CULTURA

10 de juny del 2002

El Centre d’Estudis
reflexiona sobre
la situació de
l’habitatge a L’H
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Nova edició de ‘Quaderns d’estudi’
demanda immobiliària. Per una
altra banda, els autors consideren que l’evolució de l’oferta és
condicionada des de fa dècades
per la manca d’espai edificable.
També consideren que la proximitat i les bones comunicacions
amb Barcelona i la situació de
L’Hospitalet en el nucli central
metropolità han estat elements
importants en l’evolució dels
preus, que han seguit un camí
a l’alça durant els darrers vint
anys.
■ Relacionar variables
Per fer la seva anàlisi, els autors relacionen les variables com
els preus, la manca de parc immobiliari de lloguer, la manca
de rehabilitació d’habitatges envellits, criteris d’acció davant els
pisos buits..., amb aspectes de-

Música
14 de juny, 22h. Alex &
TNT Blues. 21 de juny,
22h. Doctor en Alaska. CC
Collblanc (Mare de Déu
dels Desemparats, 87).
14 de juny, 22h. Carlos
Sopeña. 16 de juny,
19h. Rafael Ramírez Iborra. Piano i castanyoles.
30 de juny, 19h. Recital
de Sarsuela. CC Barradas
(Just Oliveras, 56).
14 de juny, 22h. Bad
Music Festival. Sala Salamandra (Carrilet, 301)

Llibres

GABRIEL CAZADO

El Centre d’Estudis de
L’Hospitalet presenta el
pròxim dia 13 el número
18 de la col·lecció Quaderns d’estudi titulat L’habitatge a L’Hospitalet. El llibre proposa fer una reflexió
sobre una qüestió que
afecta tothom i que pot
condicionar el present i el futur
de la ciutat.
Els autors, Carme Trillo, economista; Joffre López, sociòleg;
Antonio Algaba, geògraf; Mireia
Mascarell, antropòloga, i Àngela
Garcia, geòg rafa, interrelacionen un seguit de factors que es
troben en plena evolució i que
condicionen la construcció de
nous habitatges.
Per una banda, el llibre indica que els canvis poblacionals i
de la mateixa estructura familiar
fa que apareguin nous tipus de
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Ja s’ha editat el núm. 18 de Quaderns d’Estudi

‘L’habitatge a L’Hospitalet’
es presenta el dia 13 a la
biblioteca Josep Janés
mogràfics, com l’envelliment de
la població, la disminució de la
taxa de natalitat... i amb d’altres
socials i polítics: la marxa de la

gent jove, el moviment okupa o
la nova immigració estrangera.
El contingut d’aquesta publicació es completa amb una enquesta d’opinió adreçada a persones i institucions representatives de l’Administració, les empreses immobiliàries i la societat civil. La presentació del llibre
es farà a la Biblioteca Josep Janés. # PI LAR GONZALO

18 de juny, 18h. Temps
de poetes 2002 amb Navegante de sueños d’Antonio Machado. Biblioteca la Bòbila (pl. Bòbila,1).
20 de juny, 19.30h. Llibres de Capçalera amb
Gemma Nierga. Biblioteca Tecla Sala (Tarradellas, 44).

Altres
15 de juny. 10h. Primera Festa per l’alternativa
d’EUiA. CEIP Puig i Gairalt (Josep Molins, 11).
16 de juny, 17h. Cambio de vara 2002 l’Hermandad Pastorcillo Divino. Parroquia Desemparats (pl. Espanyola).

