los vecinos están 

contentos con estas obras que bus-
can mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos”. Además, Ramírez indi-
có que “se ha creado una comisión 
por si surgen dudas o problemas, 
que se puedan solucionar, así como 
sugerencias de los vecinos”. ❙

Política. La actual responsable quiere potenciar la participación ciudadana para impulsar los proyectos previstos

Rocío Ramírez es la nueva concejala del 
distrito en sustitución de Pepe Castro

Rocío Ramírez

Rocío Ramírez ha asumido la Con-
cejalía de los Distritos IV y V, que 
engloban la Florida, les Planes, Pu-
billa Cases y Can Serra. La conce-
jala sustituye a Pepe Castro, que 
continúa como máximo responsable 
de Urbanismo.

Un cambio que, según explica 
Rocío Ramírez, viene motivado por-
que durante este año y el siguiente 
se realizarán numerosas actuacio-

nes en la ciudad, “proyectos que 
implican una dedicación más inten-
sa por parte del teniente de alcaldia 
de Urbanismo”.

La nueva concejala ya era la 
presidenta del Consejo de Distrito 
y considera que su nombramiento 
es una evolución natural. Ramírez, 
que tiene como objetivo potenciar 
la participación ciudadana, ha dicho 
que “llevo tiempo aprendiendo y 

familiarizándome con el funciona-
miento del distrito y lo asumo como 
una forma de dar continuidad al 
trabajo que ya realizaba. Son mis 
barrios, aquí tengo a mi familia y los 
conozco bien”. 

La concejala apunta que “quere-
mos desarrollar proyectos de futuro 
como el casal de gent gran de Can 
Serra –donde pondremos la prime-
ra piedra en tres o cuatro meses 

y con un diálogo permanente con 
los vecinos– o en la Florida, donde 
hemos de decidir el uso de la planta 
superior del mercado”.

En cuanto a la reforma de los 
Bloques de la Florida apunta que    
“buscamos la implicación de los 
vecinos, queremos que se sientan 
cómodos y que participen en la 
concreción de los planes y las ac-
tuaciones de mejora”. ❙

DIARI DE L’HOSPITALET
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Juntament amb dos centres més du a terme una 
activitat que permet relacionar l’esport i el català i 
que ajuda a la convivència entre diferents cultures

Integració. Programa d’aprenentatge servei que arriba a Can Serra

L’Institut Rubió i Ors 
fomenta l’aprenentatge 
del criquet i del català

Sota el nom El criquet uneix, l’Ins-
titut Rubió i Ors integra els alum-
nes estrangers mitjançant l’esport 
i el català. Aquest és el segon any 
que ho fan dins la metodologia de 
l’aprenentatge servei. L’any passat 
van participar-hi dos centres i en-
guany són tres: Rubió i Ors de Can 
Serra, Europa de Bellvitge i Eduard 
Fontserè de la Florida.

L’impulsen el Consorci de Nor-
malització Lingüística i el Servei 
d’Esports i Joventut. Els alumnes 
de l’Índia i el Pakistan han rebut una 
petita formació en català sobre el 
criquet —esport que ja coneixen, 
ja que és el més seguit als seus 
països d’origen— i sobre resolució 
de conflictes a l’esport, ja que en 
aquest segon trimestre seran ells 

els qui donin les classes d’educació 
física als seus companys. De cara 
a final de curs, el projecte sortirà 
al carrer i es disputaran partits 
de criquet al camp de beisbol de 
L’Hospitalet.

L’experiència de l’any passat va 
ser molt positiva i es busca que en 
aquest curs escolar es repeteixi i 
s’hi impliquin més alumnes. Es van 
crear vincles entre nois de diferents 
nacionalitats i la pràctica va resultar 
molt engrescadora, ja que va servir 
perquè molts adolescents estran-
gers es relacionessin entre ells en 
català i fessin nous amics. ❙

L’AGENDA

‘Acolorint volums’, 
exposició d’escultura 

Laura Álvarez Keller presenta una 
interessant exposició en la qual es 
troben representades figures huma-
nes i d’animals.

Art. Fins al 23 de març
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

Fotografia a ‘El pecat 
de ser vídua a l’Índia’

La difícil vida de les vídues a l’Índia, 
mal vistes per la societat hindú, cap-
tada per la càmera fotogràfica de la 
Núria Prieto.

Exposició. Fins al 23 de març
Centre Cultural la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.labobila.cat

Lectura de novel·la 
negra a la Bòbila

Jordi Canal coordina la lectura de 
Días contados, de Juan Madrid, una 
novel·la negra ambientada al barri 
de Malasaña.

Llibres. 20 de març, 19h
Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)
www.bibliotequeslh.cat

Cinema familiar: ‘El 
secreto del libro de Kells’

Dintre del cicle Folklore i llegendes 
d’altres països, es projectarà El se-
creto del libro de Kells, una pel·lícula  
basada en el folklore celta.

Pel·lícula. 16 de març, 18h
Biblioteca la Bòbila(pl. de la Bòbila, 1)
www.bibliotequeslh.cat

Classes als 
infants sobre la 
salut bucodental
Un equip format per 13 inferme-
res dels centres d’atenció primària 
de Pubilla Cases i la Florida i dos 
odontòlegs van respondre tots els 
dubtes i van ensenyar a 800 infants 
de 5 a 9 anys salut bucodental, en 
el marc de l’exposició ‘Cuida’t les 
dents’. Els participants eren alum-
nes de diversos centres educatius.

L’acte va tenir lloc a la Regidoria 
dels Districte IV i V els dies 27 i 
28 de febrer. L’activitat es va dur 
a terme amb la col·laboració dels 
professionals sanitaris dels centres 
d’atenció primària i dels tècnics del 
Servei de Salut de l’Ajuntament. ❙

‘Cuida’t les dents’

Un taller per 
apropar-te 
als teus fills
Trobar un moment cada dia per lle-
gir o per explicar un conte als vos-
tres fills és trobar un moment únic 
per teixir el vincle familiar. Trobar 
moments per a la lectura de contes 
és una excusa per sistematitzar una 
estona exclusiva entre pares i fills 
amb temps de qualitat. Durant dues 
sessions, Rubén Martínez donarà les 
claus per aprendre a fer-ho. El taller 
està dirigit a pares i mares d’infants 
de fins a 4 anys. La primera sessió 
s’impartirà el 16 de maig a les 18 
hores i la segona el 23 a la mateixa 
hora. Es durà a terme a la Biblioteca 
la Bòbila amb inscripció prèvia. ❙

Contes per a nens

Equip del programa El criquet uneix de l’Institut Rubió i Ors
CEDIDA PER L’INSTITUT RUBIÓ I ORS

http://www.labobila.cat/
http://www.labobila.cat/
http://www.bibliotequeslh.cat/
http://www.bibliotequeslh.cat/
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Proyecto 
científico del club 
CortoCircuito 
para ahorrar agua

El equipo del Club Cortocircuito al completo, con su proyecto

Educación. La entidad de robótica, que tiene su sede en el Centro Cultural la Bòbila, participó en la First Lego League

El club participó en dos modalidades de la 
competición que se disputó el 24 de febrero en el 
Museo de Ciencias CosmoCaixa de Barcelona
El Club de Robòtica CortoCircui-
to ha participado un año más en la 
First Lego League, en el certamen 
Hydro Dynamics centrado en el uso 
que le damos al agua. El equipo de 
L’Hospitalet recibió el premio en 
Valores en el torneo clasificatorio, 
que se disputó el 24 de febrero en 
el Museo de Ciencias CosmoCaixa 
de Barcelona. Dicho galardón es un 
reconocimiento como equipo por 
su defensa de los valores del cer-
tamen: el trabajo en común, la com-
petencia amistosa, la inclusión y la 
diversión. 

En esta edición, la competición 
estaba centrada en hacer un uso 
más responsable del agua. Los 
chicos presentaron su proyecto 
científico llamado Ahorro de agua 
en la ducha, además de tener la 
oportunidad de poner a prueba su 

robot Mashine en la competición 
de máquinas, con el que quedaron 
entre los cuatro primeros. 

En la competición también parti-
cipó el equipo júnior, bajo el nombre 
de La gota feliz. Presentaron su ma-
queta Lego y pósters relacionados 
con el uso del agua residual que se 
consume previa a la ducha.

La First Lego League es una 
competición internacional que utili-
za desafíos temáticos para involu-
crar a los jóvenes en la investiga-
ción, la resolución de problemas y la 
ciencia. La materia tratada este año 
recoge el testigo a la del curso an-
terior, llamada Creature Craze, cen-
trada en considerar a las personas 
y los animales como aliados en el 
intento de encontrar una vida mejor 
para todos. Los pequeños viven una 
experiencia única alrededor de la 

El club acerca la 
tecnología a niños y 
jóvenes de edades 
comprendidas entre 
los 6 y los 16 años

tecnología y toman consciencia de 
la importancia de cuidar del entorno 
y los recursos que la naturaleza 
ofrece.

El Club de Robótica CortoCir-
cuito lo forman un grupo de cuatro 

monitores y unos 25 niños de entre 
6 y 16 años, la franja de edad para 
inscribirse. La responsable es Rosa 
Almachi.  

El club se divide en dos seccio-
nes: los pequeños –de 6 a 9 años–, 
que compiten en la FLL júnior, y los 
mayores –de 10 a 16 años–, que 
disputan el torneo en la máxima 
categoría.  

Además, el club también ha rea-
lizado exposiciones y ha participado 
en ferias para dar a conocer la enti-
dad, abierta a cualquiera que desee 
inscribirse. ❙El robot Mashine

CEDIDA PEL CLUB CORTOCIRCUITO
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La Comisión de Fiestas 
ha organizado la 
primera edición de los 
Premios GornaLH para 
rendir homenaje a sus 
vecinos más activos 

Gornal destaca la labor social 
de cinco vecinos del barrio

María Ángeles Sánchez, Eustaquia 
Oliver, Dolores Monteagudo, Rosa-
rio Lodos y Jerónimo Durán son los 
cinco vecinos galardonados en la 
primera edición de los Premios Gor-
naLH, que se entregaron en febrero 
en el Centro Cultural Bellvitge-Gor-
nal en un acto al que asistieron unas 
200 personas. 

 María Ángeles Sánchez, expre-
sidenta del Club Twirling Gornal, 
explicó que “lo he hecho lo mejor po-
sible para el deporte. Para mí es muy 
importante recibir este premio. Todo 
lo hice para ayudar a los niños”. La 
presidenta de la Comisión de Fiestas 
de Gornal, María Yáñez, destacó la 
contribución de María Ángeles en el 
área de deporte. “Movilizó a muchos 
niños pero también a muchos pa-
dres, era muy positivo para el barrio”. 
Sánchez también fue vicepresidenta 
de la Comisión de Fiestas Gornal.

Eustaquia Oliver, directiva de la 
Asociación de Discapacitados Físi-
cos y Psíquicos de Gornal (ADFIS), 
se mostró contenta de que “la comi-
sión de fiestas nos haya valorado. En 
ADFIS tratamos de hacer muchas 
cosas, vamos de colonias... También 

Foto de familia de los premiados y sus familiares con la comisión de fiestas y autoridades municipales

Premios GornaLH. Homenaje a M. Ángeles Sánchez, Eustaquia Oliver, Dolores Monteagudo, Rosario Lodos y Jerónimo Durán 

colaboramos en las fiestas del barrio, 
Sant Jordi, Carnaval...”. Yáñez apuntó 
que “su trayectoria va mucho más 
allá de ADFIS, lleva muchos años 
trabajando en el barrio. Hizo talleres 
con presos, fue pionera en el ámbito 
cultural... Eustaquia Oliver tiene mu-

cha historia en Gornal”.
Dolores Monteagudo, colabora-

dora de la Associació de Dones y 
de la Comisión de Fiestas Gornal, 
también reconoció que este premio 
le hacía mucha ilusión: “He colabora-
do en Gornal con muchas entidades, 

he sido cocinera del Esplai Gornal 
muchos años y he sido presidenta 
del Grup de Dones”. 

Rosario Lodos fue presidenta del 
Grup de Dones de Gornal. “Tiene 
una larga trayectoria en muchas 
entidades y también estuvo en la 
Comisión de Fiestas”, apuntó Yáñez. 
De todos los premiados, Yáñez quiso 
destacar su larga trayectoria y dedi-
cación, “han sido unas jabatas del 
barrio”. Y es que han colaborado de 
todas las maneras posibles.

El único hombre del palmarés es 
Jerónimo Durán, quiosquero del ba-
rrio. Yáñez matizó que “también que-
ríamos premiar a alguien aparte de 
las entidades. Hay muchos vecinos 
que se lo merecían y especialmente 
él es un referente para nosotros. 
Es un comerciante del barrio muy 
cercano a los vecinos”. Durán, por 
su parte, dijo que “poder ayudar a la 
gente es algo que me llena”. ❙

Educació. El centre és un dels guanyadors de la First Lego League, la competició de robòtica per a estudiants

Premi a l’Emprenedoria per al 
Col·legi Pare Enric d’Ossó

Un dels dos grups de l’equip Endossobot del Pare Enric d’Ossó

El Col·legi Pare Enric d’Ossó de 
Bellvitge ha rebut el Premi a l’Em-
prenedoria de la First Lego League, 
una competició de robòtica i pensa-
ment computacional, en una de les 
finals que es va cel·lebrar a l’Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià.

Els alumnes de tecnologia de 
tercer i quart d’ESO van partici-
par-hi amb l’equip anomenat Edos-
sobot, que va demostrar una gran 

iniciativa, va afrontar amb maduresa 
els problemes plantejats i va trobar 
les solucions adequades a les ad-
versitats. 

La prova consistia en un projec-
te relacionat amb l’aigua i l’equip 
Edossobot va decidir recollir-la de 
la pluja per regar el jardí de l’escola. 
Els alumnes consideren que el pro-
jecte i la competició van ser unes 
experiències molt enriquidores. 

Els vint alumnes de l’equip parti-
cipant van ser: Gerard Arias, Merce-
des Basanta, Sergio Jarque, Jaume 
Lavignole, Edwin Paa, Helena Que-
ralt, Pau Rodrígues, Anna Santano, 
Carlos Vega i Lucía Villalba (grup 1);  
Laia Arán, Míriam Artola, Óscar Cas-
tro, Carlota Carballar, Esther Castro, 
Dérek García, Claudia Leiva, Pedro 
Luque, Carmen Manea i Mario Mar-
tínez (grup 2). ❙

Miembros de 
entidades y 
comerciantes que 
han contribuido a la 
cohesión social
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La iniciativa permite consumir productos de 
proximidad con la venta y reparto de verduras del 
Parc Agrari del Baix Llobregat a partir de 10€

Economía social. Proyecto para la inserción laboral del colectivo gitano

En marcha la cooperativa 
de consumo de la Escuela 
Popular Keras Butí

La entidad gitana Lachó Bají Calí y la 
cooperativa La Fundició de Bellvitge 
están colaborando para sacar ade-
lante la Escuela Popular Keras Butí, 
un proyecto social y laboral singular 
vinculado al programa Aracoop im-
pulsado desde el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat. 

Dos miembros de la cooperativa con los productos agrícolas que fomentan el consumo de proximidad

En romanó Keras Butí significa 
hacer cosas. Así, la finalidad de 
este proyecto es fomentar la inser-
ción laboral del colectivo gitano a 
través de la formación y la promo-
ción de la economía social. 

Dentro de las actuaciones que 
se desarrollan en la escuela figura 
la cooperativa de consumo, con la 

venta y reparto de cestas de verdu-
ras y hortalizas del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. La cesta pequeña 
cuesta 10 euros y la grande, 14, 
precios asequibles al alcance de 
todos los bolsillos. 

Otra iniciativa que está desarro-
llando la Escuela Keras Butí son las 
clases de alfabetización, con el fin 
de que las personas inscritas pue-
dan sacarse el carnet de conducir 
y mejorar su empleabilidad. Estas 
clases se llevan a cabo cuatro días 
a la semana, de lunes a jueves, en la 
avenida Vilanova, 22. ❙

L’AGENDA

Taller d’història, tots els 
dijous al centre cultural

Taller del Centre d’Interpretació de 
la ciutat, sobre els barris de Can Pi, 
la Bomba i la Cadena, per recuperar 
la memòria de paisatges oblidats. 

Memòria. 15 de març, de 18 a 20h 
CC Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura, 1)
Lafundició.net

Exposició col·lectiva 
de treballs tèxtils

Tapissos elaborats col·lectivament 
que reflexionen sobre qüestions 
socials i polítiques de diferents ter-
ritoris.

Mostra de tapissos. Fins al 6 d’abril 
CC Bellvitge-Gornal (pl. de la Cultura, 1)
Lafundició.net

Club de lectura sobre 
Leonardo Padura

L’obra La neblina del ayer, de l’autor 
Leonardo Padura, és el títol escollit 
per a aquesta activitat moderada 
per Laia López.

Llibres. 20 de març, 18h
Biblioteca Bellvitge (plaça de la Cultura, 1)
www.bibliotequeslh.cat

Concurs literari infantil 
i de punts de llibre

Convocats el 22è Concurs de Lite-
ratura Infantil, obert a nens de 3 a 12 
anys, i el 10è Concurs de Punts de 
Llibre, per a infants de 3 a 12 anys.

Literatura. Del 19 de març al 21 d’abril
Biblioteca Bellvitge (plaça de la Cultura, 1)
www.bibliotequeslh.cat

Dues dècades 
d’Alcohòlics 
Anònims
El Grup Bellvitge d’Alcohòlics Anò–
nims enguany celebra el seu vintè 
aniversari i, com cada any, l’entitat 
organitza una reunió informativa 
oberta a tothom, que es durà a ter-
me el proper dissabte 17 de març, 
a les 20 hores. L’acte tindrà lloc a la 
parròquia Sant Joan Evangelista de 
Bellvitge (avinguda d’Europa, 30). 
La trobada comptarà amb membres 
de l’entitat que explicaran en primera 
persona com van arribar a l’alcoho-
lisme i com ho van deixar. “És molt 
important que qui pateixi la malaltia 
vegi que se’n pot sortir”, apunta Lola 
García, membre de l’associació. ❙

17 de març

El 21 de març, 
Dia Mundial 
de la Poesia
El proper dia 21 de març se cele-
brarà el Dia Mundial de la Poesia. 
L’Asociación Cultural Poética Luz 
de Luna, conjuntament amb el Cen-
tro Cultural Andaluz Almeriense de 
L’Hospitalet, duran a terme un recital 
en el Centre Cultural de Bellvitge a 
partir de les 18.30 hores per com-
memorar aquesta diada tan signifi-
cativa per a la literatura. Serà a mi-
cròfon obert, així que tothom podrà 
recitar el poema que desitgi. D’altra 
banda, Luz de Luna estrenarà el 
pròxim 6 d’abril El poeta del pue-
blo, sobre la vida de l’autor Miguel 
Hernández. ❙

Acte literari
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L’Aplec de 
l’Ermita, cita dels 
sardanistes el 
Dilluns de Pasqua

L’Aplec de l’Ermita concentra centenars de dansaires al parc de Bellvitge

Cultura popular. Nova edició del consolidat concurs de colles i ballada de sardanes organitzat per Tot Bellvitge

L’entitat Tot Bellvitge organitza, com és habitual 
cada Dilluns de Pasqua, aquest tradicional aplec 
sardanista que atrau centenars de dansaries
Enguany serà el pròxim 2 d’abril, 
coincidint amb el darrer dia de la 
Setmana Santa, quan el Grup Tot 
Bellvitge convoca  els amants de la 
sardana de L’Hospitalet i de pobla-
cions veïnes a participar en la 53a 
edició de l’Aplec de l’Ermita. Una 
important cita sardanista, consoli-
dada en el calendari de les colles 
i cobles del Baix Llobregat i altres 
comarques, que compta amb una 
dilatada història i que reuneix habi-
tualment més de 500 dansaires.

El programa de la jornada inclou, 
entre les peces que entren en con-
curs i l’audició de sardanes, més 
de vint temes, interpretats per les 
cobles ja habituals en les darreres 
edicions: La Principal del Llobre-
gat, la Mediterrània i la Jovenívola 
de Sabadell. També es preveu el 
tradicional concurs de colles impro-

visades que cada cop compta amb 
més participació. 

Així, la diada comença a les 11h 
amb la tradicional missa a l’Ermita. 
Tot seguit, cap a les 12h al parc 
metropolità de Bellvitge, sota la 
direcció de la cobla La Principal 
del Llobregat, s’ha programat un 
ampli repertori de fins a nou peces 
d’autors reconeguts. Entre aquests 
temes, com també és tradició, s’in-
clouen composicions dels princi-
pals sardanistes locals. Les noies 
de la Torrassa, de Jaume Ventura i 
Tort; Cant a Bellvitge, d’Antoni Al-
bors, i Tot Bellvitge, de Josep Pujol 
Alsina, en són exemples.

El dinar de germanor a l’aire lliu-
re, si el temps ho permet, és un altre 
dels moments de la jornada. En cas 
de pluja, però, l’organització preveu 
habilitar taules i cadires al pavelló 

Actuació de les 
cobles Principal del 
Llobregat, Jovenívola 
de Sabadell 
i Mediterrània

esportiu del centre educatiu Joan 
XXIII. Tot Bellvitge repartirà mona
per a tothom.

Cap a les 16.30h es durà a ter-
me una audició de sardanes, amb 

les cobles convidades que inter-
pretaran fins a setze temes. Totes 
les sardanes de l’aplec seran de 
set tirades. A més, el tema escollit 
enguany per al concurs de colles 
improvisades serà la sardana Platja 
d’Aro, de Maria Tarrides.

Tot Bellvitge va recuperar el 
1986 una de les concentracions 
sardanistes més arrelades de la 
comarca, després que estigués 
en l’oblit durant més de vint anys. 
Aquest aplec va néixer abans de 
la Guerra Civil al voltant de l’Ermita 

de Bellvitge, quan els terrenys de la 
Marina eren camps de conreu. Avui, 
és un esdeveniment sardanista ple-
nament consolidat en el calendari. 

A més, al tancament d’aquesta 
edició, l’entitat va celebrar una altra 
de les seves tradicions: la Festa de 
l’arbre, que arriba a la 20a edició i 
que rememora un passat reivindi-
catiu de més zona verda al barri i, 
especialment, del parc de Bellvitge. 
Tot i els anys, la festa s’ha mantingut 
i segueix combinant plantada d’ar-
bres i ballada de sardanes. ❙
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E
l ministro de Fomen-
to finalmente visitó
L’Hospitalet el 20 de
febrero y trajo bajo el
brazo un nuevo pro-
yecto para soterrar las

vías en la ciudad y una nueva fecha, 
2020. Tras ser recibido por los miem-
bros del Consistorio –recepción a la 
que no asistieron los concejales de 
ERC,  PDeCAT y CUP-PA– y reunir-
se con la alcaldesa Núria Marín, Íñigo 
de la Serna presentó los planes de 
Fomento que incluyen parte de los 
dos trazados que dividen la ciudad, 
la línea de Vilanova (R2) y la línea 
de Vilafranca (R4).

En el Salón de Plenos, ante 
los concejales y miembros de la 
plataforma L’Hospitalet sense Vies, 
el ministro explicó que el proyecto 
del Gobierno pretende actuar so-
bre seis kilómetros de vías. La R2 
(Vilanova) quedará cubierta desde 
la calle Ciències hasta la nueva 
estación intercambiadora de la 
Torrassa, que se ubicará aproxima-
damente en el espacio en que la 
línea de la playa se encuentra con 
la R4 (Vilafranca), en el entorno de 
la Tecla Sala. 

Por su parte, la R4 se cubrirá 
desde el Cementerio municipal, 
a la altura de las calles Estrella y 
Menéndez Pidal, hasta la altura de 

la subestación eléctrica de la To-
rrassa, más o menos hasta la calle 
Coromina de Santa Eulàlia. 

En esta operación de integra-
ción urbana del trazado ferroviario, 
la estación intercambiadora de la 

La actuación supone incidir sobre 
seis kilómetros de trazado, con 
una inversión de 608 millones

Infraestructuras. El ministro De la Serna fecha en 2020 el inicio de obras, que incluyen el intercambiador de la Torrassa, y L’Hospitalet propone la firma de un convenio que fije el compromiso y una comisión de seguimiento con instituciones y entidades

Torrassa es una pieza clave. Permi-
tirá enlazar la R2 y la R4 sin tener 
que ir a Barcelona-Sants y también 
conectará con la L1 y la L9 del 
Metro, además de diversas líneas 

de autobuses. 
“Esto permitirá 
una importan-
te mejora en la 
movilidad y en 
el funcionamien-
to de Rodalies”, 

afirmó el ministro. 
De la Serna explicó que el pro-

yecto tiene un coste de 608 millo-
nes de euros y anunció que “el ca-

lendario de eje-
cución arranca 
hoy mismo [20 
de febrero] con 
la apertura del 
proceso admi-
nistrativo previo 

a la elaboración de los proyectos 
constructivos. Lo vamos a llevar 
a cabo en el menor plazo posible 
y con la mayor voluntad técnica y 
política para agilizar la tramitación”. 
Así, el ministro fechó el inicio de 

Nueva fecha para soterrar las vías: 2020. Y un proyecto más amplio: seis 
kilómetros de las líneas de Vilanova y Vilafranca, además de la nueva 
estación de la Torrassa. Así lo anunció el ministro De la Serna en L’Hospitalet

PLAN DE FOMENTO 
PARA SOTERRAR LAS 
VÍAS DE VILANOVA  
Y VILAFRANCA

CRISTINA SÁNCHEZ 
FOTOS: GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento exige que el 
proyecto y el calendario de 
ejecución queden por escrito

obras en 2020 y el fin en 2026.
No son las primeras fechas que 

se hacen públicas para un proyecto 
esperado en la ciudad hace más 
de 20 años y que estuvo a punto 
de hacerse realidad en 2009 tras 
la llegada del AVE a Barcelona. 
Sin embargo, la crisis económica 
dejó entonces el soterramiento en 
un cajón. Para no volver a revivir 
la historia, la alcaldesa Núria Marín 
planteó que Ayuntamiento, Gene-
ralitat y Fomento firmen un conve-
nio de colaboración en el que se 
fijen las obligaciones de cada una 
de las partes. Además, se creará 
una comisión de seguimiento que 
formarán las tres administraciones 
y las entidades vecinales, que se 
reunirá cada tres meses.

La alcaldesa Núria Marín expuso 
que “de esta forma, el proyecto no 
será del ministro, ni de la alcaldesa 
ni de quien gobierne la Generalitat, 
sino del Gobierno central, de la 
Generalitat y del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet. Con la firma del con-
venio, gana en confianza”, añadió.

Esa es la clave tras tantos años 

de retraso. Manuel Piñar, presiden-
ta de la Federación de Asociación 
de Vecinos de L’Hospitalet y miem-
bro de L’H sense Vies, ha confir-
mado que estarán presentes en la 
comisión. “El ministro ha dado dos 
fechas, 2020 para el inicio de obras 
y 2026 para acabarlas. Somos 

El ministro De la Serna y la alcaldesa Marín, durante la presentación del proyecto en el Salón de Plenos

BELLVITGE- GORNAL

La expectación por conocer 
los planes de Fomento para 
soterrar las vías era doble 
para los vecinos de los 
barrios de Bellvitge y Gornal, 
que acumulan años pidiendo 
una estación accesible para 
las personas con movilidad 
reducida. Ahora, para llegar a 
los andenes tienen un amplio 
tramo de escaleras que 
difícilmente pueden salvar las 
personas en silla de ruedas.
El ministro se refirió a este 
proyecto y anunció que 
este mes está previsto 
que se inicien las obras de 
mejora de la estación, que 
durarán unos ocho meses 
y, en paralelo, se tramitará 
el concurso público para 
instalar el ascensor. La 
previsión de Fomento es 
que el elevador empiece a 
funcionar a lo largo de 2019.  

Presentación 
del proyecto

Las reacciones 
al plan

Historia de las 
vías en L’H

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12545305
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=256827510&video=&titol=Escepticisme%20i%20prud%C3%A8ncia,%20despr%C3%A9s%20de%20l%27anunci%20de%20soterrament%20de%20les%20vies
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12573710
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Infraestructuras. El ministro De la Serna fecha en 2020 el inicio de obras, que incluyen el intercambiador de la Torrassa, y L’Hospitalet propone la firma de un convenio que fije el compromiso y una comisión de seguimiento con instituciones y entidades

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

yyy Francesc Belver (PSC) 
“Es una muy buena noticia 
porque el acuerdo se 
blinda con un convenio que 
obliga a las partes. Es una 
garantía añadida que nos 
hace ser optimistas. En 
2026 estaremos haciendo la 
urbanización de este espacio 
liberado para la ciudad con 
un impacto espectacular”. 

yyy Miguel García (C’s) 
“Es importante ir todos de 
la mano, es un proyecto de 
ciudad que le hace buena 
falta. Aquí no hay oposición. 
Y quiero pedir que todos 
los portavoces municipales 
estemos presentes en la 
comisión de seguimiento para 
tener información de primera 
mano sobre el proyecto”. 

yyy Ana González (Canviem) 
“Sería una grandísima noticia 
para la ciudad pero lo vemos 
con alegría contenida, con 
escepticismo. Hasta que no 
veamos que sea ejecutable, 
que haya un compromiso real, 
cierto y que las máquinas 
entren a trabajar, lo vemos 
con escepticismo”. 

yyy Pedro Alonso (PP) 
“Lo valoramos muy bien. 
El anuncio del ministro 
demuestra que los 
compromisos del PP se 
llevan a cabo, cosa que otros 
gobiernos no han hecho. 
Es un proyecto completo y 
nadie esperaba que abarcase 
tanto”.

yyy Antoni Garcia (ERC) 
Hemos asistido a un nuevo 
acto de propaganda similar 
al de otros ministros del 
PSOE y del PP. Reclamamos 
menos fotos y que las obras 
comiencen ya. Todos los 
anuncios que se han hecho 
han quedado en papel 
mojado y cualquier anuncio 
del Gobierno del Estado 
español es poco creíble”.  

yyy Jordi Monrós (PDeCAT) 
“Es una obra que debe 
hacerse pero la credibilidad 
que han tenido los gobiernos 
del Estado hasta ahora ha 
sido nula. Hasta que no 
veamos poner la primera 
piedra no celebraremos 
este acto de justicia que es 
soterrar las vías”.  

yyy Khristian Giménez 
(CUP-PA) 
“El proyecto es positivo 
pero es una deuda histórica. 
Lo miramos con mucha 
precaución después de dos 
décadas de compromisos 
incumplidos y estaremos 
muy atentos al proyecto y a 
los plazos. Y, si finalmente 
se soterran las vías, no 
consentiremos que se acabe 
especulando con el suelo 
liberado”.  

Esquema que reproduce 
la actuación prevista por 
Fomento. En color rojo, 
los tramos de vía que está 
previsto soterrar en las 
líneas R2 (Vilanova) y R4 
(Vilafranca). 
Fuente: Ministerio de Fomento

totalmente escépticos pero hare-
mos todo lo posible para que se 
cumplan”. También forma parte de 
la plataforma el Centre d’Estudis. 
Su presidente, Manuel Domínguez, 
recuerda que “en 2001 se firmó 
un acuerdo, en 2008 se presentó 
un proyecto y fecha para empezar, 

y no se ha hecho nada. Ningún 
anuncio sirve hasta que no empie-
cen las obras”. Roque Fernández, 
presidente de la Associación de 
Vecinos de Bellvitge, reclama por 
su parte la accesibilidad de la esta-
ción de Bellvitge-Gornal. “Hay 37 
escalones para bajar a comprar el 

billete y otros 30 más para subir al 
andén. A ver si tenemos pronto el 
ascensor”. Su homónimo en Gor-
nal, Antonio Yañez, añade que “las 
vías son una frontera que separa el 
barrio del resto de la ciudad. Verlas 
desaparecer mejoraría la comuni-
cación de Gornal”. y
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Cultura popular. Las actividades empezarán el 17 de marzo con el pregón y la presentación del cartel de Semana Santa

El fervor 
de la 15+1 
sale en 
procesión

Con más de 40 años de historia, 
las procesiones de la Cofradía 15 
+1 traen a las calles de la ciudad
el fervor y la devoción de la Semana
Santa. Desde la Hermandad traba-
jan sin pausa para tener preparados
los pasos que desfilarán por las
calles de Pubilla Cases y la Florida
en la que será la 41 edición. “Cada
Semana Santa es diferente, y ahora
ya empiezan los nervios. Estamos
trabajando mucho, con mucha pa-
sión y esperamos que el tiempo nos
acompañe”, explica la presidenta,
Judith Nevado.

La entidad iniciará su programa 
de actividades el 17 de marzo con 
la presentación del cartel de Sema-
na Santa y el pregón, en el Teatre 
Joventut. A pesar de que no han 

La Cofradía 15+1 ya tiene preparados los pasos 
que desfilarán por las calles de Pubilla Cases y la 
Florida durante la Semana Santa

SOCIETAT

Jesús Cautivo durante la procesión del Domingo de Ramos del año pasado

con los pasos de la Borriquita y Je-
sús Cautivo. El encuentro de Jesús 
Resucitado y Nuestra Señora de los 
Remedios, el Domingo de Resu-
rrección, será el punto final.

Entre las novedades, los arreglos 
florales, que “en algunos pasos les 
vamos a dar un toque diferente”, 
añade la presidenta. La Agrupa-
ción Musical estrena este año dos 
marchas propias, compuestas para 
dos de las imágenes. Y también la 
sede de la cofradía, en la plaza de la 
Bòbila, exhibe un inspirado mural del 
artista Darío L’HOne en su persiana.

Los orígenes de la Cofradía 
15+1 se remontan a 1977, y des-
de entonces sus procesiones han 
conseguido convertirse en las más 
multitudinarias de Catalunya. y

El cartel de este año 
es un homenaje a 
una de las primeras 
imágenes que llegó a 
la Hermandad

querido desvelar todos los secretos 
del cartel, desde la Cofradía 15+1 
sí que han adelantado que será un 
homenaje a una de las imágenes. 
“Este año es un cartel más tradicio-

La Virgen estrenará 
paso, faldones, 
manto, respiradero y 
faroles de guía 

nal y se trata de una foto de una de 
las primeras imágenes que llegó a la 
Hermandad”, añade Nevado.

Como cada año, las procesiones 
de Semana Santa empezarán el 
Domingo de Ramos, 25 de marzo, 

Las procesiones

yyy Domingo de Ramos, 
25 de marzo
10h. La Borriquita
Inicio y final: plaza de la Bòbila
18h. Jesús Cautivo 
Inicio y final: calle del Molí, 50 

yyy Viernes Santo,  
30 de marzo
8h. Prendimiento
8.30h. Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores 
Inicio y final: plaza de la Bòbila
20.30h. Cristo de la Expiración
Inicio y final del recorrido: calle del 
Molí, 50 

 yyy Sábado Santo,  
31 de marzo 
19.45h. El Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de la Soledad 
Inicio y final: plaza de la Bòbila 

yyy Domingo de Resurrección, 
1 de abril 
18h. Jesús Resucitado y Nuestra 
Señora de los Remedios
Inicio y final: Plaza de la Bòbila
23h. Encuentro de Jesús 
Resucitado y Nuestra Señora 
de los Remedios. La Agrupación 
Musical toca marcha
Plaza de la Bòbila

Entidad. La Virgen de la Amargura recorrerá el Sábado Santo, 31 de marzo, las calles de Collblanc-la Torrassa

La Cofradía de la Amargura ultima 
los detalles de la Semana Santa 
Es la segunda vez que la Cofra-
día de la Amargura, vinculada a la 
Parroquia de la Mare de Déu dels 
Desemparats, saldrá en procesión 
durante la Semana Santa en la ciu-
dad. Lo hará el Sábado Santo, 31 de 
marzo, con el paso de la Santísima 
Virgen de la Amargura. La procesión 
tendrá como punto de inicio la pla-
za Espanyola y recorrerá las calles 
de Collblanc-la Torrassa. “Nervios 
siempre hay, estamos ilusionados 
porque hemos trabajado mucho du-
rante todo el año y queremos que el 
barrio también la disfrute”, explica 
Joaquín Cabello, hermano mayor de 
la Cofradía.

La Hermandad tendrá dos figu-
ras, pero este año los costaleros 
solo llevaran el paso de la Santísima 
Virgen de la Amargura. “Esperamos 
que el Cristo esté listo el año próxi-
mo, es un proceso largo”, afirma 
Cabello. Paso de la Santísima Virgen de la Amargura en Semana Santa 2017

Programa

yyy 17 de marzo
18 a 21h. Besamanos de María 
Santísima de la Amargura  
20h. Misa, Parroquia de la Mare 
de Déu dels Desemparats

yyy 18 de marzo
18 a 21h. Besamanos de María 
Santísima de la Amargura 
20h. Exposición de medallas a 
los hermanos, Misa y Vía crucis, 
Parroquia de la Mare de Déu 
dels Desemparats

yyy 31 de marzo, procesión 
Sábado Santo
10h a 14h. Recorrido: Plaza 
Espanyola, calle Montseny, calle 
Llobregat, calle Occident, calle 
Progrés y la plaza Espanyola 

La procesión de este 2018 es-
tará llena de novedades, la más 
importante será que la Virgen de la 
Amargura estrenará nuevo paso. “Es 
un paso más grande, con 24 cos-
taleros por dentro”, añade Cabello. 
También estrenará manto, faldones, 
respiradero y dos faroles de guía, y  
los nazarenos llevarán el escudo de 
la Hermandad bordado en la capa. 

Al cierre de esta edición estaba 
previsto el acto de presentación  
del cartel de la Semana Santa con 
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la actuación del Coro Rociero del 
Casal de la Torrassa. “El cartel es 
una foto de una hermana de la Co-
fradía durante el recorrido del año 
pasado”, explica Cabello. Además, 
por primera vez, la Cofradía también 
ha editado un boletín, que tendrá 
periodicidad anual. Hace ya cuatro 
años que se fundó la Hermandad, 
que actualmente cuenta con más de 
80 miembros, y ya se ha consolida-
do en el barrio. y
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Solidaritat. L’Assemblea Local presenta les dades d’actuació de 2017

Creu Roja de L’Hospitalet vol augmentar els seus 
225 voluntaris i ha iniciat una campanya de captació 
sota el lema ‘Et necessitem precisament a tu’

La campanya s’acaba de posar en 
marxa i tindrà una durada de dos 
mesos. Creu Roja incidirà en les 
franges d’edat dels joves i de la gent 
gran, que tenen major disponibilitat 
horària per fer tasques de volunta-
riat. Realitzaran xerrades a centres 
educatius, casals i associacions. 

El 25 de febrer, el riu i Bellvitge van formar part d’un dels recorreguts 
de la Magic Line, una caminada solidària que té com a objectiu re-
captar fons per a l’Obra Social Sant Joan de Déu per a programes 
d’ajut a persones sense llar, amb trastorns mentals o gent gran. Les 
inscripcions es fan per grups que es plantegen un repte econòmic 
previ a la cursa i que es lliura íntegrament a Sant Joan de Déu. En-
guany han participat grups de la ciutat com l’Esplai la Florida, l’Institut 
Mercè Rodoreda i l’Escola Jove de L’Hospitalet. Al parc de Bellvitge 
es va instal·lar un punt d’avituallament per als corredors.

La caminada solidària Magic Line 
passa per la ciutat per primer cop

Amb els nous voluntaris que 
aconsegueixi la campanya, l’assem-
blea local s’ha marcat com a objec-
tius reforçar els àmbits de joventut, 
d’acolliment i d’atenció i sensibilit-
zació vers les persones refugiades, 
així com reforçar programes de gent 
gran i atenció a la dependència.

Precisament, Creu Roja ha pre-
sentat la memòria anual de 2017. 
De les dades, destaquen els 104 
participants en programes d’ocupa-
ció, amb un 56% de ràtio d’inserció 
laboral; les 27.858 intervencions 
del programa d’inclusió social i po-
bresa, amb el repartiment de milers 
de productes alimentaris i d’higiene; 
les 950 persones ateses en els 
programes de gent gran i atenció a 
la dependència, o els 130 usuaris 
dels horts socials (6.700 hores de 
voluntariat). ❙

Crida de Creu Roja per 
captar nous voluntaris

RELAT-Hos

L’Hospital de 
Bellvitge inclou 
l’escriptura 
com a teràpia
Les hores i dies d’ingrés a l’hospi-
tal són molt llargues. Per això, la Di-
recció d’Infermeria de l’Hospital de 
Bellvitge ha impulsat el programa 
RELAT-Hos que ofereix als paci-
ents una activitat creativa que a més 
d’ajudar-los a passar el temps ofe-
reix un valor terapèutic.

La proposta s’ha fet arribar als 
pacients que es troben ingressats 
a les 30 unitats d’hospitalització 
que té el centre. Poden escriure un 
relat, una història o un text creatiu 
de tema lliure, amb una extensió 
de mitja a tres pàgines. El personal 
d’infermeria els lliura una carpeta 

Voluntaris de Creu Roja fent tasca preventiva a la sortida d’un concert

amb material per escriure i després 
recullen el text o bé el pacient pot 
endur-se’l a casa per acabar-lo i 
enviar-lo per correu electrònic. 

No es tracta d’un concurs. “Bus-
quem relators, perquè estem con-
vençuts que l’escriptura, com la 
lectura, té un valor terapèutic i pot 
ajudar a omplir les hores d’estada 
al centre”, afirma l’infermera Antonia 
Castro, que ha preparat el projecte 
al qual ja s’han sumat una dotzena 
de pacients en quatre mesos. ❙

FOTO CEDIDA PER CREU ROJA

Més informació:
www.lhsahara.org i 93 448 32 23

Associació

L’H amb el 
Sàhara busca 
noves famílies 
d’acollida
L’Associació L’Hospitalet amb el Sà-
hara promou l’acollida d’infants sah-
rauís  a la ciutat des de fa més de 
vint anys. L’objectiu de la iniciativa és 
que els més petits puguin passar els 
mesos de juliol i agost allunyats de 
les altes temperatures que es regis-
tren als camps de Tindouf, a Algèria. 
Durant la seva estada a la ciutat, els 
infants passen revisions mèdiques i 
gaudeixen d’activitats culturals i lú-
diques. 

Enguany l’entitat necessita noves 
famílies d’acollida que se sumin a les 
que ja fa anys que hi col·laboren. “Si 
volem mantenir el projecte en xifres 

similars als altres anys i que uns 30 
infants puguin venir a la ciutat, ne-
cessitem incorporar noves famílies”, 
ha explicat Luisa García, membre de 
L’Hospitalet amb el Sàhara. Aquest 
any l’associació ha començat abans 
a demanar la col·laboració de les 
famílies perquè a finals del mes de 
març han de tenir preparats tots els 
documents necessaris. ❙

http://www.lhsahara.org/
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=258819455&video=&titol=Creu%20Roja%20de%20L%27H%20busca%20voluntaris
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=253585527&video=&titol=L%27Associaci%C3%B3%20L%27H%20amb%20el%20S%C3%A0hara%20necessita%20noves%20fam%C3%ADlies%20d%27acollida
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=254999355&video=&titol=L%27Hospital%20de%20Bellvitge%20anima%20als%20pacients%20a%20escriure%20les%20seves%20viv%C3%A8ncies
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Fira. Per segon any, el saló dedicat a la beguda de malta tindrà lloc al Centre d’Activitats La Farga, del 16 al 18 de març

El paradís de les cerveses al Beer Festival
Amb una àmplia oferta 
de tast, el saló vol 
superar els 32.000 
assistents de l’anterior 
edició

La cervesa té, com a mínim, 6.000 
anys d’història, però en podrien ser 
més, i del 16 al 18 de març s’es-
criurà un altre capítol amb la setena 
edició del Barcelona Beer Festival, 
al Centre d’Activitats La Farga. Els 
organitzadors posaran a disposició 
dels visitants més de 400 cerveses 
diferents.

L’oferta del festival permetrà als 
amants de la cervesa tastar des de 
les més suaus, que no superen el 
4% d’alcohol, fins la Hyperborea de 
l’empresa russa One Ton Brewerey, 
que arriba al 14,5%, o la Matadra-
gons, feta pels aragonesos Ordio 
Minero, amb el 14% d’alcohol. 

L’oferta també inclourà les cerveses 
aptes per a celíacs i les sense alco-
hol de qualitat. 

Una vuitantena de sortidors ani-
ran servint les cerveses en una llar-
ga barra i amb una seqüència d’alta 

rotació: quan un barril s’acaba, es 
punxa un altre totalment diferent. A 
més, en moltes ocasions les perso-
nes que serveixen la beguda seran 
els mateixos cervesers, que aten-
dran les preguntes i els comentaris  

Barra de tiradors en l’edició 2017 del Beer Festival a La Farga de L’Hospitalet

Torna el Quintotapa a L’H
Fins al 25 de març, l’Associació 
de Gastronomia i Turisme, en col-
laboració amb l’Ajuntament de 
L’Hospitalet, organitza una nova 
mostra gastronòmica a la ciutat en 
la qual participen 42 establiments de 
restauració amb 68 tapes creatives i 
de proximitat.

Hi ha propostes per diversos 
barris de L’Hospitalet, en especial al 
Centre, Santa Eulàlia i la Florida.  Els 

Gastronomia. L’Associació de Gastronomia i Turisme posa en marxa una nova ruta amb 42 establiments i 68 tapes

Dues de les tapes que es poden degustar en aquesta edició a la ciutat

establiments ofereixen una tapa de 
la casa i una beguda per tres euros, 
o una tapa de quilòmetre 0 i una
beguda per tres euros i mig.

A més de gaudir de bon menjar, 
els comensals poden participar en el 
sorteig de diversos premis. Només 
cal que demanin el Tapaport als 
locals adherits i que el facin segellar 
per cada tapa que tastin. 

Els que facin el Tapaport d’Or op-

taran a un viatge a una ciutat euro-
pea; els d’argent, a una experiència 
de la cervesa Alhambra per a quatre 
persones, i la millor foto a Instagram, 
una experiència Alhambra per a 
dues persones. Els establiments 
participants també tindran premi: a 
la millor tapa i al millor cambrer. ❙

Més info: barcelonabeerfestival.com

que els pugui fer el públic. 
Com a complement a la degus-

tació de cerveses, el festival també 
ofereix una oferta gastronòmica a 
partir del seu òptim maridatge.

Es tracta d’un festival internaci-

onal i bona prova d’això és que en 
cada edició es convida un cerveser 
de prestigi. Enguany, el fabricant 
convidat és l’empresa nord-ameri-
cana The Alchemist, creadora entre 
d’altres de Heady Tooper, per a 
molts la millor cervesa que s’ha fet 
mai de tipus India Pale Ale (IPA, 
d’alta fermentació amb alt nivell d’al-
cohol i llúpol). L’esdeveniment tam-
bé inclou un concurs internacional 
amb diverses categories de premis. 
La presència d’empreses estran-
geres es combina amb una àmplia 
selecció de cerveses de proximitat.

Aquesta serà la segona edició 
del Beer Festival a La Farga de 
L’Hospitalet, on va arribar, després 
de cinc anys a Barcelona, en busca 
d’un espai més ampli i de millors 
condicions tècniques. En l’anterior 
edició van atreure 32.000 perso-
nes. ❙
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Més info: quintotapa.cat

Equipamientos. Encuesta de la Diputació 

Los polideportivos obtienen 
buena nota de sus usuarios 
El 76% de los usuarios de los po-
lideportivos municipales los califica 
entre notable y excelente (el 46% los 
puntúa con un 7 o un 8 y el 26% con 
un 9 o un 10). En cambio, solo un 
9% de los encuestados suspende a 
estos equipamientos. 

Las cifras corresponden al Son-
deo de satisfacción de los usuarios 
que realizó la Diputació de Barce-
lona entre octubre y noviembre del 

año pasado y a la que respondieron 
2.091 personas que usan estas 
instalaciones municipales. 

Según la encuesta, los monito-
res  y las actividades son los servi-
cios mejor valorados. En referencia 
a los monitores, más del 50% los 
puntúa con un excelente, mientras 
que en el caso de las actividades, 
más del 37% de los encuestados 
les adjudica un 9 o un 10. ❙

Estudiants. 23 de març a l’Espai Jove Ca n’Arús

Torneig de Scrabble a la ciutat
El divendres 23 de març, l’Espai 
Jove Ca n’Arús acollirà el Torneig de 
Scrabble Interinstituts, organitzat per 
l’Associació d’Estudiants de L’Hos-
pitalet, L’Hescarràs i l’Associació de 
Scrabble Escolar. Hi participaran 
prop d’una quarantena de parelles 
formades per estudiants dels instituts 
de la ciutat. El torneig és una de les 
fases de classificació del IX Campi-

onat de Scrabble dels Països Cata-
lans. Des de l’organització esperen 
que el campionat d’enguany, que va 
començar el mes de setembre, aple-
gui 4.000 infants d’una seixantena 
d’escoles. Els alumnes competeixen 
en tres categories diferents depenent 
de l’edat. Les finals seran durant el 
mes d’abril al Prat de Llobregat, a Al-
tafulla i a Barcelona. ❙

http://barcelonabeerfestival.com/
http://quintotapa.cat/
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Salud

La nueva Guia d’Associacions de 
Salut de L’H recoge todas las enti-
dades de la ciudad que se dedican 
a ayudar a los familiares y personas 
afectadas por alguna enfermedad. La 
publicación ofrece información de-
tallada sobre cada asociación y sus 
datos de contacto con el objetivo de 
poder facilitar a la ciudadanía todos 
los recursos disponibles.

La guía se presentó en el marco 
de la Taula de Salut de L’H, un es-
pacio de  encuentro entre entidades, 
farmacias, el Institut Català de Salut y 
otros agentes sanitarios de la ciudad. 
Las reuniones tienen como objetivo 
compartir recursos, actividades y 
poner en común las necesidades. ❙

Una guía recoge 
las asociaciones 
locales del 
ámbito sanitario

Un recorrido histórico 
por la Reforma 
Protestante en L’H
La muestra 500 anys de Reforma 
Protestant (1517-2017). Història, 
arrelament i presència a L’Hospita-
let traza un recorrido por los princi-
pales acontecimientos de la vida de 
Martín Lutero, impulsor de la Refor-
ma, así como los hechos más des-
tacados de este período histórico 
hasta hoy. La exposición, que abre 
el 13 de marzo, se puede visitar 
hasta el 15 de abril en el Museu de 
L’Hospitalet (c. Joan Pallarès, 38). ❙

Exposición

Coloquio sobre la 
Renta Garantizada 
de Ciudadanía
Espai de Ciutadania ha organizado 
un coloquio sobre la Renta Garanti-
zada de Ciudadanía, una prestación 
dedicada a las familias más vulnera-
bles y que se puso en marcha el 15 
de septiembre de 2017. La charla, a 
cargo de Diosdado Toledano, porta-
voz de la Comisión Promotora de la 
Renta Garantizada, y Carmen Mar-
tínez, responsable de Acció Social 
de la CONC, será el 21 de marzo 
a las 18h en Can Riera (c. Riera de 
l’Escorxador, 17). ❙

Espai de Ciutadania 

Foto de familia en la entrega de premios de la FECEAL’H en el Palauet de Can Buxeres

En el marco de las actividades del 
Día de Andalucía, la Federación 
Coordinadora de Entidades Anda-
luzas de L’H (FECEAL’H) celebró la 
entrega de sus premios en el Palauet 
de Can Buxeres el 23 de febrero. 

Día de Andalucía. La entidad celebró su tradicional entrega de premios

El proyecto Zambomba 
Solidaria, la Peña 
Antonio Mairena y Ana 
Márquez, los premiados

El Premio a la labor social fue 
para Zambomba Solidaria, un pro-
yecto de la Hermandad Pastorcillo 
Divino con la Flamenca Unión Musi-
cal de la Llagosta a favor del Hospi-
tal Sant Joan de Déu. “Estamos muy 
orgullosos porque es un premio que 
nos conceden las entidades” explicó 
Juan Carlos Casado, presidente de 
Pastorcillo Divino. 

La Peña Antonio Mairena, de-
dicada a la difusión del flamenco y 
que celebra este año su cincuenta 

aniversario [ver página 26], recibió 
el Premio a la labor cultural. “Este 
premio nos ayuda a seguir adelante”, 
afirmó el presidente de la entidad, 
Pedro García. 

El Premio de Honor Blas Infante 
fue para la bailaora Ana Márquez, 
por su dedicación a la ciudad y a 
la Asociación Cultural Andaluza de 
L’H, donde imparte clases. “Para 
nosotros es importante inculcar los 
valores del flamenco a los peque-
ños”, añadió. ❙

Reconocimiento social y 
cultural de la FECEAL’H

Guía completa: 
http://bit.ly/2CW2uHm

http://bit.ly/2CW2uHm
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=257453329&video=&titol=Els%20actes%20centrals%20del%20Dia%20d%27Andalusia%20arriben%20a%20La%20Farga
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‘Dos acrílics’ guanya el Certamen Andreu Trias
Al tancament d’aquesta edi-

ció està previst que es lliurin
els premis de la 21a edició

del Certamen Poètic Andreu Trias, 
amb la lectura de poemes a càrrec 
de l’actor Roger Batalla i l’espec-
tacle de Taka Taka Chombo. Els 
guardons, organitzats pel Col·lectiu 
Verba del Centre Catòlic, reuneixen 
amants de la poesia de totes les 
edats.

El mataroní Joan Carles González 
Pujalte ha estat el guanyador de la 
categoria sènior amb l’obra Dos 
acrílics, una descripció d’una troba-
da entre una parella, primer en un 

Poesia. La 21a edició ha comptat amb la participació d’un total de 66 obres en les categories sènior, juvenil A i B, i infantil

bar i després a l’habitació. El segon 
premi ha estat per a l’hospitalenca 
Susana Palma amb Sonets per a un 
miracle insostenible.

Pel que fa a la categoria juvenil 
A, el guardó ha estat per a l’obra 
Vides entre vels blaus, d’Ariadna 
Figueres Vea, i el segon premi se 
l’ha endut Vull caminar al teu cos-
tat, de Laia Cano Castañeda, de 
l’Escola Utmar de Cornellà. En la 
categoria juvenil B, els guardons 
també han tingut dues noies com 
a protagonistes. El primer premi ha 
estat per a l’obra La noia dels ulls 
blaus, d’Irina Belmonte, mentre que 

en la segona posició ha quedat No 
te’n vagis encara, de Judith Cen-
drero Correa, de l’Escola Utmar 
d’Esplugues.

En la categoria infantil, el primer 
premi ha estat per a Gerard Ruiz 
Pitarch, de l’Escola Utmar d’Esplu-
gues, amb Paraules que es diuen 
dins d’un mateix, i el segon, per 
a Marc Tomás Valero, també del 
centre educatiu Utmar, per La Mort. 

Enguany s’han presentat al cer-
tamen 66 obres, 34 de les quals en 
la categoria sènior. De les poesies 
participants, 21 són de creadors 
hospitalencs. ❙

L’actor Roger Batalla, convidat a fer la lectura de poemes del Certamen
Més informació:

www.facebook.com/certamen.andreutrias
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Circ. L’espectacle ‘Totem’ de la companyia Cirque du Soleil arriba a L’Hospitalet a partir del 23 de març i fins al 20 de maig

Un viatge per l’evolució humana
A

rtistes de primer nivell i una 
posada en escena amb 
tots els detalls per tal de 
transportar l’espectador a 

un món màgic, on l’evolució de l’és-
ser humà en serà el fil conductor.  
Es tracta de l’espectacle Totem de 
la companyia canadenca Cirque du 
Soleil, que arribarà a L’Hospitalet a 
partir del 23 de març i amb sessions 
programades fins al 20 de maig. 

Amb 46 artistes, actors, músics 
i cantants a la pista de la carpa, el 
muntatge de la companyia proposa 
un viatge per l’evolució de la hu-
manitat, partint d’uns amfibis que 
llisquen per la closca d’una tortuga 
gegant fins arribar als astronautes. 
Un recorregut no cronològic on les 
criatures estranyes conviuen amb 
pallassos i equilibristes amb un total 
de 17 escenes diferents on aparei-
xen, entre d’altres, referències a la 
revolució científica o al descobri-
ment de l’electricitat.

Totem està escrit i dirigit pel 
canadenc Robert Lepage. Es tracta 
de la segona col·laboració del reco-
negut director amb la companyia, 
per a la qual ja va crear l’espectacle 
KÀ, que es representa a Las Vegas 
des del 2004. 

El muntatge Totem es va estrenar 
el 22 d’abril del 2010 a Mont-real 
(el Quebec) i ja s’ha pogut veure a 
38 ciutats de diversos països com 
Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, el 

Regne Unit o els Estats Unitats, i re-
centment ha estat a Madrid i Sevilla. 

Amb més de 30 anys d’història, 
el Cirque du Soleil s’ha caracteritzat 
per impressionants números acro-
bàtics, vestuaris i escenografies 
molt cuidades i que incorporen les 
darreres novetats tecnològiques i 
d’il·luminació, i Totem no n’és una 
excepció. Les funcions de l’espec-
tacle, amb moltes de les entrades 
ja venudes, tindran lloc a la carpa 
blanca que la companyia utilitza per 

als seus grans espectacles i que 
s’ubicarà en un solar habilitat per 
l’Ajuntament entre la travessia In-
dustrial i el carrer de la Feixa Llarga, 
a Bellvitge, i que durant la resta de 
l’any serà d’ús públic. Aquest es-
pectacle, però, segurament no serà 
l’únic que arribarà a L’Hospitalet, ja 
que la companyia s’instal·larà a la 
ciutat fins al 2030. ❙
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Espectacle ‘Totem’ del Cirque du Soleil, que arribarà a L’Hospitalet el 23 de març

L’Ajuntament i el Cirque du Soleil han signat un acord que preveu, entre 
altres accions, que la companyia ofereixi 25 beques en circ social per 
a formadors de joves en risc d’exclusió personal i social. Les beques, 
que es realitzen a través del programa Cirque du Monde, tenen com 
a objectiu preparar els instructors de circ i els treballadors socials 
en l’animació de tallers per a joves en situació vulnerable. Els cursos 
estaran impartits per dos formadors del Cirque du Soleil i es dividiran 
en dues parts. La primera tindrà lloc del 19 al 23 de març al Centre 
Cultural Bellvitge-Gornal.

FORMACIÓ

Més informació:
www.cirquedusoleil.com/es

http://www.facebook.com/certamen.andreutrias
http://www.cirquedusoleil.com/es
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Entidad. La Peña Antonio Mairena celebra 50 años en la ciudad divulgando el arte flamenco en su vertiente más pura

Medio siglo en homenaje al maestro
H

an pasado 50 años desde 
que en 1968 un grupo de 
aficionados cabales, Juan 
Lobo, Juan Muñoz, Anto-

nio Peña, Francisco Robles, Rafael 
Lobato y Manuel Alarcón decidieron 
fundar la Peña Cultural Flamenca 
Antonio Mairena. “Los inicios fueron 
complicados porque no teníamos  
una ubicación fija y nos movíamos 
de un sitio a otro”, explica Pedro 
García, presidente de la Peña.  

Unos años después, en 1971, se 
hizo el primer Festival Flamenco ho-
menaje al maestro del cante Antonio 
Mairena en la carpa de Can Serra, 
al cual asistió el propio Mairena. 
Además, el cantaor visitó la entidad 
en tres ocasiones más. “Cada vez 
que venía a Barcelona no se iba sin 
pasar por lo que él ya consideraba 
su peña”, añade García. Después 
de la muerte de Mairena, en 1983, 
el festival se convirtió en el Memorial 
Antonio Mairena. La entidad también 
organizó el Concurso de Cante Ciu-
dad de L’H, del que se celebraron 
siete ediciones.

En estos 50 años, la Peña ha re-
corrido un largo camino y ha conse-
guido convertirse en un referente del 
flamenco en Catalunya reconocido 
en toda España. Medio siglo dedi-
cado a la divulgación del flamenco, 
siempre sin perder su esencia. 
“Nosotros defendemos el sentido 

más puro y ortodoxo del flamenco”, 
afirma García. 

Actualmente la entidad tiene 
su sede en la calle Collserola, en 
Pubilla Cases, cuenta con más de 
160 socios y organiza actividades 
durante todo el año como conferen-
cias, matinales y veladas flamencas 
o el Festival Broche de Oro.

El pasado 17 de febrero, celebró
la XXXV edición del Memorial Anto-
nio Mairena en el Teatre Joventut, en 

El Memorial Antonio 
Mairena contó con 
José de la Tomasa y 
Manuel Cástulo 

un acto especial donde se entrega-
ron placas y detalles conmemorati-
vos del aniversario. El festival contó 
con la participación del maestro 
José de la Tomasa como cabeza de 
cartel; el cantaor de Mairena del Al-
cor, Manuel Cástulo; los cantaores 
de la Peña, José Ferrón y Antonio 
Peña, y con Antonio Carrión y Paco 
Garfia, a la guitarra. En el baile, el 
memorial contó con la bailaora Kari-
me Amaya. Y más allá del memorial, 
la Peña también está ultimando los 
detalles de otros actos para celebrar 
sus bodas de oro en este año tan 
especial para la entidad. ❙

Antonio Mairena junto a 
los socios Juan Muñoz, 
Ángel García y Juan de Dios 
Ramírez Heredia, en 1973

El cantaor Manuel Cástulo en el 
XXXV Memorial Antonio Mairena
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http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=256465598&video=&titol=Karime%20Amaya,%20Jos%C3%A9%20de%20la%20Tomasa%20i%20Manuel%20Castulo%20plats%20forts%20del%20Memorial%20Antonio%20Mairena
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Música. La sala programa quatre concerts gratuïts en el marc del projecte Art en femení amb motiu del 8 de març

Les dones, protagonistes a l’Oncle Jack
T

ori Sparks, Gemma Humet, 
MarinaBBface i Joana Ser-
rat pujaran a l’escenari de 
l’Oncle Jack durant el mes 

de març. Es tracta d’un seguit de 
concerts —organitzats per la sala i 
l’Àrea d’Esports i Joventut de l’Ajun-
tament— on les dones són les prota-
gonistes. La iniciativa s’emmarca en 
el projecte Art en femení. “Fins ara 
no recollia cap activitat on hi hagués 
música, per això vam pensar que se-
ria interessant fer concerts per do-
nar visibilitat a projectes musicals de 
dones”, ha explicat Jaume Ramon, 
propietari de l’Oncle Jack. 

Els quatre concerts, que són 
d’entrada gratuïta, conformen una 

Reserves: 
onclejack@onclejack.com

proposta molt variada i de nivell, que 
portarà artistes de renom per primera 
vegada a l’Oncle Jack. “L’objectiu 
era que fossin propostes de formats 
diferenciats”, afegeix Ramon.

La primera cantant que pujarà a 
l’escenari serà Tori Sparks, que ja ha 
tocat a la sala en diverses ocasions. 
Enguany ho farà amb una proposta 
més rockera i especial per a l’ocasió: 
De Nashville al Mediterrani. El con-
cert serà el dijous 22 de març (21h). 
D’altra banda, l’artista Gemma Hu-
met visitarà l’Oncle Jack per primera 
vegada divendres 23 de març (21h) 
on presentarà el seu últim treball, En-
cara. El dissabte 24 de març (20h), 
la sala acollirà la proposta Ohana 

Soul Tandem, amb Marina BBface a 
duo amb Frank Montasell. La darrera 
artista que passarà per l’escenari 
serà la reconeguda cantautora Joana 
Serrat el 25 de març (20h), amb un 
concert on presentarà el seu darrer 
disc Dripping Springs. 

Els concerts se sumen a l’exposi-
ció Art en femení, que es pot visitar 
fins al 8 d’abril a l’Auditori Barradas. 
En paral·lel, el programa Taquilla 
Inversa de TV L’H realitza el concurs 
L’H Canta en Femení adreçat a pro-
jectes musicals liderats per dones. La 
guanyadora actuarà a l’Oncle Jack. ❙

Actuació anterior de Tori Sparks a l’Oncle Jack

Mikel Erentxun 
i Jarabe de 
Palo actuaran 
a La Farga
Els dies 20, 21 i 22 d’abril La Farga 
s’omplirà de música amb els con-
certs de les Festes de Primavera. Un 
conjunt de propostes musicals per  a 
totes les edats i tots els gustos. 

El tret de sortida anirà a càrrec 
de Demarco Flamenco la nit del di-
vendres 20 d’abril. L’artista que ha 
triomfat a Youtube portarà a La Far-
ga el seu inimitable flamenc fusió. 

El dissabte 21 d’abril hi haurà 
una doble sessió protagonitzada per 
dos grans referents de la música es-
panyola: Mikel Erentxun i Jarabe de 
Palo. El cantautor basc presentarà 
el seu darrer treball en solitari, El 
hombre sin sombra, en un concert 
que combinarà nous temes i can-
çons ja consolidades. Per tancar la 
nit, la banda liderada per Pau Donés 
celebrarà 20 anys als escenaris amb 
un concert on no faltaran les seves 
cançons més populars com La Fla-
ca, Depende o Grita.

Per tancar la programació, diu-
menge 22 d’abril Dàmaris Gelabert 
oferirà un concert matinal on repas-
sarà els èxits que fan ballar grans i 
petits. Al vespre, Sweet California 
clourà la festa amb el seu pop juvenil 
que triomfa arreu del país. 

Enguany se celebren 20 anys de 
concerts a La Farga en el marc de 
les Festes de Primavera. Les entra-
des ja es poden adquirir a entrades.
elperiodico.cat, a www.theproject.
es i a la resta de canals habituals de 
compra d’entrades en línia. ❙

Festes de Primavera

CEDIDA PER L’ONCLE JACK

mailto:onclejack@onclejack.com
http://www.theproject.es/
http://entrades.elperiodico.cat/
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El Torrons Vicens CB L’Hospita-
let arriba a la recta final de la fase 
regular amb un doble objectiu, pri-
mer evitar els quatre últims llocs de 
la classificació que ara mateix té a 
quatre victòries per sota, i en segon 
lloc acabar entre els nou primers per 
optar a la fase d’ascens (ara mateix 
són sisens). L’equip de Jorge Tarra-
gona està fent una bona campanya, 
però les lesions han marcat el rendi-
ment de la plantilla.

Les baixes començaven a ar-
ribar en els primers compassos 
de la temporada, quan Xavi Guia i 
Mauricio Cheda queien lesionats 
d’importància: el base nacional ja 
no podia començar la lliga, mentre 
que l’aler Cheda tot just ha tornat 
al febrer a les pistes després de 
superar una lesió al peu dret. Ales-
hores, el club es veia obligat a fitxar 
l’escorta Diego Gallardo, mentre 
els resultats no acabaven d’arribar. 
A finals de novembre, una lesió 
muscular apartava de les pistes el 
base Pol Bassas durant un parell de 
jornades, una baixa que coincidia 

Tot o res 
a la LEB 
Plata per 
al CB L’H

Bàsquet. L’equip riberenc manté opcions de 
jugar la fase d’ascens, però també mira de reüll 
els llocs de promoció de descens

El pivot Shota 
Gelazonia encapçala 
el rànquing dels 
millors tiradors de 
dos a la LEB Plata

havia encadenat tres derrotes que 
el relegaven a la zona mitjana d’una 
classificació bastant ajustada. 

Acabar entre els nou primers
En els set partits que manquen 

per disputar de la fase regular els 
de Jorge Tarragona hauran de tor-
nar a l’efectivitat mostrada en bona 
part de la primera volta si volen 
seguir entre els vuit equips que 
disputaran la promoció d’ascens 
(del segon classificat fins al novè, 
perquè el primer de la fase regular 
puja de forma directa i això ja està 
molt lluny dels hospitalencs). De fet, 
l’entrenador no vol sentir a parlar 
d’altres fites, “no volem pensar en 
objectius més baixos”, explica, però 

A banda del seu rendiment con-
junt, a la plantilla del CB L’Hospita-
let cal destacar alguns noms que 
estan demostrant l’encert en els 
fitxatges d’aquesta temporada. Per 
exemple, l’escorta Devin Schmidt, 
que és el vuitè màxim anotador de 
la LEB Plata, amb una mitjana de 15 
punts per partit, o el pivot georgià 
Shota Gelazonia, que encapçala el 
rànquing de millors percentatges 
en tirs de dos punts, amb gairebé 
un 66% d’encerts, una estadística 
que demostra per què és el jugador 
amb millor valoració acumulada en 
la plantilla. Pol Bassas també està 
en el top deu de les assistències 
a la categoria, amb prop de quatre 
per partit de mitjana. y

ESPORTS

breument amb la de l’altre base, 
Xavi Guia, qui va poder debutar 
finalment a principis de desembre. 
Però aquell mateix mes queia també 
l’aler Edgar San Epifanio, amb una 
fractura a un dit de la mà.

Malgrat aquests imprevistos, el 
CB L’Hospitalet era capaç de cap-
girar la dinàmica inicial i arribar a 
compartir el lideratge després d’en-
cadenar sis victòries consecutives, 
fins acabar el 2017 en el tercer lloc. 
A punt va estar, doncs, de classi-
ficar-se per disputar la Copa LEB 
Plata que juguen els dos primers al 
final de la primera volta, un balanç 
força bo. Però les dificultats amb 
les lesions encara no havien quedat 
enrere.

Al gener, una nova lesió ha en-
fosquit l’inici de la segona volta: el 
pivot Shota Gelazonia patia una 
fissura de costella i ha estat un mes 
de baixa que ha coincidit amb la 
fase final de les recuperacions de 
Cheda i San Epifanio. A mitjan fe-
brer, doncs, tornaven els dos alers 
i el pivot, però mentrestant l’equip 

Fins a set equips ben 
situats per optar a l’ascens

La part final de la temporada podria 
ser ben intensa i reeixida per al bàs-
quet hospitalenc en les categories 
més enllà de la LEB. Ara per ara fins 
a set equips tenen opcions clares de 
lluitar per l’ascens. Els repassem.

A la Lliga EBA masculina, l’Ara-
cena AEC Collblanc vol ocupar 
una de les dues places que donen 
opció a classificar-se per a l’ascens 
de categoria. La temporada està 
sent força complicada al seu grup 
de competició i l’equip de Josep 
Maria Marsà, després d’una primera 
volta irregular, arriba al tram final 
d’aquesta fase aprofitant al màxim 
les opcions. Tal com diu l’entrena-

dor, “a la lliga EBA ningú et regala 
res”, i potser per això en el moment 
de tancar aquesta edició se situen a 
tres victòries de distància dels llocs 
desitjats, quan manquen sis partits.

A la Copa Catalunya femenina, 
el CE Joventut L’H acaba d’iniciar 
la segona fase. Després de classifi-
car-se de forma relativament còmo-
da com a terceres de grup, l’equip 
d’Ivan Faure afronta aquesta segona 
fase amb la il·lusió d’aconseguir un 
dels quatre llocs que donen accés 
a la final a quatre i a un possible 
ascens. “Aquests partits ja seran 
contra el grup d’equips de dalt i les 
victòries ja sumaran totes”, diu Fau-
re en referència al potencial de les 
rivals i a la transcendència de tots 
els enfrontaments.

A la Primera Catalana masculina, 
l’AESE manté intactes les opcions 
de disputar la final a quatre, ja que 
lidera el seu grup, tot i que encara 

Bàsquet. Collblanc, 
Joventut L’H, AESE, 
Bellsport i Catòlic, 
amb opcions de pujar 

Raquel Alonso (Joventut L’H), en el partit que van guanyar al CB Lleida

manca per disputar un terç de la 
fase regular. El mateix podem dir del 
Centre Catòlic, que disputa el liderat 
al seu grup de Segona Catalana.

Pel que fa a la resta de catego-
ries femenines, a Segona, l’AESE 
lidera el seu grup i també té opcions 
d’acabar disputant la fase d’ascens. 
Per contra, al mateix grup, l’Aracena 
AEC Collblanc ocupa la penúltima 
posició i té complicat fins i tot ac-
cedir a la promoció de permanència 
per evitar el descens directe. Però 
és que a més a la Tercera Catalana, 
l’AESE B també està fent una bona 
campanya, i junt al Bellsport encap-
çalen el seu grup, per tant els dos 
equips mantenen opcions de pujar 
de categoria.

Finalment, a la Segona Nacional 
de bàsquet en cadira de rodes, el 
CEM L’Hospitalet es manté tercer 
dels sis equips participants en el 
seu grup. y

Devin Schmidt va anotar 20 punts davant l’Extremadura Plasencia

tot seguit admet que una vegada 
s’aconsegueixin les 14 victòries que 
calculen que suposen la salvació 
“tenim ganes d’anar més cap amunt 
i continuar mirant cap a dalt i no 
mirar en cap moment cap a baix”. 
Malgrat tot, no cal perdre de vista 
que els quatre darrers llocs són de 
descens directe i encara no estan 
matemàticament descartats.
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La Asociación de Clubes de Petan-
ca de L’Hospitalet ha celebrado un 
año más su fiesta de fin de tempora-
da, en la que se entregan los galar-
dones de las competiciones que ha 
organizado en la ciudad el año ante-
rior. Por segunda vez la Festa de la 
Petanca se ha celebrado en el Pa-
lauet de Can Buxeres, en un formato 
más reducido y con la presencia de 
miembros del Consistorio. 

En el transcurso del acto, la 
asociación que reúne a los 13 clu-
bes que practican este deporte en 
L’Hospitalet ha entregado los pre-
mios de los cinco torneos que orga-
niza anualmente. Además, también 
se repartían 13 reconocimientos 
para los presidentes de los clubes y 
dos premios a la trayectoria deporti-
va que no se pudieron entregar en la 
anterior edición de la Nit de l’Esport 
(para el CP Mediterrani Bellvitge, 
por su segundo puesto en el cam-
peonato de España, y para el CP 
Gornal, por su ascenso a Cuarta).

La celebración de la Festa ha 
coincidido prácticamente con el fin 

La petanca de L’H va de fiesta
Temporada. La 
Asociación de Clubes 
ha celebrado su 
tradicional fiesta 
social en el Palauet 
de Can Buxeres

Foto de familia de premiados y concejales del Ayuntamiento en la Festa de la Petanca celebrada en Can Buxeres

ESPORTS

de la temporada de competiciones 
federadas, que este año han de-
parado tres ascensos y cinco des-
censos. El gran triunfador ha sido el 
CP Gran Vía, que se ha proclamado 
campeón de la liga de Primera 
masculina, con sólo una derrota, y 
de la Segunda Femenina. De esta 
forma, el equipo femenino recupera 
la Primera categoría que perdió la 

temporada anterior, y lo hace de 
forma brillante, sin perder ni un solo 
partido. Además, el equipo B feme-
nino del Gran Vía ha redondeado la 
brillante campaña del club al ganar 
en su grupo de Cuarta y ascender 
a Tercera. También asciende esta 
temporada el equipo masculino 
del CP Gornal, de forma directa a 
Cuarta. Se ha quedado en puertas 

de subir a esa categoría el CP Santa 
Eulàlia, que no ha podido superar 
una promoción ante el Sant Ildefons 
por una mínima diferencia de dos 
puntos de partida.

En el apartado de los descen-
sos, pierden la categoría de forma 
directa el equipo femenino del CP 
La Florida, que ha sido último en la 
máxima división y baja a Segunda; el 

masculino del Mediterrani Bellvitge, 
que baja a Cuarta; el masculino del 
CP La Florida, que desciende a 
Quinta, y el equipo B masculino del 
CP Ildefons Cerdà, que baja a Sex-
ta. También pierde su categoría al 
no superar la promoción para evitar 
el descenso el equipo B masculino 
del Gran Via, que ahora militará en 
Cuarta. ❙

http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=258431818&video=&titol=Festa%20de%20la%20Petanca%20al%20Palauet%20de%20Can%20Buxeres
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Así funcionaba en 2005 la escuela de balonmano de Bellsport, cuatro años antes de cerrar la sección

Bellsport quiere recuperar 
su sección de balonmano

La directiva de Bellsport, con el apo-
yo de algunos ex jugadores forma-
dos en la entidad, ha iniciado una 
serie de acciones para intentar reu-
nir al menos una decena de niños y 
niñas entre 6 y 12 años para formar 
el embrión de una escuela. 

De momento, la AE Bellsport ha 
empezado a difundir mensajes en 
carteles y por redes sociales. La 

idea es convocar el próximo mes 
de junio unas jornadas de puertas 
abiertas a lo largo de dos semanas 
para reunir allí al mayor número 
posible de interesados. En sep-
tiembre se repetiría esa iniciativa y, 
justo después, si consiguen reunir 
al menos 8 o 10 niños y niñas se 
plantearían abrir la escuela.

Según explica el director depor-

tivo del club, Álex Jiménez, “sería un 
primer paso para ir creciendo poco 
a poco y volver a formar una sec-
ción de balonmano en el club”. Los 
interesados pueden informarse en 
el polideportivo de Bellvitge Sergio 
Manzano o bien a través del correo 
bellsport@aebellsport.com.

La sección de balonmano en 
Bellsport se inició en 1983. Llegó 
a tener escuela, equipos de base 
y sénior masculino y femenino. En 
2009, sin sénior y sin suficientes 
jugadores de base para formar plan-
tillas decidieron cerrarla. ❙

Entidades. La AE Bellsport quiere recuperar la 
sección de balonmano, perdida hace ocho años, 
y lanza una campaña para captar niños y niñas

ARXIU

La Cursa 
Nocturna del 
14 d’abril ja 
ha obert les 
inscripcions
Com en anteriors edicions, la Cursa 
Nocturna tindrà lloc a partir de les 
20.30h en un circuit amb sortida i 
arribada a la plaça d’Europa que dis-
correrà per Santa Eulàlia i el Districte 
Econòmic. Hi haurà dues distàncies 
possibles, 5 i 10 quilòmetres. Les 
inscripcions costen entre 11 i 16 €, 
en funció de la distància i de si cal 
llogar el xip de control de temps. El 
preu inclou la donació d’un euro soli-
dari que aquest any col·laborarà amb 
un projecte d’ajuda als joves inves-
tigadors de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Les persones interessades a 
córrer la Nocturna de L’H el 14 
d’abril es poden inscriure als polies-
portius municipals de Gornal (c. de 
Can Tries, 20-28) i Bellvitge Sergio 
Manzano (av. de la Mare de Déu de 
Bellvitge, 7) així com a GM Esports 
(av. del Carrilet, 214) i Decathlon (al 
Centre Comercial Gran Via 2). La 
inscripció també es pot fer a través 
del web de Champion Chip. El ter-
mini es tancarà el 7 d’abril en el cas 
de les presencials i el 10 d’abril en 
la modalitat electrònica, tot i que en 
cas d’arribar als 6.000 participants 
el període d’inscripcions quedaria 
automàticament tancat. Més infor-
mació a cursanocturnalh.cat. ❙

Dos récords 
para María 
Vicente y 
Sara Gallego 
(ISS L’H) 
En el campeonato de Catalunya de 
invierno, la atleta del ISS L’H At-
letisme Sara Gallego ha rebajado 
la plusmarca nacional sub 20 de 
los 400 en pista cubierta hasta los 
54”50. Por su parte, su compañe-
ra María Vicente batía el récord de 
España sub 18 de salto de altura en 
el campeonato de Catalunya de esa 
categoría, dejando la nueva marca 
en 6m25. También es récord de Ca-
talunya absoluto. 

En marcha atlética, el veterano 
Jesús Ángel García Bragado ha 
obtenido el bronce en la prueba de 
50km del campeonato de España 
y mínima para la Copa del Mundo. 
García Bragado fichó esta tempo-
rada por el club ribereño. Y en el 
nacional en pista cubierta, Anna 
Obradors ha sido sexta en 60m. 
y Marina Ribas, octava en pértiga. 
Obradors ganó una semana antes 
el título nacional sub 23 de 200m. 

La familia del ISS L'H y el atletis-
mo catalán han lamentado reciente-
mente la muerte del que fuera presi-
dente del club, Rogeli Gironès, a la 
edad de 82 años. Gironès colaboró 
con diversos clubes catalanes y fue 
juez de atletismo más de tres déca-
das. Su dedicación le valió la insig-
nia de plata federativa en 2006. ❙

mailto:bellsport@aebellsport.com
http://cursanocturnalh.cat/es/
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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
Sindicatura de Greuges L’H 93 402 99 26 sindicatura.greuges@l-h.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

La trajectòria de Pepe 
Espaliú, al Tecla Sala

La mostra Pepe Espaliú. Tres temps 
és un recorregut per la trajectòria d’un 
dels artistes més significatius de l’art 
conceptual espanyol, que va trobar a 
la ciutat el primer reconeixement.
Pepe Espaliú. Fins al 3 de juny. Accés lliure
Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)
www.teclasala.net

Reflexions entorn de la 
situació a Europa 

Tres Quarts per Cinc Quarts programa 
un debat amb Andreu Claret entorn de 
la situació d’Europa.
Espai de debat. 19 de març, 19h. Accés lliure
L’Harmonia (pl. Josep Bordonau i Balaguer, 6) 
www.lhespaidebat.com

Maria Arnal i Marcel 
Bagés en concert 

Presenten el seu àlbum 45 cerebros y 
1 corazón on continuen la cadena de 
transmissió de la música popular. 

‘45 cerebros y 1 corazón’. 8 d’abril, 19h. Preu: 15€ 
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

Arranz-Bravo presenta 
la mostra ‘Contrapunt’

L’exposició recull 45 peces noves 
d’Eduard Arranz-Bravo que ha fet du-
rant el 2017. 
‘Contrapunt’. Fins al 22 d’abril. Accés lliure 
Fundació Arranz-Bravo (av. Josep Tarradellas, 44) 
www.fundacioarranzbravo.cat

Itaca Band, a l’escenari 
de la Salamandra

En el marc del Festival Curtcircuit, el 
grup presenta el seu darrer disc Ex-
plosiva.

Itaca Band + Koers. 24 de març, 21h. Preu: 10€ 
Sala Salamandra (av. del Carrilet, 235)
www.salamandra.cat

Un documental recull la 
trajectòria de La Chana

Guanyador del Gaudí al millor docu-
mental del 2018, la projecció comp-
tarà amb la presència de la bailao-
ra hospitalenca, Antonia Santiago 
Amador, coneguda com La Chana. 

‘La Chana’. 15 de març, 19h. Accés gratuït 
Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
www.auditoribarradas.cat

El 17 de març se celebra la cloenda de la Quinzena 
metropolitana amb una jornada participativa de dansa 
al carrer. Hi haurà espectacles, espai de pícnic, food 
trucks i projeccions. A les 12h hi haurà una ballada si-
multània a tots els municipis que participen en el festival.  

La dansa envaeix el carrer en una festa on tothom balla

Territori dansa i Tothom balla. 17 de març, d’11.30 a 21h. Accés lliure 
Plaça del Poliesportiu del Centre i voltants
www.dansametropolitana.cat

Després de l’experiència de Terra Baixa en la qual Lluís 
Homar interpretava tot sol els personatges principals de 
l’obra, ara aborda el clàssic d’Edmond Rostand, Cyrano 
de Bergerac. Aquesta vegada, però, comptarà amb cinc 
actors damunt l’escenari. 

Lluís Homar arriba al Teatre Joventut amb ‘Cyrano’

‘Cyrano’. 6 d’abril, 20.30h. Preu: 22€ 
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
www.teatrejoventut.cat

L’exposició és un recull de les darreres obres de l’artista plàs-
tica Pati Baztán en les quals ha experimentat amb una nova 
tècnica pictòrica on usa pigments naturals per crear un negre 
d’aspecte orgànic que es contraposa a la tela del llenç. 

Les darreres obres de Pati Baztán a la mostra ‘Earth Skin’

‘Earth Skin’. Fins a l’1 d’abril. Accés lliure 
L’Harmonia (pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6)
www.museul-h.cat

Pinotxo pren vida al 
Centre Catòlic

La Companyia de Titelles Sebastià 
Vergès presenta una versió del conte 
de Carlo Collodi, Pinotxo.

‘Pinotxo, el nen de fusta’. 1 d’abril, 18h. Preu: 6€ 
(5€ per a menors de 14 anys i reserva prèvia)
Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34)
www.teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

‘Lady Macbeth’, al 
Versió Original

El film basat en la novel·la Lady Macbeth 
de Mtsensk narra la lluita d’una dona 
per complir els seus somnis. 

‘Lady Macbeth’. 27 de març, 17, 19.15 i 21.30h 
Preu: 5,60€
Filmax Granvia (av. de la Granvia, 75) 
www.espaivo.blogspot.com.es

El Club d’Automobilisme CL’HÀSSICS Hospitalencs ha or-
ganitzat una trobada de motos i cotxes clàssics el pròxim 18 
de març, una cita ineludible pels amants del motor on poder 
gaudir de models poc comuns.  

Els amants dels clàssics tenen una cita a L’Hospitalet 

Trobada de motos i cotxes clàssics. 18 de març, de 9 a 13h. Entrada lliure
Parc de Can Buxeres (entrada pel carrer de l’Estronci)
Facebook: AUTOCLASICS  HOSPITALENCS

mailto:sindicatura.greuges@l-h.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.teclasala.net/
http://www.lhespaidebat.com/
http://www.auditoribarradas.cat/
http://www.fundacioarranzbravo.cat/
http://www.salamandra.cat/
http://www.auditoribarradas.cat/
http://www.dansametropolitana.cat/
http://www.teatrejoventut.cat/
http://www.museul-h.cat/
http://www.teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com/
http://www.espaivo.blogspot.com.es/
http://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?vimeoId=256643874&video=&titol=L%27artista%20pl%C3%A0stica%20Pati%20Bazt%C3%A1n,%20presenta%20%22Earth%20Skin%22,%20a%20L%27Harmonia
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