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Política

Comerç. Trist adéu després de 50 anys de brillant trajectòria

Un de cada
cinc ciutadans
va votar la
jornada del 9-N

Breves
CDC L’H rememora la
fundació del partit, ara
fa 40 anys a Montserrat
L’exregidor Jacint Borràs va ser un
dels assistents a l’acte fundacional de Convergència fa 40 anys
a Montserrat. Borràs recorda que
va coincidir amb els actes del
75è aniversari del FC Barcelona
“perquè així la reunió clandestina
va passar desapercebuda”. Jordi
Monrós, regidor i president comarcal de CDC, assegura que
“ara el partit ha donat el pas del
nacionalisme al sobiranisme” i,
en clau local, creu que a les pròximes eleccions municipals "per
primer cop serà possible tenir un
panorama molt diferent a L'H". y

Segons les dades oficials de la Generalitat, 44.447 hospitalencs van
votar en el procés participatiu del 9-N
sobre el futur polític de Catalunya.
Això suposa que aproximadament el
21% de les persones que, segons
el padró, tenen 16 anys o més van
participar en la consulta (16 punts
menys que la mitjana catalana).

Manel Tirvió, gerent de la cocteleria Tirsa, a la barra de l’emblemàtic local

El Tirsa baixa la persiana el 31
de desembre per la nova LAU
Com a la resta de Catalunya,
l’opció del doble sí a les dues preguntes també va ser la guanyadora
a L’H, tot i que amb el 67,8% dels
vots, 13 punts menys que al resultat general. L’opció sí-no va sumar
el 16,65% dels sufragis; el sí-en
blanc, un 1,22%; el no, 8,71%;
en blanc es van comptabilitzar un
0,58%, i altres, un 5%. y

Les circumstàncies econòmiques actuals i, per
sobre de tot, l’augment d’un lloguer fins ara
limitat, acaben amb el veterà establiment
La Llei d’arrendaments urbans posarà fi el 31 de desembre a un dels
locals més emblemàtics de la ciutat,
el Tirsa Cocktail Bar de la Torrassa.
L’equip de l’establiment, comandat
pel Manel Tirvió, va anunciar el 8 de

novembre a Twitter que la seva trajectòria s’acaba després de més de
50 anys d’història.
El propietari del local ha proposat
un canvi en les condicions del contracte de lloguer en base a la nova

Llei d’arrendaments urbans que “és
inassumible”, segons Tirvió. Afegeix
que “les actuals circumstàncies
econòmiques no acompanyen” i
que, tot i que ho ha intentat, no ha
aconseguit trobar una solució.
En quant es va conèixer el tancament, les mostres d’enuig de
clients i coneguts van inundar les
xarxes socials, però la realitat és que
aquest 2014 el Tirsa deixarà de ser
un referent de L’Hospitalet. y

El PP denuncia el
número de estudios
adjudicados ‘a dedo’
Los populares critican la calidad,
la corta longitud o el poco interés
para el Ayuntamiento de algunos
de los “numerosos estudios” adjudicados por un importe inferior
a 6.000€, el límite legal para encargarlos sin concurso público.
Como ejemplos, citan el de Josep
Ramoneda sobre L’Hospitalet y
la cultura (“por 20 folios el ayuntamiento pagó 5.929 €”) o el de
Greg Clark sobre las áreas metropolitanas de diversas ciudades
del mundo. El Gobierno municipal
defiende su idoneidad y calidad. y

