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Matrícula escolar

L’H Espai de Debat. Jose Corbacho i Juan Cruz hi seran el 15 de juny

Plaça en
primera opció
per al 93%

Un vecino de Bellvitge
gana más de 7 millones
de euros con la ONCE
La persona agraciada consiguió
el premio de segunda categoría
(5+1aciertos) con el Eurojackpot,
de la ONCE, un sorteo de ámbito europeo. El boleto fue vendido
en el quiosco de José Luis Molina
Mateo, en la rambla de la Marina,
185. Molina cree que se trata de
un cliente habitual del barrio. y

Del 8 al 12 de juny, les famílies hauran
de formalitzar la matrícula per a l’ensenyament obligatori del curs 20152016. El 93% dels alumnes han
aconseguit plaça en la primera opció,
i el 96%, a algun dels centres que
havien sol·licitat. El 58% ha triat escola pública. A l’ESO, les places s’han
assignat sense incidències. El pròxim
curs s’obriran tres aules més de suport d’educació especial per a alumnes amb necessitats específiques. y

PIMES

Els empresaris
reclamen les
infraestructures
Els empresaris de L’Hospitalet i el
Baix Llobregat han reclamat simplificar els tràmits administratius, reduir
les càrregues fiscals, finalitzar infraestructures cabdals per al país, com
el corredor mediterrani i l’L9 del metro, i millorar els accessos amb transport públic als polígons industrials.
Així es va donar a conèixer durant el II
Congrés de la Micro, Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya que es va celebrar a L’Hospitalet. y

Breves

El pequeño y mediano
comercio reacio a abrir
ocho festivos este año
Évole va respondre a les preguntes del periodista Josep Martí Gómez i del públic des de l’escenari del Barradas

El mediàtic Jordi Évole
omple l’Auditori Barradas
L’H Espai de Debat ha triat aquest trimestre cites
amb protagonistes mediàtics: el periodista Jordi
Évole i els cineastes Jose Corbacho i Juan Cruz
Poc abans de començar l’acte amb
el televisiu Jordi Évole l’11 de maig,
la cua d’assistents baixava per la
rambla de Just Oliveras des de la
porta de l’Auditori Barradas fins al
carrer de Barcelona. Ha estat sens

dubte un dels actes més seguits
dels que convoca L’H Espai de
Debat. I aquest trimestre també té
altres cites d’interès, com la intervenció dels cineastes hospitalencs
Jose Cobacho i Juan Cruz, que se-

ran també al Barradas per parlar del
seu primer llibre, People from Ibiza,
i també de la pel·lícula Incidencias
que volen estrenar aquesta tardor.
El presentador del programa
Salvados de la Sexta TV va afirmar
que, tot i el seu èxit, “un sempre ha
de tenir els peus a terra, perquè tot
això de la fama és molt relatiu. No
s’han de perdre mai de vista els espectadors, ni desconnectar-se del
que passa al carrer”. y

Los comercios de L’H podrán abrir
el 24 de septiembre y el 13 de diciembre, además de los seis festivos que dispone la Generalitat,
según el nuevo calendario autonómico. Los comerciantes de barrio
no lo consideran rentable y además
les impide conciliar con su familia. y

El Hospital de Bellvitge
denunciado por la
muerte de un paciente
Se trata de un hombre de 66 años
que fue operado de urgencia de
una hernia abdominal tras 22 meses en lista de espera. Un comunicado del hospital señala que la
asistencia fue la adecuada y que al
agravarse su situación la operación
se priorizó como preferente. y

