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Martorell acoge el doble de puestos de trabajo que su propia población
pero registra la mayor proporción de paro del Baix Llobregat
Los sindicatos mayoritarios creen que la flexiseguridad todavía
no se puede aplicar en el Baix Llobregat ni en España

El paro se reduce en nuestro territorio aunque empeora la calidad
del trabajo con un elevado porcentaje de contratos temporales

Qui és Qui: Radiografia dels qui manen

BCN Content Factory

Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en el
Baix Llobregat concluyen que
todavía es demasiado pronto para que en la comarca y
en España pueda aplicarse la
“flexiseguridad”, un concepto
de origen nórdico concebido
para que las empresas puedan
adaptarse mejor a las demandas del mercado. Para Carlos
de Pablo, “la flexiseguridad es
una trampa cuando no se dan
unas condiciones laborales mínimas”, dando a entender que
su utilización podía generar
falsas expectativas entre los
trabajadores, sobre todo en las
pequeñas y medianas empresas. “Estamos muy lejos de la
flexiseguridad. Y que quede
claro que se trata de una puerta
de entrada y de salida que sólo
controla el empresario”, ha
añadido Toni Mora. Fonollosa ha corroborado estas palabras afirmando que se trata de
un objetivo “muy loable, pero
muy difícil de implementar en
nuestro país”.

M

artorell es la única
población que dobla
el número de puestos de trabajo que
acoge en su término municipal
en relación a sus propios habitantes. Sin embargo, se produce la paradoja de registrar el
mayor número de parados de
la comarca. Xavier Fonollosa,
alcalde del municipio, así lo ha
reconocido en el debate laboral
organizado por BCN Content
Factory, ya que en su ciudad
están instaladas empresas con
más de 50.000 empleos, una
cifra que prácticamente dobla
el número de sus 28.000 residentes. Estos datos contrastan
con el hecho de que Martorell
sea la población con la tasa de
desempleo más alta de la comarca: 18,7%, según estima
el Observatorio Comarcal del
Baix Llobregat.
La doctora Eva Jiménez,
autora del capítulo laboral del
libro “Qui és Qui. Radiografia
dels qui manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet” expuso en el
debate que el paro decrece en
el Baix. En marzo de 2013, había 73.454 desempleados registrados en la comarca y 24.501
en L’Hospitalet. En febrero de
2016, hay reconocidos 54.350
parados en el Baix y 18.921 en
la segunda ciudad de Cataluña.
La periodista subraya por contra que es la calidad del trabajo
lo que ha empeorado en la comarca, debido “a la inestabilidad de los contratos temporales”, cuya cifra asciende a más
de 50.000 nuevos en el segundo trimestre de 2015, frente a
los casi 7.000 indefinidos.

Nuevo modelo sindical
Carlos de Pablo, el secretario
comarcal de UGT en el Baix
Llobregat, ha subrayado que

Por orden: eva jiménez, periodista autora del capítulo; toni mora, secretario general de ccoo en el baix llobregat;
xavier fonollosa, alcalde de martorell; carlos de pablo, secretario comarcal de ugt; y Juan c. valero, director
de bcn content factory y editor del libro qui és qui: radiografia dels qui manen al baix llobregat i l’hospitalet

la comarca no ha tenido herramientas para enfrentarse a
la crisis económica por culpa
del fracaso de la UE que “no
ha pensado en las personas”.
El sindicalista ha apostado por
cambiar el modelo sindical
actual que es de una realidad
social y política de hace 40
años. “El Baix Llobregat existe
como estructura social, y este
país necesita un nuevo modelo
industrial que debe conseguirse
desde la proximidad”, apostilla el representante. El secretario general de CCOO en el
Baix Llobregat, Alt Penedès,
Anoia y Garraf, Toni Mora, ha
remarcado que los sindicatos
“estamos en el proceso de re-

pensar qué hacer” en sintonía
con las administraciones y la
sociedad civil, así como con
las asociaciones de parados,
para llegar a ser útiles. En los
últimos años, las reformas laborales han sido “un intento de
cargarse la negociación colectiva y la utilidad de los sindicatos que sirve para defender
el papel del trabajador”, añade
el experto. La reforma iniciada
por el Partido Popular en 2012,
según De Pablo, e incluso antes, con el PSOE de Rodríguez
Zapatero, según Mora, ha supuesto un golpe más duro de
lo que podría pensarse, ya que
se ha tratado de una “verdadera
contrarreforma” que ha atacado

el pilar de todo el sistema sindical.

Falta de interlocutores
Vicenç Rocosa, representante de la USOC en el Baix, ha
lamentado la falta de interlocutores en la comarca: “No
tenemos una patronal representativa de las empresas”, lo
que a su juicio explicará las dificultades del futuro. Francesc
Castellana, presidente de la
Fundació Utopia, ha constatado que en el Baix Llobregat no
ha habido una “burguesía propia”, ni patronal que organice y
recomponga el discurso social
y político.
Los representantes de la

Homenaje a sindicalistas
El alcalde de Martorell ha recordado en este acto que éste
es “un pueblo de tradición trabajadora desde la creación de
la Unión de Rabassaires”, un
sindicato de viticultores surgido en 1922, así como de larga
relación con el mundo sindical.
El Ayuntamiento de Martorell
ha dedicado la calle de acceso
al Centro de Formación Profesional Integrada en el sector
de la Automoción a Manuel
Gallardo, sindicalista de UGT
que fue presidente del comité
de empresa de Seat y vecino de
Viladecans que murió en 2014.
En la misma tradición de reconocimiento a la labor sindical,
la plaza Paco Español homenajea al sindicalista de CCOO y
ex trabajador de Solvay. III
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Alianza contra la depresión

El Llobregat lanza la campaña “Cero suicidios”
Siete ciudades de la comarca y L’Hospitalet registraron 47
suicidios en 2013, cifra que ha aumentado considerablemente
durante los últimos años

“

El doctor Palao alerta de la falta de campañas de sensibilización,
lo que imposibilita cambiar la perspectiva de la sociedad, que
contempla este acto como una debilidad

Dayana García Blas
BCN Content Factory

A

ncianos que se
sienten una carga para sus hijos; menores y
adolescentes que no le ganan la batalla al bullying;
adultos que se divorcian o
pierden su empleo y acaban en depresión… Todas
estas guerras son un fracaso de la sociedad si acaban
llevándose la vida de un ser
humano. El suicidio tiene
una complejidad tremenda
y, muchas veces, para evitarlo sólo hay que escuchar
esa llamada de atención de
alguien que pide ayuda.
Estas Navidades estuvieron marcadas por la muerte
del pratense D.M., 24 años,
que acabó con su vida
tirándose a las vías del tren
de su ciudad natal.
Este reportaje recoge la
labor de Después del Suicidio-Asociación de Supervivientes (DSAS), integrada por voluntarios que han
perdido a un familiar cercano y que dan soporte de
duelo a personas que han
pasado por su misma situación. Su presidenta, Cecilia
Borras, detalla que “el duelo es tremendamente duro

Cecilia Borrás, presidenta de DSAS

Debemos crear
una nueva
pedagogía del suicidio
que empiece por romper
los mitos y las creencias
sobre este tema”

“

Mossos d’Esquadra RPMS

Los Mossos
d’Esquadra
de la Regió Metropolitana
Sud aseguran que
en los centros de
Atención Primaria es
más fácil detectar un caso
de depresión, principal
motivo de suicidio”
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Antonio, a la izquierda, subdirector de la Asociación
Grupo de Teatro Imagina de L’Hospitalet

y largo, y tiene el riesgo
de convertirse en un dolor
crónico”. En un momento
en el que el número de suicidios ha repuntado, resulta
evidente “crear una nueva
pedagogía del suicidio que
empiece por romper los
mitos y las creencias sobre este tema”, atestigua la
portavoz.

Crecen un 10% anual
Cristina Manresa, comisaria-jefe de la Región
Metropolitana Sud de los
Mossos d’Esquadra, ha
alertado recientemente que
el número de suicidios “ha
aumentado muchísimo”.
Según la memoria del 2013
del Instituto de Medicina
Legal de Cataluña, las ciudades de Cornellà, El Prat,
Esplugues, Gavà, Sant Boi
y Sant Feliu de Llobregat
registraron 33 suicidios en
ese año y solo L’Hospitalet
tuvo 14. Por su población,
la zona metropolitana es el
área donde más suicidios se
producen en Cataluña y entre los principales riesgos
está la tentativa, aquellos
que lo intentan una primera
vez; el consumo de sustancias como el alcohol; la depresión como enfermedad
mental; y la situación social, el entorno de la persona
que puede verse afectado
por una circunstancia de

índole mayor.
El doctor Diego Palao,
director del Servicio de
Salud Mental del Hospital Parc Taulí de Sabadell,
apunta que el número de
defunciones por esta práctica “ha crecido un 10% en
2014 respecto a las cifras
de 2013”, año en el que se
anotaron 537 suicidios en
el territorio catalán. El psiquiatra destaca que, aunque
“no se ha logrado reducir la
tasa de suicidios en los últimos 20 años en España”, el
número de defunciones es
inferior al de los países del

norte de Europa y China.
La presidenta de DSAS
razona que la cifra de suicidios “crece” porque se
registran mejor los datos y
hay una mayor sensibilidad
en el tema. “Antiguamente,
había partes de defunciones que eran suicidios y se
hacían pasar por otra cosa”,
recalca Cecilia Borrás. Begoña de Pablo, asociada
de DSAS, remarca a título personal que existe aún
una cultura antigua sobre el
suicidio, que debe cambiar
con la ayuda de la pedagogía, y que arraiga desde

que en 1970 la gente que se
suicidaba no podía enterrarse en tierra sagrada.

Sin campañas
La mayoría de casos de suicidio se produce entre personas de 24 a 50 años, y el
riesgo es mayor en varones
de 65 años, lo que supone el 75% de las muertes.
Según el departamento de
Salud de la Generalitat de
Cataluña, el suicidio es la
tercera causa de mortalidad
evitable en nuestro entorno, y supera desde 2007 la
mortalidad causada por ac-

Aumentan los trastornos de
comportamiento entre adolescentes

E

l número de menores con trastornos de comportamiento ha aumentado en los últimos cinco
años, según concluye un estudio del Hospital
Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat,
elaborado entre más de 1.300 padres y madres, médicos, psicólogos, pediatras y psiquiatras.
Los factores que han intensificado estos trastornos
de conducta en los adolescentes son las ansias de recompensa inmediata, el poco aguante frente a situaciones incómodas o embarazosas que les molesta, la crisis
económica y los posibles cambios estructurales vividos
en sus respectivas familias. Estos cambios de conducta

son la primera causa de consulta en los centros de salud
mental para niños por su repercusión en el ámbito familiar y en el colegio. El hecho de quedarse sin amigos, el
consumo elevado de sustancias, la falta de atención en
el colegio y las bajas notas pueden ser indicios de estos
problemas de conducta.
Para hacer frente a esta dificultad, muchos de los
encuestados han pedido que se aumenten los recursos
para tratar estos cambios de conducta y mejorar la coordinación entre los agentes implicados (padres y madres, profesores y médicos) para erradicar estos trastornos desde la base y que no vayan a más. III

cidentes de tráfico. Gracias
a las campañas de sensibilización de la Administración Pública y otros organismos, la tasa de muerte
por accidente de tráfico se
ha reducido de forma notable en los últimos años. En
2005, el observatorio de
salud de la Generalitat registró 493 muertes de tráfico, mientras que en 2013
la cifra decreció a 132. Si
funcionan las campañas de
sensibilización, ¿por qué
no se hacen más contra el
suicidio o la depresión?
El especialista en psiquiatría explica que es bueno informar del suicidio si
se hace de forma correcta
diciendo que se ha producido porque esa persona
no tenía acceso a la ayuda
necesaria, sin dar detalles
del procedimiento suicida o mitificando el acto
para buscar explicaciones
sociales a lo ocurrido. El
doctor Palao considera
que “hay poca presencia
del tema y creo que no se
están haciendo suficientes
campañas de sensibilización, lo que imposibilita
cambiar la perspectiva de
la población, que piensa
que el suicidio es una debilidad de las personas”.
Un ejemplo a seguir es la
iniciativa “cero suicidios”,
una estrategia global contra el suicido, gracias a la
cual ha decrecido la tasa de
tentativas en varias ciudades americanas.

Desde Atención Primaria
Begoña de Pablo, miembro
de DSAS, explica que cada
día muere más gente en España por suicidio que por
accidente de tráfico por lo
que debe hablarse de ello.
“Sí se han de hacer campañas de sensibilización
y se tendría que hablar en
el colegio de forma natural porque en nuestro país
mueren más personas por

suicidio que por accidente
de tráfico” puntualiza la
agrupada.
Fuentes oficiales de los
Mossos d’Esquadra de la
Región Metropolitana Sud
avisan que sobre el tema
del suicidio “es correcto
tener información y es la
vía, pero no se debe llamar
la atención sobre según
qué temas, por lo que las
campañas serian difíciles
de ejecutar en según qué
sectores de población”. El
Cuerpo de Policía informa
que la atención primaria de
salud tiene un papel importante, ya que es la primera
instancia dónde se puede
detectar de forma efectiva
que una persona está entrando en un proceso depresivo y que es posible
que tome una decisión de
este tipo.

Trastorno mental
España y 18 países más
forman parte de la “Alianza Europea contra la Depresión”, un proyecto en el
que se aplica un método de
prevención del suicidio con
cuatro intervenciones: Mejorar el conocimiento de la
depresión; poner el foco en
la atención primaria, espacio donde puede detectarse
este padecimiento; actuar
sobre agentes sociales relevantes como la policía,
farmacias y otras personas
que pueden decirle al paciente que la depresión sí
tiene cura; y abordar con
el código riesgo a aquellas
personas que han sobrevivido a una tentativa. Desde
Obertament han activado
la campaña “Cap Conversa
Pendent”, no para evitar el
suicidio, sino para luchar
contra el estigma y animar
a toda la sociedad a acercarse a aquellas personas
que por ciertos motivos
sufren depresión, esquizofrenia, etcétera.
El departamento de Sa-
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lud confirma, según datos
internacionales, que más
del 80% de las personas
presentan algún trastorno
mental en el momento de la
tentativa de suicidio y que
el más frecuente es la depresión. El Plan de Salud de
Cataluña 2016-2020 otorga
una mayor relevancia a la
prevención del suicidio con
el Código Riesgo Suicidio,
la ayuda especializada a
la asociación de supervivientes, el convenio con el
Consejo de Audiovisuales
de Cataluña para ofrecer
recomendación sobre cómo
tratar el tema del suicidio.
Con estas iniciativas, la administración catalana prevé
reducir un 10% en cinco
lustros. “En muchas ocasiones, el suicidio está relacionado con un tema de salud
como la entendemos o de
salud mental”, determinan
desde Mossos d’Esquadra.

Falta respaldo social
El doctor Palao confirma
esta cita asegurando que la
mayoría de casos suicidas
son consecuencia de problemas mentales, aunque
mucha gente piense que se
debe a la debilidad de cada
uno. La depresión moderada y grave es uno de los
principales motivos de suicidio y se trata clínicamente con antidepresivos. El
psiquiatra explica que las
depresiones leves también
deben estudiarse para que
no vayan a más, y éstas se
asisten con psicología cognitiva.
Antonio Martínez, sub-

la consellera de presidència, neus munté, va presidir l’acte de
presentació de la campanya ‘cap conversa pendent’, de l’ong
obertament, amb la que el llobregat col·labora | i. crespo

director de la Asociación
Grupo de Teatro Imagina de L’Hospitalet, sufrió
hace 30 años un trastorno
mental, esquizofrenia paranoide, pero ya lo tiene
más que superado gracias
a su entorno y sus ganas de
trabajar para salir adelante. Durante su estancia en
el Hospital Benito Menni
de Sant Boi, descubrió que
“hay mucha gente dentro de
las enfermedades mentales
que son muy dependientes
de su trabajo, su familia, de
su psiquiatra, y cuando esa
persona falta pues entonces
puede acarrear tentativas”.
El arropo de la sociedad
para sentirte valorado y
comprendido es vital para
luchar contra el suicidio.
En el tema del suicidio
no sólo la familia juega un

papel fundamental, sino que
la policía hace un “trabajo
asistencial” muy importante, afirmó Cristina Manresa
durante un debate policial
organizado por BCN Content Factory. Fuentes de
Mossos d’Esquadra señalan
que “hay personas que tienen la intención de suicidarse, pero hay otras que sólo
quieren llamar la atención
porque están pasando por
un momento depresivo”.
Como decía Antonio, aquí
juega un papel muy importan
lla persona que lo está pasando mal, sin repudiarla, ni
decir que es mera debilidad.
Los Mossos d’Esquadra aseguran que vivimos
en una sociedad con pocas
armas y el suicidio violento
con arma de fuego es mino-

ritario porque su acceso es
muy limitado.

Tentativas: el aviso
Cuando ocurre una actuación de este tipo, a veces,
“alguien de su entorno siente ruidos o nos avisa de
que hay riesgo de tentativa,
antes de que esa acción acabe en muerte segura”. Un
caso reciente producido en
Sitges certifica la efectividad de la Policía en ese
margen de prevención y la
participación de la sociedad en positivo. “Cuando
un hombre quería lanzarse
desde el mercado de Sitges,
un amigo fue a convencerlo
de que bajase y se lo llevó
al centro de salud mental de
Sant Boi”, apostillan fuentes de los Mossos.
Las personas que han

realizado tentativas previas
son el gran foco de atención. El Código de Riesgo de Cataluña, creado en
2015 y coordinado por el
doctor Diego Palao, está
dirigido a este segmento
de la población que ya ha
intentado suicidarse una
vez. Esta guía consiste en
registrar al ciudadano que
ha cometido la tentativa,
analizarlo en urgencias por
un psiquiatra y después derivarlo a la consulta. “Con
este código conseguimos
que el 90% de las personas
reciban atención posterior, no se pierden”, añade
Palao. Cuando pasa un tiempo, CatSalut Respon se
comunica con la persona en
cuestión para comprobar el
estado de la misma.
“El objetivo principal es
intentar que los que practican tentativas no vuelvan a
repetirlas y que no pierda la
vida”, aclaran fuentes policiales. Los Mossos d’Esquadra deben detectar la
motivación de esta tentativa
de suicidio y derivarla a salud mental o servicios sociales. En caso de muerte,t la
policía debe verificar que el
suicidio no simule ser una
muerte encubierta o un homicidio. “La familia de una
persona que quiere acabar
con su vida muchas veces
ni comenta que ha sido un
suicidio para esconderlo,

por pudor; en cambio en un
caso de violencia de género
sí surge el sentimiento de
justicia”, añaden fuentes
policiales.
Según la presidenta de
DSAS, la mayoría de personas que llegan a la asociación no ocultan la forma
de muerte de un ser querido, un gran paso que años
atrás no ocurría, ya que los
familiares de las víctimas
“no se atrevían”. Desde la
asociación apuestan por la
pedagogía, porque “las familias que hemos perdido
a un ser querido somos una
población que recibimos
el impacto de una tragedia
que vamos a llevar en una
mochila a cuestas toda la
vida”.
La muerte por suicidio
acarrea un peso de culpabilidad, de vergüenza y de
abandono en las familias,
por lo que es vital “tener
una población informada
en la que se desmitifiquen
las creencias”, apostilla la
presidenta de DSAS. Según Begoña de Pablo, tras
el suicidio de un familiar,
la gente que queda se siente
“marcada” por el hecho. “A
la pena de haber perdido a
un familiar se suma el sentirse juzgada porque tienes
que soportar comentarios
negativos y mentalidades
antiguas de alguna parte de
la sociedad”, apostilla. III
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Los hombres parados,
más propensos al suicidio
Según la Generalitat, en 2013, se suicidaron uno de cada mil hombres, cifra que triplica el 0,3 de cada mil mujeres
Beatriz Fontseré

L

a madrugada del 26 de julio de 2008, un tiro seco despertó a los vecinos del barrio del
Pedró de Cornellà. Nadie llamó a la policía. Un par de horas más tarde, los gritos de
un hermano y de una madre acabaron de atolondrar la tranquilidad del vecindario. Entonces sí aparecieron policías y ambulancias. Dos patrullas de la guardia urbana; tres,
de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia ocuparon toda la calle. En la portería, un agente
impedía la entrada a la vivienda. En la calzada, un hermano lloraba una muerte, mientras otro,
totalmente paralizado por lo que había visto, se preguntaba por qué. Cuando todo pasó, cuando se confirmó que había sido una muerte voluntaria, la pregunta se mantuvo… ¿Por qué?
En esa ocasión, la muerte del padre del suicida, un mes antes; y su recaída en la drogadicción fueron los factores que motivaron el suicidio de un hombre de mediana edad y de
nacionalidad española en Cornellà. En otros casos, la razón puede ser todo o puede ser nada.
Según el último estudio de Los Efectos de la crisis económica en la salud de la población
catalana, durante el 2013 –el último año del que se tienen datos- el Departamento de Salud
de la Generalitat de Cataluña contabilizó 537 suicidios, la cifra más alta registrada hasta la
fecha. De hecho, según dicho informe, desde el inicio de la crisis, las muertes por suicidio han
crecido un 44’7%. Durante la presentación del estudio, la directora del Plan de Salud Mental,
Cristina Molina, aseguró que el suicidio es un ámbito que se debe seguir trabajando, pese a
que en Cataluña la tasa de mortalidad por suicidio continúa siendo baja en relación con la de
otros países europeos.
Sin embargo, es evidente que la comparación con otros países europeos es absurda para
una familia cualquiera que acaba de recibir la noticia de un suicidio de un ser querido. Casi
ocho años después de esa fatídica madrugada del 26 de julio del 2008, esa familia de Cornellà
no ha vuelto a celebrar Santa Ana. La madre sigue medicándose y uno de los dos hijos vivos,
continúa bajo tratamiento psicológico. “Yo fui el que lo vio, yo fui el que vio a mi hermano sin
cráneo y el que cogió a mi madre para que no viera la escena. No diré que sigo recordando esa

imagen porque, por alguna razón, mi mente la ha borrado completamente de mi memoria. Sin
embargo, durante muchos años, cada vez que pasaba por un contenedor de basura recordaba
el olor del cadáver de mi hermano. No lo he perdonado, ni creo que lo haga nunca porque fue
egoísta. Se quiso quitar de en medio y nos dejó mucho dolor. Otras veces, en cambio, me paro
a pensar que matarse fue lo mejor que pudo hacer; pero inmediatamente después me siento
mal por lo que estoy pensando… Mi hermano mayor se suicidó y mi hermano el mediano va
a un psicólogo para, entre otras cosas, intentar entender por qué lo hizo. Yo he dejado de preguntármelo…”, confiesa un miembro de esa familia de Cornellà. El suicidio es algo devastador para una familia. En los últimos años, con el estallido de la crisis y según datos del último
estudio del Departamento de Salud sobre los efectos de la crisis en la salud de los catalanes,
ha aumentado el consumo de psicofármacos entre la población de 15 a 44 años. En cambio, ha
bajado su consumo entre las persones de más de 65. Los psicólogos alertan que los hombres
son más propensos a matarse que las mujeres. En Cataluña, durante el 2013, 1 de cada 1000
hombres acabó con su vida. En el caso de las mujeres, la cifra no llegaba al 0’3 de cada 1000.
“No se trata de lo que uno espera de sí mismo, sino de lo que cree que piensan los demás de él.
Los hombres tienen un rol de sustento de las familias muy arraigado en nuestra sociedad y, sin
embargo, los hombres con trabajos primarios han sido uno de los colectivos más afectados por
la crisis. Esto hace que sientan que han decepcionado a sus esposas, hijos o padres”, explica
Laura Moros, psicóloga.
Ella misma menciona al presidente de la Academia Internacional de Investigación del
Suicidio, el profesor Rory O’Connor, quien dice que las mujeres tienden a caer en depresiones, pero no se suicidan. “Según un estudio de este centro, la mayoría de los depresivos
no se suicidan, así que la enfermedad mental no explica el suicidio. Yo creo que la decisión
de suicidarse es un fenómeno psicológico que aún está por determinar”, puntualiza Moros.
Además, es importante tener en cuenta que en nuestra sociedad, el suicidio es un tabú porque
se considera un fracaso familiar. “Muchos piensan que si su marido o su padre se mató fue
porque no supieron cuidarlo. Eso no es cierto. Hay muchos factores que motivan el suicidio
entre personas estimadas por su familia”, excusa la psicóloga. III
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José Montilla, expresident de la Generalitat de Catalunya i exalcalde de Cornellà

Montilla: “Ser alcalde ha estat el més
gratificant de la meva trajectòria política”
“Alguns parlen de casta i no saben el que és una empresa,
perquè han estudiat fins els 30 amb l’ajut de la família”

“Hi ha part de l’opinió pública catalana que subestima l’Estat i
la seva força. La solució passa per la reforma constitucional”

J

osé Montilla té ara 61 anys i va ocupar el primer càrrec
públic als 24, com a tinent d’alcalde d’Hisenda de Sant
Joan Despí, amb l’alcalde del PSUC Carles Riba i desprès de les primeres eleccions municipals de la democràcia
de 1979.
Acabat aquell mandat va ser regidor de Cornellà durant
dos anys, de 1983 a 1985, i posteriorment va substituir Frederic Prieto a l’alcaldia de la ciutat més poblada del Baix
Llobregat. La resta de la seva vida política és més coneguda: president de la Diputació de Barcelona (2003-2004),
primer secretari del PSC (2000-2011), ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç (2004-2006) i president de la Generalitat
(2006-2010).
Pere Ríos

J

a fa sis anys que és
senador per designació del Parlament
i president de la comissió de Pressupostos del
Senat, l’única d’un total de
26 que no està en mans del
PP. A més es vocal en la comissió constitucional i en
la de les comunitats autònomes i portaveu adjunt en
la comissió mixta CongrésSenat de la Unió Europea.
“El Govern no es deixa controlar, però mentre es resolt
la situació política espanyola hi hauran plens ordinaris
fins a finals d’abril”, diu, i
si alguna cosa el caracteritza és la capacitat de treball
i de llegir desenes de documents i informes.

Des de la clandestinitat
No hi ha polític a la comarca amb una trajectòria més
extensa que la seva ni que
hagi tingut mai tan de poder.
“Sempre he estat designat o

escollit a l’últim moment i
sense desitjar-ho en alguns
casos”, insisteix Montilla
des de la seva oficina d’expresident, a l’avinguda Diagonal de Barcelona tocant
a Rambla Catalunya. “Però
abans de tot això que dius
vaig començar en la política
clandestina”, recorda, quan
militava al Partit del Treball
d’Espanya (PTE).
Quan se li pregunta quin
càrrec li ha resultat més
gratificant ho té molt clar.
“Per un polític català no hi
ha res més important que
presidir el seu país, però
des del punt de vista de la
satisfacció personal, sens
dubte, alcalde de Cornellà”,
explica. “La política local
té una cosa que li manca a
la política catalana o espanyola, que és la proximitat,
el coneixement acurat dels
problemes, el disseny o desenvolupament dels projectes, veure el grau d’encert
o desencert del projecte que
has tirat endavant, la cara de
satisfacció o d’insatisfacció
de la gent. Aquestes percep-

Fa 12 anys que va deixar
l’alcaldia i afirma que quan
abandona un càrrec, el que
sigui, intenta “desconnectar
i passar pàgina, el que no
vol dir que no l’interessi el
que passa a Cornellà”. Viu
a Sant Just Desvern però
encara hi va, “de tant en
tant” a la que considera que
sempre serà la seva ciutat.
Frederic Prieto explicava
en l’entrevista del mes de
març a EL LLOBREGAT
que encara l’atura gent pel
carrer i li diu que va ser un
bon alcalde. Montilla explica el mateix. “Es d’agrair”,
diu, i assegura que fa molts
anys que ningú l’increpa.
“El record que més pot tenir la gent de mi és com a
president de la Generalitat i
tampoc he trobat rebuig de
persones que no comparteixen els meus plantejaments
polítics”.
montilla tenia 24 anys quan va tenir el primer càrrec públic

cions són molt difícils de
tenir en càrrecs com a president de la Generalitat, ministre, diputat o senador”.
Montilla rebutja el
qualificatiu de “casta” que
s’escoltava fa uns mesos
en boca dels dirigents de
l’anomenada nova política
i recorda la seva biografia.
“Sempre he viscut de la
meva feina, ja sigui com a
aprenent en un taller d’arts
gràfiques d’Esplugues, als
16 anys, treballant 12 hores
de nit, en una empresa de
components electrònics o
quan vaig guanyar una oposició a l’administració local. Ningú no m’ha regalat

res i els quatre primers anys
de regidor els vaig comptabilitzar amb la feina”,
explica. “Em sorprèn quan
alguns parlen de casta i no
saben el que és una empresa
i han tingut la possibilitat
d’estudiar fins prop dels 30
anys amb l’ajut de les seves
famílies”, insisteix, abans
de colpejar verbalment algun dirigent de Podemos.
“Quan parlen de casta alguns que tenen pares que
són els amos d’empreses
que formen part de l’Ibex
em provoca, no diré sorpresa, però sí la constatació de
que s’utilitzen termes inadequats”.

De l’Estatut al procés
L’expresident català admet
que va ser un error no incloure el PP en el debat de
la reforma de l’Estatut. “Es
va intentar i segurament
s’hagués hagut d’insistir
més, perquè hi havia gent
que volia participar com el
Josep Piqué. La direcció del
PP necessitava qualsevol
excusa per tenir una actitud
d’hostilitat, però no li haurien d’haver posat tan fàcil
i això és responsabilitat del
PSC, però també de la resta
de forces catalanes”. Tampoc es mossega la llengua
en recordar el paper de CiU
en el procés d’elaboració
de l’Estatut. “CiU aixecava

el llistó cada vegada que es
tancava un tema i ERC el
signava. El seu objectiu no
era aprovar l’Estatut sinó
que es trenqués el Govern
d’esquerres i acomplexar
ERC. Això va ser un element determinant perquè
el PP s’acabés despenjant i
féssim un Estatut que sabíem que era de màxims”.
El resultat és conegut.
“Tot això va donar munició
al Partit Popular, que tenia
un interès obsessiu per desgastar el Govern de Rodríguez Zapatero i obtenir més
vots a la resta d’Espanya
amb un discurs basat en la
catalanofòbia. Y de aquellos
polvos estos lodos”, remata
Montilla. “Avui hi ha molts
dirigents del PP que reconeixen en privat que el creixement de l’independentisme està en aquell procés
de l’Estatut que va culminar
amb la sentència”. Aquest
factor no és, segons el seu
parer, l’única explicació a
l’augment de l’independentisme, sinó que cal afegir la
crisi econòmica. “L’independentisme apareix com
a element catalitzador del
descontent i en d’altres països o zones d’Espanya s’ha
traduït en l’aparició d’altres
formacions polítiques”.
Sobre la situació catalana es mostra molt crític. “Es
tremendament complexa i
més ara, amb una situació
de paràlisi a la política espanyola, perquè no sabem
si hi hauran eleccions anticipades, que em sembla el
més probable, i una situació
curiosa a Catalunya, amb un
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govern format pel partit que
estava en el govern (CDC),
més el partit del líder de la
oposició (Esquerra), amb el
suport del grup situat a l’ex-

trem ideològic de la cambra
(CUP). Ningú es creu en
privat que serem independents en 18 mesos, però públicament es manté que la

l’ex president socialista és actualment senador

independència està a tocar”.
L’exprimer
secretari
del PSC admet que mai ha
pensat que la consulta legal
i acordada sigui el desllorigador del laberint català. “Sempre he estat una
mica escèptic amb aquesta
possibilitat. Els partits que
poden governar Espanya
difícilment plantejaran la
possibilitat de fer una consulta legal perquè això seria
tant com posar en qüestió
la pròpia existència d’Espanya. I a més pensen que
tenen el dret i la comunitat
internacional de part seva”.
Opina Montilla que “Espanya sense Catalunya no seria Espanya, seria una altra
cosa. Això és el que segurament no entén una part de la
opinió pública catalana, que
subestima l’Estat i la seva
força”. La solució passa,
diu, per la reforma constitucional que defensen els
socialistes. “Els que volen
la consulta per la independències són els que volen
marxar i jo entén que defensin això, però els que ens
volem quedar en unes altres
circumstàncies hem d’esgotar abans altres alternatives,
que no dic que siguin fàcils,

José Ángel Carcelén

però la de la consulta la veig
molt difícil”.

El desgast socialista
Desprès d’aconseguir les
quotes de poder més altes de la seva història amb
Montilla com a líder del
PSC, els socialistes van
caure en suport popular
com tampoc havia passat
mai. “Nosaltres ho estem
pagant des de la sentència
de l’Estatut”, diu, i d’això
en farà ara sis anys. “Quan
hi ha una bipolarització
entre els que volen marxar
i els que no volen que res
canviï, els que més pateixen
som els que estem al mig.
Unió és extraparlamentària,
CiU s’ha trencat, Esquerra
forma part d’una coalició.
Ciutadans va guanyar en
molts municipis de l’àrea
metropolitana i mesos desprès va guanyar En Comú
Podem en les generals”,
constata Montilla. “Estem
en una redefinició del mapa
polític i no si tornarem a
tenir mapes més definitius.
Ens trobem en una societat
que cada vegada es més líquida o gasosa, depèn de
com es miri”, remata amb
la seva peculiar ironia.III

Primer Tinent d’alcaldia
del psc sant boi

Infraestructures necessàries
per al progrés de Sant Boi

E

ls municipis de Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels vam
ajuntar fa unes setmanes les nostres veus per reclamar a la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat mesures inajornables
en el transport públic de les quatre poblacions.
Considerem que hem fet els nostres deures i que hem estat solidaris durant molt de temps amb les necessitats del país, però pensem
també que ha arribat la nostra hora.
Cal recuperar els projectes que se’ns havien promès (com la construcció d’una línia soterrada de ferrocarril per connectar-nos de manera àgil amb la ciutat de Barcelona), que són vitals per als nostres
ciutadans i ciutadanes... i que, malauradament, fa massa temps que
són en un calaix. A Sant Boi, també hem considerat prioritari sobre la
taula la necessitat que el govern de l’Estat reactivi altres tres projectes
estratègics per a la nostra ciutat que, per diferents motius, no acaben
mai de fer-se realitat.
La continuació de les obres de la variant de la C245 i els trasllats de
la caserna i la central elèctrica fora del nostre nucli urbà són assumptes
que reivindiquem des de fa dècades i que estan evidentment paralitzats
o endarrerits d’una manera intolerable a aquestes alçades. Necessitem
veure avançar aquests projectes per poder seguir desenvolupant-nos
com a ciutat i perquè el nostre territori pugui generar noves oportunitats
per a l’activitat econòmica i, sobretot, per a les persones.
I és que són les persones, la gent corrent, qui paga en el seu dia
a dia les conseqüències dels endarreriments, les aturades, les excuses
i l’eternització dels projectes, que en definitiva no són sinó entrebancs
per al nostre progrés social.
Per aquest motiu, els socialistes de Sant Boi considerem molt important que el futur govern de l’Estat sigui un govern de signe progressista, un govern receptiu a les necessitats de llocs com Sant Boi, on
vivim persones senzilles que només volem defensar el nostre legítim
dret a ser tractades en igualtat de condicions i a seguir mirant cap al
futur amb optimisme. III
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L’atènció primària dels menors, en un segon pla
Els especialistes denuncien que no hi ha suficients pediatres
per a la població infantil del Baix Llobregat ni de Catalunya

A

Eva Jiménez

l Baix Llobregat i L’Hospitalet viuen aproximadament
173.494 nens i nenes amb 14 anys o menys, la qual
cosa suposa el 15,12% de la població infantil de tota
Catalunya, segons dades de l’Idescat de 2015. L’atenció primària, com indica el seu nom, és la primera via per garantir la salut de les noves generacions. Al Baix Llobregat hi ha
42 Centres d’Atenció Primària (CAPs) i consultoris; i a L’Hospitalet, 10, segons el cercador d’equipaments de la Generalitat,
tot i que no hi figura el CAP de La Florida.
No resulta gens fàcil conèixer la situació de l’atenció sanitària dels més petits. El vicepresident de l’Àrea Professional de
la Societat Catalana de Pediatria (SCP), Xavier Pérez-Porcuna,
explica que ni tan sols els professionals tenen accés a les xifres
de l’administració. “La llei diu que ha d’haver-hi entre 1.000
i 1.200 nens per pediatra, però sabem que això no sempre es
compleix. De fet, jo en tinc 1.400”, assegura. Altre problema,
afegeix, és que els pediatres que es donen de baixa o es jubilen
no es cobreixen o, com a molt, són substituïts per metges de família –un 30%, segons el càlcul de la SCP-, la qual cosa suposa
un empitjorament del servei.

Aviat es coneixerà si es va produir “discriminació en l’accés”
al CAP Florida Nord de L’Hospitalet

La qüestió de fons, segons Pérez-Porcuna, és que les administracions no valoren la pediatria i, per tant, no convoquen
places d’aquesta especialitat, motiu pel qual hi ha “un dèficit de
professionals des de fa molts anys”. Fins i tot abans de la crisi.
“Aquesta no ha fet més que agreujar la situació”, sentència el
pediatre. I la situació sembla que anirà a pitjor, perquè “el 50%
dels pediatres es jubilarà en 10-15 anys i no hi haurà recanvi”,
adverteix. Aquesta dada és preocupant, més encara si es té en
compte que la població infantil augmenta cada any des de 2000,
segons l’Idescat.
Aquest panorama no canvia gaire al Baix Llobregat. La secretària general del Sindicat Intercomarcal de Sanitat de Comissions Obreres al Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf,
Ana Rosa Sevillano Palma, indica que els tres problemes més
importants al territori són manca de pediatres, consultes massificades i la necessitat de comptar amb un pediatre als Centres
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAPs). Sevillano assegura
que hi ha poblacions on a cada pediatre li corresponen gairebé
2.000 targetes sanitàries individuals (TIS) i que entre les poblacions més afectades es troben Sant Joan Despí, Cornellà o Sant
Vicenç dels Horts.
La sindicalista també reconeix que el problema ve de lluny,

tot i que la crisi ha portat més precarietat, ja que ara “s’estan fent
contractes de 25 hores a la setmana, motiu pel qual la gent no
vol ni desplaçar-se perquè es perden oportunitats de formació i
desenvolupament professional”. També considera que l’administració no està fent tot el que caldria perquè, tot i que comprèn
que amb la crisi es van aturar totes les oposicions, la primera que s’ha obert enguany “ofereix 340 places, només 8 de les
quals són per a pediatres. I s’han presentat 22.000 persones. La
gent vol estabilitat”. Malgrat la situació, Sevillano no coneix
cap cas com el que es va produir a L’Hospitalet de Llobregat.

L’Hospitalet, cas obert
La segona ciutat de Catalunya, amb més de 35.000 nens i nenes
entre 0 i 14 anys, va sortir a les notícies perquè les famílies del
Centre d’Atenció Primària La Florida Nord, conegut com “Los
pajaritos”, van veure com marxaven els seus pediatres de referència sense cap explicació per part de la direcció. Avui dia continuen esperant que la comissió d’investigació que s’ha obert
depuri responsabilitats per la gestió del cas.
Tota va començar el 2013, el pitjor any de la crisi, quan va
arribar un nou equip de direcció encapçalat per Mireia Sans, el
qual va decidir prescindir dels serveis d’una tercera infermera.
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Aquí es va produir el que el doctor Fernando Parreño anomena
“la primera discriminació. Hi havia l’equip Sud, que comptava
amb tres pediatres i tres infermeres; i l’equip Nord, que comptava amb tres pediatres i dues infermeres”. Parreño assegura que
van parlar amb la direcció per proposar millores, però que no es
va fer res fins que els van informar que ajuntarien les dues zones
en l’anomenada Unitat Pediàtrica, a finals de 2014.
La Unitat Pediàtrica mai va funcionar com a tal, sosté Parreño, perquè mentre la resta de pediatres disposava de la seva
pròpia infermera, ell havia de comptar amb l’ajuda de cinc infermeres diferents, la qual cosa suposava, segons ell, una segona discriminació encara pitjor que l’altra: “Hi havia menys
espais buits per demanar cita, hi havia menys revisions, les vacunes es donaven amb retard, les mares no podien escollir dia...
Va ser un desastre i van rebre un tracte absolutament indigne. I
en cap cas es van complir els objectius de qualitat assistencial
establerts per l’ICS (Institut Català de Salut)”. A més a més,
aquesta rotació també afectava els pacients d’altres pediatres,
motiu pel qual ell i la doctora María Ángeles Vaca van marxar
el novembre de 2015; i la doctora Laia de Antonio, a finals de
gener de 2016. Estaven cansats de proposar millores que ningú,
ni la direcció ni els seus superiors, es prenia seriosament: “I jo
he de defensar els nens que hi porto. He fet un jurament hipocràtic” (la carta de comiat als seus companys és a http://bello.
cat/ind20151112.html).
Les famílies es van quedar estupefactes quan es van assabentar de la marxa dels pediatres. La Marta Richard, mare afectada i portaveu dels menors afectats, explica que van recollir
350 signatures i que a finals de gener van enviar cartes i correus
a tot arreu: a la direcció del Florida Nord; al director del Servei
d’Atenció Primària (SAP) Delta del Llobregat de l’ICS, Jordi

conformes amb les explicacions ni la situació i van aconseguir
que el grup municipal ICV-EUiA-Pirates presentés una moció
al ple del 23 de febrer on es demanava “la destitució de tota la
directiva del CAP de La Florida i del SAP Delta, per la seva
incapacitat d’evitar aquesta situació” i es feia ressò d’altres problemes, com l’absència d’urgències pediàtriques les 24 hores a
la segona ciutat de Catalunya.

Mala organització i falta de comunicació

La marxa dels pediatres del Cap la florida nord ha fet
sortir a l’hospitalet al carrer | bcn content factory

Monedero; al gerent de l’ICS a l’Àrea Metropolitana Sud, Antoni Andreu; i al director de l’Atenció Primària Costa de Ponent
a l’ICS, Xavier Bayona. El 19 de desembre es va presentar una
reclamació online a l’ICS que ha estat resposta aquesta Setmana
Santa; i el 26 de gener es va fer una reclamació al Servei Català
de Salut que encara no ha rebut resposta. Tot això per defensar
la bona feina dels pediatres, denunciar el deteriorament de la
qualitat del servei i la manca d’informació.
El 28 de gener les famílies es van reunir amb el director del
SAP Delta, que cobreix L’Hospitalet, però també Gavà, Castelldefels, Begues, Viladecans i El Prat. Aquestes no es van quedar

El director del SAP Delta, per la seva part, ha reconegut a El
Llobregat que hi ha hagut una “crisi” al CAP La Florida Nord
per qüestions organitzatives, per malentesos entre els professionals de la pediatria i per malentesos entre els professionals i
l’equip directiu. També ha admès que “els cupos [de nens] no
estaven equilibrats”, motiu pel qual un pediatre tenia més feina
que la resta, i que “s’han anat equilibrant” amb una infermera
més que treballa tres dies al CAP de La Florida; i altres tres, al
CAP de Pubilla Cases. Pel que fa a la discriminació en l’accés
que denunciava el doctor Parreño, Monedero ha explicat que
s’estan produint canvis administratius i informàtics que ja permeten una bona gestió de les urgències i el seguiment dels nens
sans. Perquè “mai s’ha deixat cap nen desatès quan ha vingut
sense cita. En el que hi havia problema i queixa era en la visita
del nen programat, sa, pel seguiment del calendari vacunal o la
prevenció de malalties”. És per això que ha informat que “cap
a l’estiu estarà tot completament normalitzat, des del punt de
vista organitzatiu; des del punt de vista dels recursos, ja està
normalitzat des de gener [places de pediatria cobertes]”.
Tot i així, les famílies senten que no se les ha tingut en
compte per res i Jordi Monedero reconeix el seu error: “Els vaig
demanar disculpes. Des del punt de vista de la comunicació,
Continua a pg. 10
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no hem sabut comunicar bé les coses, però també és cert que
jo m’he assegut dues vegades amb elles i moltes més amb la
Federació de veïns”. Unes paraules molt diferents de les que
es poden llegir a la carta enviada per Monedero en Setmana
Santa (disponible al compte de Twitter @InConFormades, 19
de març), on diu que durant el procés de canvi de professionals
“no s’ha produït desatenció assistencial i s’ha garantit l’atenció
pediàtrica al centre en tot moment, tant en la vessant de resposta
a la demanda assistencial com en el seguiment proactiu del programa de nen sa”. En qualsevol cas, la comissió que es va crear
per determinar si hi ha hagut o no “discriminació en l’accés” ja
ha acabat el seu informe i ara cal esperar el dictamen del departament jurídic i de recursos humans de l’ICS. En cas afirmatiu,
llavors s’obrirà un expedient sancionador al responsable o responsables del fet, ha explicat Monedero.
El director del SAP Delta crec que el cas de L’Hospitalet
no es pot generalitzar a la resta de la zona Delta, però també
reconeix que des del punt de vista de la “planificació sanitària”
no es poden posar especialistes en pediatria en els CUAPs, com
el Pura Fernández de L’Hospitalet. Perquè crec que hi hauria
dificultats per trobar pediatres que fessin guàrdia i perquè considera suficient que els nens siguin atesos per metges de família
amb experiència amb nens i certa formació pediàtrica. També
ha admès que a vegades no se substitueixen els pediatres que
es jubilen perquè els que es queden encara poden atendre més
nens, sempre dins dels ràtios establerts per l’ICS. La pregunta
que romandre en l’aire i que requereix més investigació és si el
que ha passat a L’Hospitalet ha estat una excepció o és només
el principi d’un seguit de problemes derivats de la crisi, una
gestió feta d’esquena als especialistes i una indiferència cap a la
societat, més quan aquesta és petita i viu en barris de famílies
pobres i sense gaire formació.III

Fernando Martin
Oficial de Notaría e ingeniero técnico

La innovación tecnológica del Notariado

L

a generalización de las comunicaciones electrónicas entre los profesionales de la Administración de Justicia representa una obligación contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el pasado
1 de enero. La eterna pregunta sobre al avance y la modernización
de la Justicia española se viene planteando ya desde hace décadas. Esta
tendencia muestra cambios evidentes, y en ese sentido, la comunicación
de la Administración de Justicia con los profesionales ha experimentado
notables avances mediante la implementación del sistema LexNet, pendiente de consolidarse de forma íntegra a nivel nacional.
En cuanto a la puesta en marcha del expediente judicial electrónico se
requiere la armonización de medidas en los juzgados en todo el territorio
nacional. Respecto al colectivo notarial, en el que me centraré en adelante, se ha colocado a la vanguardia de la innovación tecnológica, realizando telemáticamente multitud de gestiones con el consiguiente ahorro
de tiempo y dinero en los servicios ofrecidos a ciudadanos, empresas
y Administraciones públicas. Para ello, se han desarrollado aplicaciones
electrónicas, seguras, rápidas y eficaces que ayudan a los notarios en su
labor diaria mediante la conexión entre ellos y con numerosos organismos
públicos y privados.
La implementación de los avances tecnológicos en el colectivo notarial permite realizar más de trece millones de gestiones telemáticas
anuales, y que tanto los ciudadanos como las empresas puedan obtener
certificados electrónicos notariales. Además, la firma electrónica ofrece a
los notarios la herramienta para realizar transacciones de forma segura.
En cuanto al proceso para crear una empresa por vía telemática, es
factible en cualquier notaría en 24 horas, mediante las herramientas dispuestas para establecer el contacto con todos los organismos competentes de forma telemática, además de ofrecer el asesoramiento jurídico

sobre el cauce más apropiado para el proyecto empresarial que se pretenda desarrollar.
El segundo gran logro lo constituye la creación del Sistema Integrado
de Gestión que constituye una plataforma tecnológica que conecta todas
las notarías españolas entre sí, con sus respectivos Colegios Notariales
y su Consejo General y, especialmente, con la Administración Pública
nacional y autonómica y con otras organizaciones públicas y privadas.
También por vía telemática la consulta al Ayuntamiento correspondiente
determinará el estado de deudas, en concreto referido al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una finca concreta.
Además, el pago de los impuestos que una compraventa conlleve
se puede efectuar telemáticamente, la notificación electrónica y de forma
gratuita el cambio de titularidad al Catastro se produce asimismo de forma
inmediata. El proceso concluye con la remisión de una copia electrónica
autorizada de la escritura pública al Registro de la Propiedad. Asimismo,
si para adquirir el inmueble se ha precisado contratar un préstamo hipotecario, se puede optimizar su tramitación centralizando en la notaría
el conjunto de gestiones que lleva vinculado. Además, en cuestión de
herencias y testamentos la innovación tecnológica ha contribuido a reducir y agilizar los procesos, por ejemplo en la obtención del Certificado
de Últimas Voluntades, la solicitud de Certificados de Seguros de Vida al
Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento. Gracias
a ello, los herederos pueden conocer la existencia de los seguros de vida
que tuviera contratados el fallecido y reclamar el cobro de la indemnización que corresponda.
En definitiva y al margen de los retos por conseguir, podemos concluir
que el Notariado español ha apostado por la innovación tecnológica y el
principal beneficiado es el ciudadano y nuestra sociedad civil. III
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El Programa està destinat als municipis de la demarcació i inclou dues línies de suport | Gonzalo Sanguinetti-Diputació de Barcelona

30 milions d’euros per al foment de l’ocupació
La Diputació de Barcelona presenta el primer programa
complementari per l’ocupació del mandat 2016-2019
Redacció

A

mb la voluntat de fomentar l’ocupació a tota la
demarcació de Barcelona atenent, de manera
específica, les necessitats dels col·lectius més
vulnerables i en risc d’exclusió, la Diputació de
Barcelona impulsa el nou programa complementari de
foment de l’ocupació i de suport a la integració social,
valorat en 30 milions d’euros.
El programa es posa en marxa «no com una acció
d’urgència, sinó com un desplegament del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, l’eina principal que la Diputació posa a l’abast del territori», segons la presidenta de
la Diputació, Mercè Conesa.
Destinat a prop de 5.000 persones, el projecte no només proposa l’opció clàssica de generar llocs de treball
sinó que també, segons Conesa, incorpora «una línia de
formació» i «una altra de suport a empreses d’inserció
sociolaboral, centres d’inserció i entitats del tercer sector perquè contractin persones de col·lectius especialment
vulnerables».
Pel vicepresident primer de la corporació, Dionís Guiteras, aquest nou pla d’ocupació «és una rebolcada a la
LRSAL», ja que «s’avança a una resolució del Tribunal
Constitucional», donant «suport a les necessitats que te-

Més de dues terceres parts de la partida econòmica està dirigida
a la contractació de persones amb risc d’exclusió social

nen els municipis», independentment de les atribucions
que els atorgui aquesta llei estatal.

Línies de suport
El programa està destinat als municipis de la demarcació i a les quatre entitats municipals descentralitzades i
compta amb dues línies de suport. La primera, amb una
dotació de 7,5 milions d’euros, incorpora els clàssics plans
d’ocupació adreçats a aquelles persones inscrites als serveis d’ocupació i que estan en situació de vulnerabilitat.
També aposta per poder donar ocupabilitat i formar a les
persones, i fer possible que els municipis col·laborin amb
les empreses del territori facilitant els procediments de
contractació.
La segona línia de suport té una dotació de 22,5 milions d’euros. Concebuda, principalment, per a les persones
en risc d’exclusió social, aposta per la seva contractació
per empreses d’inserció sociolaboral, centres d’inserció i
entitats del tercer sector. En aquest sentit, també es treballa
per a la contractació pròpia per part dels ajuntaments, a
través dels equips de serveis socials municipals.

bre d’habitants (a gener del 2015) i la mitjana de persones
aturades durant un període de sis mesos, per evitar l’estacionalitat de les dades de l’atur (d’agost del 2015 a gener
del 2016).
Segons la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, el
programa ofereix llibertat als contractadors i defensa l’autonomia local de cada ajuntament, ja que tindran «llibertat
per fixar quantes persones vol contractar» i «autonomia
per fixar quin és el salari», tot i que des de la Diputació es
recomana un salari de 1.000 euros i un contracte mínim de
sis mesos. Aprovat en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, aquest nou programa també preveu
una línia de suport específic als municipis de fins a 1.000
habitants, que comptaran amb l’assignació d’un import fix
en el moment de calcular la distribució dels ajuts i tindran
la possibilitat de demanar assistència tècnica i jurídica reforçada. III

Distribució

@economieslocals

Per distribuir aquests 30 milions d’euros entre els governs
locals, la corporació ha tingut com a referència el nom-

@benestardiba
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La Generalitat incrementa en quasi un 10% les
mediacions com a eina per resoldre les reclamacions
L’Agència Catalana del Consum ha rebut durant el 2015 més
de 16.000 reclamacions, un 56% menys que en el 2014
Redacció

E

l concepte de la mediació ha guanyat progressivament força, sobretot, per evitar arribar als
òrgans estrictament judicials per resoldre conflictes en el seu sentit més ampli. Ara, aquest
instrument agafa força també en el rellevant i necessari
àmbit del consum de la mà de l’organisme públic més
representatiu del país. L’Agència Catalana del Consum
ha incrementat en un 9,94% respecte l’any 2014 la via
de la mediació com a eina per resoldre les reclamacions
dels usuaris en qüestions relacionades amb el consum.
Així es desprèn de la memòria anual que l’organisme ha presentat recentment i on es recull que l’ACC
ha resolt per aquesta via, en concret, 7.756 mediacions
durant el 2015. D’altra banda, l’òrgan ha resolt 3.243
casos per laude arbitral, una xifra que duplica, per
exemple, el nombre de laudes de l’any 2012 (1.430),
l’any anterior a l’inici del procés de tramitació de les
preferents de Catalunya Caixa. “El fet que hi hagi més
mediacions, més laudes i més tasca educativa evidencien la importància creixent de salvaguardar els drets
dels consumidors i apunten un camí i un model d’èxit”,
ha dit, durant l’acte, el secretari d’Empresa i Coneixement, Joan Aregio, que posava en valor la “tasca de

Telecomunicacions i Internet han estat els sectors més reclamats,
seguit dels serveis d’electricitat, gas i aigua i del transport

prevenció, conscienciació i educació” de l’Agència Catalana del Consum.
Per la seva part, la directora de l’ACC, Montserrat
Ribera, ha destacat la gratuïtat d’aquesta via, així com
l’augment del 2% de les empreses i comerços adherits
a la Junta Arbitral de Consum: “És una via gratuïta i
voluntària que facilita la resolució de conflictes de consum. [...] Cada cop hi ha més empreses que accepten
l’arbitratge, perquè ajuda a incrementar la confiança del
consumidor”, ha afegit fixant com a objectiu per aquest
2016 créixer en aquest sentit.
D’altra banda, Ribera ha destacat la tasca realitzada
en matèria formativa per l’ACC durant 2015. A banda d’intensificar la feina de l’Escola del Consum de
Catalunya, l’any passat, es van dur a terme accions de
formació a agents econòmics, patronals, col·legis professionals “perquè és important que coneguin, com a
operadors, les seves obligacions vers els consumidors”.

Reforç de la tasca formativa
La formació ha estat una altra de les prioritats de l’Agència al 2015, que s’ha orientat d’una banda a les escoles i
d’una altra als agents econòmics. Pel que fa a les escoles, el curs 2014-2015, un total de 23.561 alumnes han
passat pels tallers programats per l’Escola del Consum

de Catalunya (ECC, xifra que suposa un 32,37% més
que al curs anterior. Aquest increment és degut a que
l’ECC ha procedit a fer una reorganització del servei
que ha permès comptar amb 4 equips educatius.

Prop de 51.000 consultes ateses
Pel que fa a les consultes, l’Agència Catalana del Consum va atendre 50.832, xifra que representa un augment
del 3,78% respecte 2014. El principal sector de consulta
han estat les telecomunicacions i internet, que representen 3 de cada 10 consultes al 2015.
L’Agència ha rebut 16.093 reclamacions, un 56,49%
menys que al 2014. Aquesta davallada s’explica principalment per la gran disminució de les reclamacions
en el sector financer, que correspon a la finalització del
procés de tramitació de les reclamacions dels afectats
per les preferents i deute subordinat de Catalunya Caixa. Per això, al 2015 es van recuperar els percentatges
habituals de reclamacions en cadascun dels sectors.
Així, tot i que les reclamacions per serveis de telecomunicacions i internet han caigut un 28% respecte
el 2014, aquest sector continua sent el més reclamat al
2015, amb un 38,94% del total (4 de cada 10 reclamacions). En segon lloc, se situen els serveis d’electricitat, gas i aigua (15,7%), d’altres serveis generals de
consum (el 13,6%), els béns de consum/productes (el
12%), el transport (11,8%), els serveis financers (5,7%)
i la restauració i establiments turístics (el 2,3% de les
reclamacions).

873 reclamacions transfrontereres
L’ACC va rebre l’any passat 873 reclamacions transfrontereres, un 25,6% menys que al 2014. Per sectors,
els serveis de transport per avió representen el 60,7%
del total, seguit a distància pels serveis generals de
consum (14,6%), la restauració i establiments turístics
(8,7%), altres serveis de transport (7,3%), els béns de
consum/productes (4,8%), els serveis de telecomunicacions i internet (2,7%), i els serveis financers (amb
l’1%).

Més de 30.000 articles retirats

Reclamacions per sectors efectuades a l’agència catalana del consum durant el 2015 | empresa i coneixement

L’any passat es van registrar 2.952 productes alertats
a Catalunya, un 6,32% menys que a 2014. El sistema
d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, amb un programa d’actuacions sobre productes potencialment perillosos, que
permet evitar riscos per a la seguretat. Per tipologia de
productes, el 23,56% de les alertes han estat per joguines, seguit del 19,41% per vehicles i motocicletes; el
16,04% material elèctric i lluminàries; el 14,65% roba
i calçat; el 7,92% equips de protecció individual; el
6,53% mobiliari i articles de decoració; el 6,34% alertes
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La reclamació de consum: quan, com i on es pot presentar?

L
els casos resolts per mediació representen quasi el 50%

a reclamació de consum és una eina per defensar
els drets dels consumidors. En el cas de no estar
conforme amb un producte adquirit o amb un servei contractat, els consumidors poden presentar
una reclamació, amb la què es pot aconseguir —ja sigui
per la via de la via de la mediació o de l’arbitratge de
consum—la reparació del dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió del contracte i/o l’anul·
lació del deute.
Com a requisit previ, cal reclamar abans a l’empresa
o comerç amb qui s’ha tingut la relació de consum. Això

es pot fer demanant al mateix establiment un full oficial
de queixa, reclamació i denúncia, on deixar constància
escrita. En el cas d’empreses de serveis bàsics, es pot
trucar al servei gratuït d’atenció al client, i demanar el
número d’incidència. Si en termini d’un mes no s’ha rebut resposta o no ha estat satisfactòria, el consumidor es
pot adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del seu municipi, a l’Oficina Comarcal
d’Informació al Consumidor (OCIC) de la comarca, o
directament a l’Agència Catalana del Consum i fer la
reclamació. III

Sistema Arbitral de Consum: una garantia pels
consumidors i un segell de qualitat per a les empreses

tendència a la baixa de les reclamacions amb una notable caiguda
dels serveis financers pel boom anterior de les preferents

d’electrodomèstics; i el 1,98% articles de puericultura.
Així mateix, l’ACC va retirar 30.647 articles del
mercat. Per tipus de productes, la majoria dels articles
retirats van ser ambientadors d’automòbil i altres productes de neteja (es van retirar 10.150, un 33,1%), seguit de pilotes i altres joguines (8.276 unitats, el 27%),
adaptadors, perllongadors, bases i altres materials elèctrics (8.037 unitats, el 26,2%), ulleres de sol i altres peces protectores (2.259, 7,37% del total), i tovalloles de
tocador (1.005 unitats, el 3,27%). Els 920 restants van
ser articles de naturalesa diversa.

L’ACC, referent internacional
Un altre dels eixos d’actuació de l’Agència és la col·
laboració a nivell internacional, orientada a la millora
en la defensa dels drets dels consumidors. Amb aquest
objectiu, destaca la tasca duta a terme durant 2015 en el
marc de la Xarxa de Regions per a Promoció del Consum Sostenible (NEPIM).
L’ACC lidera aquesta xarxa europea, realitzant acció de lobby davant el Parlament Europeu, el Comitè
de les Regions, el Comitè Econòmic i Social i la Comissió Europea, en la política de consumidors present i
futura, dins el programa 2014-2020. “Som un referent
a Europa i també col·laborem amb l’OEA per formar
funcionaris a Llatinoamèrica, a partir del nostre model
de consum. Tenim feina per fer, però el camí que porta
l’ACC és un camí ferm”, deia, de fet, Aregio. En aquest
sentit, l’ACC ha signat un memoràndum amb l’Organització d’Estats Americans (OEA), que al llarg de 2015
ha desenvolupat el disseny i producció d’un curs en línia per a funcionaris d’Amèrica Sud, Central i Carib,
sobre seguretat dels productes en el mercat. Aquest memoràndum obre la porta a accions globals amb l’OEA o
amb alguns dels Estats membres. III

L

’arbitratge és un sistema voluntari, gratuït i senzill per resoldre conflictes entre un consumidor
i una empresa, en el qual ambdues parts se sotmeten a un òrgan arbitral i es comprometen a
acceptar la solució que aquest òrgan dicti en el laude
arbitral. El consumidor és qui inicia el procediment,
amb la presentació de la sol·licitud d’arbitratge. Si
l’empresa està adherida al Sistema Arbitral de Con-

sum, es compromet a resoldre qualsevol reclamació
a través de l’arbitratge de consum. En cas que no ho
estigui, sempre pot acceptar l’arbitratge per a aquell
cas concret.
L’entitat que s’encarrega de gestionar l’arbitratge
de consum és la Junta Arbitral de Consum. A Catalunya n’hi ha una d’àmbit autonòmic, la Junta Arbitral
de Consum de Catalunya, de l’Agència Catalana del
Consum, i vuit d’àmbit municipal a Barcelona, Badalona, Lleida, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès. Actualment, hi
ha 7.870 empreses i establiments comercials adherits al
sistema arbitral a Catalunya. El fet d’utilitzar el distintiu oficial d’adhesió a l’arbitratge, afegeix una garantia
de qualitat als béns i serveis que ofereix una empresa
i dóna una major credibilitat de cara als seus clients i
permet fidelitzar-los. La majoria de les grans empreses
de subministrament d’electricitat i d’aigua, així com de
telecomunicacions, estan adherides al Sistema Arbitral
de Consum. III

L’Escola del Consum de Catalunya: tallers per formar
en el consum responsable

D

es de la creació de l’Agencia Catalana del
Consum, fa més de 10 anys, una de les prioritats ha estat la formació i educació en consum. Amb aquesta premissa l’Escola del Consum de Catalunya (ECC) du a terme al llarg del curs
lectiu tallers formatius adreçats a estudiants de primària, secundària i educació especial arreu de Catalunya.
Al curs 2014/15, un total de 23.561 alumnes van passar
pels tallers programats per l’ECC, una xifra que creix
cada any.
Des de l’Escola del Consum de Catalunya s’aposta
per una educació del consum com a eina per a ajudar
la ciutadania a construir la seva manera de fer, sentir i
pensar. En aquest sentit, l’educació del consum ha de
promoure la formació responsable, per a prendre consciència de les conseqüències dels actes de consum, crí-

tica, per a actuar des de l’anàlisi i la reflexió, i activa,
per a orientar la presa de decisions i l’acció. III
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Apuntes desde el subsuelo

El badulaque de Apu

M

ás de la mitad de los autoservicios de alimentación de la zona metropolitana está
en manos de extranjeros, fundamentalmente paquistaníes, algo que cualquier habitante del Baix Llobregat imagino que ya sospechaba sin necesidad de ningún
concienzudo estudio sociológico. Curiosamente, ante este hecho, la primera reflexión que me viene a la cabeza, es la del omnímodo poder que sigue manteniendo sobre
nosotros la televisión. Sí, el fenómeno de las redes sociales ha invadido el planeta sumergiendo en su malla virtual a la mayor parte de sus habitantes: Facebook, Twitter, Periscope…
Pero la televisión continúa adoctrinándonos, manipulándonos, entreteniéndonos y en cierto
modo cambiando nuestra realidad. Me explico.
Pienso en Tariq, el amable “paki” que regenta un badulaque en mi calle, y que debe verme ya muy mayor, pues últimamente, cada vez que le compro un pack de seis botellas de
agua mineral, me pregunta si pesa demasiado y que si quiero que su hijo, un joven bigardo
de casi uno ochenta de estatura que se pasa las tardes sentado en algún rincón de la tienda, aburrido y bostezando, me ayude cargando con las botellas hasta la puerta de mi casa.
Aquí reside la cuestión, probablemente a la mayoría de pacientes lectores de este artículo
no les habrá sorprendido el uso de la palabra “badulaque”, amplísimamente extendida en
la actualidad. Sin embargo, si hubiese escrito este artículo hace digamos cuarenta años,
seguramente nadie habría entendido este vocablo. Es más, aunque todos asignemos mentalmente al término badulaque el significado de pequeño supermercado, si consultamos el
Diccionario de la Real Academia nos daremos cuenta de que en realidad badulaque significa
condimento o bien persona necia, pero nunca supermercado.
¿Entonces? La televisión y en concreto una serie de dibujos animados: Los Simpson.

Antonio Fornés
Doctor en Filosofía

Al fin y al cabo, ¿quién no conoce al bueno de Apu y su badulaque? Personaje secundario
de esta serie norteamericana. Pues bien, su tienda, si se fijan en algún capítulo, se llama en
realidad Kwik-E-Mart. Simplemente, el traductor al español de la serie, por alguna razón que
desconozco, decidió llamar badulaque al súper de Apu, y la ahora ya no “caja tonta” sino
pantalla extraplana de alta definición, hizo el resto, convenciéndonos de que una pequeña
tienda de ultramarinos es un badulaque…
Se nos convence tan rápido…, y lo peor es que nos conformamos con nuestra ignorancia. En estos tiempos de política convulsa, y de crispadas elecciones que se avizoran
en el horizonte, quizá deberíamos meditar sobre ello. Personalmente, ni siquiera me gustan
los Simpson, me parece una serie profundamente conservadora que se disfraza bajo una
estética progre, pero pese a ello, también yo estaba convencido de lo correcto de utilizar la
palabra badulaque.
En cualquier caso, y más allá de cuestiones lingüísticas, o de interesadas polémicas al
respecto de estos comercios, tengo para mí que la llegada de los hombres como mi tendero
Tariq y sus “falsos badulaques” ha sido buena para una comarca en la que prácticamente
habían desaparecido las tiendas de alimentación de cercanía y su calor de barrio y amistad
había sido remplazado por la frialdad de los grandes hipermercados. Yo no tengo dudas,
prefiero a Tariq, y en honor a su esfuerzo, a su valentía de emprendedor en un país tan lejano al suyo, a su paciencia y entrega le digo aquello que escribiera otro paquistaní hace ya
muchos siglos:
“Allí afuera, más allá del bien y del mal, hay un lugar donde el alma yace sobre la hierba.
Nos vemos allí.” III
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Mor Casimir Boy, ex
alcalde de Molins de Rei
Boy ha estat històricament vinculat al PSC fins 2004, que passa a
formar part d’ERC. De fet, se’l considera un dels fundadors de l’ANC
Imanol Crespo

L

’ex alcalde de Molins de Rei, Casimir
Boy i Núñez, ha mort aquest mes després
d’una llarga malaltia de càncer. Vinculat
al PSC des de la dècada dels ’80, Boy va
entrar a l’escena política local l’any 1983 com
a cap de llista socialista. Ja aleshores va ser
escollit regidor responsable d’Ensenyament, a
més de la tinència d’alcaldia. No seria, però,
fins l’any 1987 quan va sortir elegit alcalde de
la vila, càrrec que va ostentar durant una legislatura; és a dir, fins 1991. Durant aquests anys
va ser responsable de les regidories d’Urbanisme, Promoció Econòmica, Fira de la Candelera i Cultura i Joventut.
Amb l’arribada de Josep Janés (Iniciativa
i Esquerra per Molins) a l’alcaldia, Boy va
quedar com a regidor fins l’any 1996. A partir
d’aquí, Boy s’aproparia als entorns independentistes fins que l’any 2004 va deixar el seu
partit històric per militar a Esquerra Republicana. De fet, es va presentar com a número dos
a les llistes locals d’ERC de Sant Pere de Ribes, municipi on residia actualment. Tot i que

casimir boy tenia 63 anys | perfil facebook

no va obtenir la representació política, Boy va
estar vinculat aleshores amb el grup republicà
com a assessor municipal. A més, és considerat un dels 40 fundadors de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Per la seva part, l’Ajuntament de Molins
de Rei ha decretat dos dies de dol oficial durant els quals les banderes oficials estaran a
mig pal com a mostra de condol. El comiat de
Boy i Núñez, que tenia 63 anys, serà avui mateix al tanatori Pruelles de Sitges en una cerimònia laica. III

Josep-Ramon Mut
regidor d’erc cervelló
i diputat provincial d’urbanisme i habitatge

Pedreres? No gràcies

M

oltes vegades he escrit aquí sobre la riquesa natural de la nostra comarca amb
el seu parc agrari, el Delta, Collserola, les muntanyes de Montserrat... Però
moltes vegades ens oblidem de les serres de l’Ordal. L’Ordal és aquell entorn
natural on hi ha municipis baixllobregatins com Vallirana, Cervelló...
Doncs bé, aquest enclau magnífic i privilegiat ha estat massa temps oblidat per les
diferents administracions, hi ha hagut construccions il·legals, abandonament del seus
boscos, abocaments il·legals, múltiples pedreres... Però per fi semblava que ho havíem
superat i que les noves generacions s’havien conscienciat que preservar l’Ordal era imprescindible per viure en un entorn saludable, però res més allunyat de la realitat. Recentment hem sabut que hi ha qui es planteja fer una gran pedrera a les muntanyes de l’Ordal
(concretament a Cervelló, a prop de Vallirana).
Com sempre, ens diuen que davant dels diners (no gaires, per cert) la natura i la salut
de la gent passen a un segon pla, i aquest és el gran error. Extraure pedra comporta destrucció de la natura, soroll, aire més brut, més trànsit de camions, extinció de flora i fauna
protegides... tot això repercuteix en la nostra salut i sobretot en la dels nostres fills i gent
gran. Tot els diners que puguem guanyar avui, i molts més, els haurem d’invertir en sanitat
en els propers anys. Per tant, no només estem parlant de viure en un entorn més o menys
maco, sinó que estem parlant del fet que la nostra salut es veurà repercutida, i la nostra
qualitat de vida minvarà per la senzilla raó que alguns volen fer calerons al nostre territori.
Perquè a aquells que esgrimeixen motius econòmics per poder trinxar el territori, també se’ls hi pot dir que potenciant la natura també podran fer diners, doncs la possibilitat
de fer turisme de proximitat és una opció prou atractiva, veient el potencial de la zona.
També ens diuen que sense pedra no podríem construir, però l’Ordal i la gent que hi viu
als municipis d’aquestes muntanyes, ja ha patit prou les conseqüències de les pedreres,
com dic moltes vegades, ja hem complert amb escreix amb el nostre deure de nodrir de
pedra el país, ara ens toca mirar per la nostra gent.
En definitiva, espero que finalment el sentit comú faci que no es torni a cometre l’error
de destruir la muntanya, tot hipotecant el futur dels nostres fills a viure en un entorn brut
i contaminat. III
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Una dècada amb tu

om el conegut programa de La Sexta, El Intermedio, com Twitter, El Llobregat fa deu
anys des de la seva primera portada editada
a l’abril de 2006. Intentem, efectivament,
explicar no només les notícies sinó la veritat -debat
etern-, això sí, mai en només 140 caràcters. Nosaltres
practiquem “slow journalism”, el periodisme pausat
on el gènere per excel·lència és el reportatge, i l’
informació reposada ens defineix com a publicació
mensual, que es complementa amb l’actualitat de la
seva versió digital www.elllobregat.com
Després d’una dècada de recorregut i de molt
sembrar, el millor regal d’aquest aniversari ha estat
el reconeixement de l’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques com a millor
publicació gratuïta d’Espanya, així com el nou salt
de difusió que ens permet augmentar l’audiència ara
conjuntament amb El Periódico de Catalunya.
El Llobregat sortirà tots els primers dijous de
cada mes entre les pàgines del diari de referència al
Baix Llobregat i L’Hospitalet. Serem, en definitiva,
el magazine informatiu de El Periódico de Catalunya
al Baix Llobregat i L’Hospitalet, el que ens omple
d’orgull, optimisme i alegria, però també de la responsabilitat que comporta i que sempre ha de tenir un
mitjà, també, des de la perspectiva local i comarcal.
Per aquest motiu, la nostra millor carta de presentació és l’aposta clara i evident, sense complexes, pel
periodisme de proximitat. I aquest número n’és una

n l’acudit d’en kap

nova prova. El Llobregat enceta la campanya ‘Cero
Suicidios’ amb un ampli reportatge sobre un tema
tabú a la nostra societat, però que, en canvi, representa la major taxa de mortalitat entre els nostres joves.
De la mateixa manera que en el seu moment l’administració va afrontar amb campanyes la lluita contra
les drogues, la prevenció dels accidents de trànsit i
la violència de gènere, cal posar el focus en aquesta
qüestió. No ho diem nosaltres, si no molts especialistes vinculats amb la prevenció de suïcidis. Des de El
Llobregat els fem costat amb la voluntat d’evitar tots
aquells suïcidis que, en un 90% han tingut un cas de
temptativa. Des d’aquest primer avís fins el suïcidi hi
ha un ampli marge d’actuació que no està sent efectiu
en molts casos.
D’altra banda, la portada de El Llobregat té com
a protagonista els nens i nenes del territori a través
de la situació actual per la que passen els serveis de
pediatria. Es consideren discriminats, als peus de la
Salut catalana, amb falta de recursos i falta de professionals, fet que es pot agreujar en poc més d’una dècada, quan s’hauran jubilat el 50% dels actuals pediatres. El jovent és el nostre futur i el nostre principal
actiu; en canvi, semblen ser també els grans oblidats.
Tant de bo quan tornin a passar aquests deu anys El
Llobregat pugui complir una nova dècada amb tu i
dedicar la seva portada, per exemple, a la seva història com a mitjà de proximitat enlloc d’ocupar-se
de denúncies socials. Aquest any no ha pogut ser. III
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L

’Ajuntament de El Prat,
la Generalitat, l’Entitat
Metropolitana del Transport, el Port i les entitats
empresarials de la zona arriben
a un acord per engegar una línia
d’autobús que uneixi els polígons
industrials de la ciutat. El Tramvia
arriba a Sant Just, gràcies a l’ampliació de la línia T3. El nou tram
consta de tres parades.

C

E

ornellà estrena el pavelló del Parc Esportiu
Llobregat, el més gran
de la comarca, amb un
aforament màxim per 2.500 persones.
La Generalitat multa a l’hospital Duran i Reynals de L’Hospitalet amb 900.000 euros pel brot
de legionel·la que va causar dos
morts i infeccions a 12 pacients.
parc esportiu llobregat | arxiu

Gener

Febrer

E

l 28 de juliol el personal
de handling d’Iberia realitza una vaga que genera
greus incidents a l’aeroport de El Prat.
El personal de terra de la
companyia va ocupar, sense previ avís, les pistes durant unes 11
hores. 560 vols van ser cancel·lats
o desviats, el que va afectar a més
de 100.000 viatgers.

l trencament d’un cable
d’una torre d’alta tensió
causa nombroses incidències en el servei de
Rodalies de Renfe el dilluns 23
d’octubre.
El servei de la línia C2, que
passa pel litoral del territori, en
concret, per L’Hospitalet, El Prat,
Viladecans, Gavà i Castelldefels,
queda reduït a la meitat.

ocupació de pistes | arxiu

Juliol

Octubre

El Baix trepitja fort a la Generalitat
L’ex-alcalde de Cornellà José Montilla
arriba a la presidència de la Generalitat
després del segon acord ‘tripartit’

Per BCN Content Factory

L

’un de novembre es
van celebrar eleccions autonòmiques i,
malgrat que Convergència i Unió va ser la força
més votada, es va reeditar
el tripartit de la legislatura
anterior format pels partits
PSC, ERC i ICV-EUiA.
La novetat més gran, però,
per a la comarca del Baix
Llobregat va ser l’arribada
del ex-alcalde de Cornellà,
José Montilla, a la presidència de la Generalitat.
Montilla (1955, Iznájar,

En aquests comicis, la ciutadania del Baix
Llobregat i L’Hospitalet va registrar més
d’un 50% d’abstenció

Córdoba) va substituir un
pes pesat dels socialistes,
en Pasquall Maragall, avalat per la seva trajectòria
política. Militant del PSC
des del 1978, va ser alcalde de Cornellà de 1985 a
2004, president del Consell
Comarcal del Baix Llobregat entre 1988 i 1997, president de la Diputació entre
2003 i 2004 i ministre d’Indústria, Comerç i Turisme
entre 2004 i 2006, entre altres càrrecs.
L’abstenció dels ciutadans del Baix i L’Hospitalet va ser una de les més
elevades de la seva història, superior al 50%, fet
que es va interpretar com
un indici del cansament
dels ciutadans davant la
política. El PSC va guanyar a la comarca i L’Hospitalet, però amb gairebé
30.000 vots menys que a

2006
josé montilla és actualment senador | imanol crespo

El PSC va guanyar al territori, però amb
menys de 30.000 vots; ICV millorava els
resultats i C’s irrompia per primera vegada
les eleccions de 2003. La
segona força més votada va
ser Convergència i Unió,
amb més de 74.000 vots i
més de 30.000 paperetes de
diferència respecte dels socialistes. L’única força que
va guanyar en vots va ser
ICV-EUiA i Ciutadans va
irrompre per primera vegada amb 12.200 vots.
A més de la presidència
de la Generalitat, el Baix
Llobregat i L’Hospitalet
també van estar presents
en les figures de Joan Saura (ICV-EUiA) i Francesc
Baltasar (ICV). El primer
va ser veí de L’Hospitalet
durant molts anys i va continuar exercint com a conseller d’Interior i Relacions
Institucionals, amb algunes polèmiques importants
com l’ús de la violència
per part dels Mossos d’Esquadra davant l’Assemblea
Okupa de Barcelona i els
estudiants que es van manifestar per la reforma de
Bolonya. Baltasar també
va continuar encapçalant la
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Del Baix
Llobregat i L’Hospitalet
van ser també nou diputats més: Carme Figueras,

Josep Maria Rañé i David
Pérez (PSC), Meritxell
Borràs i Josep Lluís Cleries (CiU), Jordi Miralles i
Jaume Bosch (ICV-EUiA)
i Anna Simó i Xavier Vendrell (ERC).

Estatut de la discòrdia
El 2006 també serà recordat com l’any en què es va
votar el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, el
qual va substituir-ne al de
1979. El 73,7% dels veïns
i veïnes del Baix Llobregat
i L’Hospitalet van votar a
favor del polèmic text, tot
i que la participació no va
superar el 50%. De fet, el
Baix Llobregat va tenir el
dubtós privilegi de ser la
quarta comarca més abstencionista de tota Catalunya, la qual cosa podria
explicar-se com una gran
falta d’interès, més a les
grans ciutats que als pobles
petits.
L’Estatut de Catalunya
que més tard s’ha interpretat com un dels primers
motius d’emprenyament
del poble català davant de
l’Estat espanyol va entrar
en vigor el 9 d’agost de
2006. III
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Cuidando del río hasta las playas Año de Goyas
El acuerdo se cerró con una inversión
prevista de 27 millones de euros

L

a custodia del patrimonio natural recibió un espaldarazo
en 2006, cuando
se anunció la firma de un
convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y
la Generalitat para desarrollar actuaciones de mejora
y regeneración ambiental
del río Llobregat, incluido el Delta. El convenio
se materializó en la resolución de 25 de mayo de
2007 que preveía la inversión de 27 millones de euros entre 2006 y 2008. Para
gestionar dichos recursos
del modo más eficaz y efi-

ciente también se procedió
a la creación del Consorcio para la Recuperación
y Conservación del río
Llobregat, cuyos estatutos
se aprobaron en agosto de
2006.
La
Mancomunidad
de Municipios del Área
Metropolitana
anunció
además la elaboración de
un plan de restauración
ambiental y paisajística
de los márgenes del río
y el Ministerio de Medio
Ambiente se comprometió
a destinar 7,5 millones de
euros a las obras de recuperación del tramo del río

Municipios metropolitanos elaboraron un
plan de restauración ambiental y paisajística
más próximo al casco urbano de El Prat. También
ese año el Ayuntamiento
de L’H rehabilitó el primer
acceso ciudadano al río.

Nuevas banderas azules
Sin salirnos del ámbito del
medio ambiente, el Consell
Comarcal y los municipios
de Begues, Cervelló, Corbera, Gavà, Pallejà, Sant
Boi, Sant Climent, Santa
Coloma y Viladecans firmaron otro convenio para
colaborar en la protección
de las sierras del Garraf y
el Ordal.
Y la inclusión de la Ge-

neralitat en el Consorcio
del Parc Agrari también
fue acogida con alegría por
las entidades que lo integraban (Consell Comarcal,
Diputación, Unió de Pagesos y 14 municipios), pues
significaba una apuesta
por esta zona agrícola de
gran interés medioambiental y económico.
Otra buena noticia fue
la inclusión de las playas
de El Prat y Gavá en el
listado de playas con distintivo de bandera azul.
Castelldefels volvió a ser
premiada por segundo año
consecutivo. III

la estatuilla de los goya

E

l 2006 fue un buen
año para la cinematografía del territorio, ya que varios de
ellos fueron reconocidos
con los Goya, un galardón
equivalente a los Óscars
hollywoodienses, pero de
ámbito estatal.
El director, actor y guionista hospitalense, José
Corbacho, y su inseparable

compañero, Juan Cruz, recibieron el Goya a la mejor
dirección novel por la película rodada en el municipio, Tapas. Ese mismo año,
además, fueron nombrados
hijos predilectos de L’Hospitalet.
La popular actriz oriunda de Gavà, Candela Peña,
consiguió el Goya a la mejor interpretación femenina
protagonista, por su participación en el largometraje
Princesas, dirigido por Fernando León de Aranoa.
Finalmente, pero no en
último lugar, el actor nacido
en Esplugues, Óscar Jaenada, consiguió la estatuilla
del pintor español al mejor
actor masculino protagonista, gracias a su trabajo en
el filme Camarón, dirigido
por Jaime Chávarri. III
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na explosió de gas al
barri d’Almeda de Cornellà posa fi a la vida
d’una nena de dos anys i
deixa 13 famílies sense llar.

L

’Hospitalet obre el segon
Jutjat de Violència sobre la
Dona després de Barcelona

L

’Institut Català de la Salut
és condemnat pel Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya a pagar 36.000
euros als fills d’una dona que va
morir el 1999 per una negligència. La dona va haver d’esperar
més de quatre hores al passadís
del servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge de L’Hospitalet.

S

L

e celebren deu anys de
la desaparició de Cristina Bergua en Cornellà.
La policia va arxivar el
cas el 1999. El febrer de 2015, un
correu anònim va tornar a obrir el
cas: “Busquen a Cristina en Gavà,
en la riera de Sant Climent y Laguna del Remolar, que hay entre
los cámpins antigupos, el Toro
Bravo y el Tres Estrellas”.

a Fundació Catalana de
l’Esplai obre la seva seu i
l’alberg juvenil més gran
de Catalunya al barri de
Sant Cosme a El Prat.
Té una superficie de 10.000
metres quadrats amb un edifici que integra escola de natura,
centre de formació, jornades i
convencions, així com un centre
d’Esport i Salut, entre d’altres.

cartells de 1997, any de la
desaparició de cristina

Gener

Febrer

Març

Maig

Cabreados con las
infraestructuras
Algunos analistas señalan la grave crisis de 2007 en infraestructuras
como el punto de partida del auge independentista

P

ocos catalanes olvidarán la pesadilla
vivida en 2007, cuando comenzaron a
fallar las infraestructuras
básicas, hasta el punto de
que algunos analistas han
señalado las continuas deficiencias en las comunicaciones como uno de los argumentos que favorecieron
el auge del nacionalismo
catalán.
Las grietas que aparecieron en numerosos edificios de El Prat próximos a las
obras para la construcción
de la línea de alta velocidad
a principios de año fueron
el inicio de una serie de
continuas incidencias en
los servicios ferroviarios.
El 22 de junio descarrilaba un tren Euromed en
El Prat el 22 que dejaba
la red de Cercanías colapsada durante tres días. En
julio reaparecía el fantasma y Barcelona sufría uno
de los apagones eléctricos
más importantes de su his-

toria, al caer un cable de
110 kilovoltios sobre la
subestación de Collblanc,
en L’Hospitalet, dejando en
tierra a más de 30.000 usuarios de Cercanías.
A comienzos del mes de
agosto fallaban también las

autopistas, ya que se colapsaba la AP-7 con retenciones de hasta 75 kilómetros
que forzó el levantamiento
las barreras en los peajes
de El Vendrell y Tarragona. Y también fallaba el
aeropuerto de El Prat, que

el centre s’ha convertit en un nexe de referèn

2007

Las obras de la línea de alta velovidad generaron importantes
agravios en las residencias colindantes de municipios como El Prat

se veía desbordado para
afrontar el elevado volumen de pasajeros. Y, por
si esto no fuera suficiente,
en octubre se hundía un
tramo de unos diez metros
del andén de la estación
del barrio de Bellvitge, en

El debat sobre rodalies, que avui continua vigent, va començar l’any 2007 | arxiu

L’Hospitalet, que supuso
la suspensión del servicio
de Cercanías C-2 (línea del
Garraf) y la C-10 (línea del
aeropuerto) entre el 20 de
octubre y el uno de diciembre; y la suspensión de la
línea Llobregat-Anoia de
los ferrocarriles de la Generalitat (FGC) entre las estaciones de Avenida Carrilet
y Europa Fira entre el 20 de
octubre y el dos de febrero
de 2008. Afortunadamente,
no hubo daños personales,
ya que la estación estaba
fuera de servicio porque las
obras del AVE habían afectado también a un muro de
un túnel de los FGC que
transcurría por encima de
la línea de alta velocidad,
provocando a su vez la
paralización del servicio
de Cercanías entre Gavà y
Barcelona.
Todo este descontento
concluyó con una manifestación multitudinaria celebrada el uno de diciembre
en Barcelona en la que se

reclamaba, entre otras cuestiones, el traspaso de las
competencias en materia
de transporte y la dimisión
de la entonces ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez. Huelga decir que
la inauguración del AVE,
prevista para el 21 de diciembre, no llegó a materializarse.

Lo más positivo
No obstante, no todo fue
negativo en este terreno.
2007 fue también el año
en que se consiguió el soterramiento de las vías del
ferrocarril en Pallejà, se
pusieron en marcha las estaciones de ferrocarril de la
Plaza de Europa de L’Hospitalet y Martorell Central
en dicha ciudad. También
por entonces se amplió la
línea T3 del Tranvía hasta
llegar a Sant Feliu de Llobregat y se anunció que se
retomarían las obras de la
variante de la N-340 a su
paso por Vallirana. III
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V

int-i-cinc famílies van
viure fora dels seus domicilis del carrer Barcelona de El Prat per problemes en l’estructura de l’edifici.
La causa va ser una esquerda
que va aparèixer al mur de contenció de l’edifici després d’una
fuita d’aigua a les obres del solar
del costat on s’aixecava noves vivendes amb dues plantes de pàrquing.

exe de referència del lleure

Agost

S

Sant Boi se celebra el
judici mediàtic contra
un jove que va agredir
una jove equatoriana de
21 anys resident a Sant Andreu de
la Barca quan era als Ferrocarrils
Catalans.
L’agressor va ser condemnat
a 8 mesos de presó i una multa
de 360 euros. SOS Racisme va
recurrir la sentència demanant
l’agravant per racisme.

Setembre

Octubre

Los Mossos cubren todo
el territorio Llobregat
Siete municipios del Baix
abrieron una nueva comisaria de
Mossos

C

asi 600 nuevos
agentes comenzaron a ejercer su
trabajo en las comisarías de Sant Feliu, Sant
Boi, Gavà, Viladecans,
Castelldefels, Sant Vicenç
dels Horts y Martorell el
1 de noviembre de 2007.

La RPMS centraliza, en Sant
Feliu, la actuación policial
en tres comarcas y L’Hospitalet

Estos efectivos se sumaron
a los que ya se hallaban repartidos entre los centros
de L’Hospitalet, Cornellà,
El Prat y Esplugues, el último de los cuales también
prestaba servicio a los vecinos de Sant Just Desvern
y Sant Joan Despí.

La capital del Baix,
Sant Feliu, tuvo el honor
de acoger la sede central
de los Mossos en la denominada Región Metropolitana Sur, formada por las
comarcas del Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès y
la ciudad de L’Hospitalet.

E

A

ant Boi, El Prat, Viladecans,
Castelldefels,
Gavà, Begues i Sant Climent creen un consorci
per gestionar el canal públic de
televisió digital del Delta del Baix
Llobregat.
Actualment, el panorama televisiu municipal destaca per diferents canals locals que emeten només a Internet i als equipaments
públics de cada ciutat.

cristina manresa, actual
comissària de la rpms |
bcn content factory

En ese mismo lugar también se ubicó el Área Básica
Policial (ABP) de Sant Feliu, que presta servicio a los
municipios de Molins de

l cap de llista del PSC a
les eleccions municipals
de Vallirana, Alejandro
Lopezosa, és expulsat del
partit per abandonar el grup municipal i pactar amb CiU com a
regidor no adscrit.

La mediàtica captura del
moment de l’agressió

Desembre

Rei, El Papiol, Cervelló,
Corbera, La Palma, Sant
Vicenç, Torrelles y Vallirana.
Otras tres ABP se hallaban situadas en Gavà (con
cobertura en Begues, Castelldefels y Viladecans),
Sant Boi (Sant Climent y
Santa Coloma de Cervelló)
y Martorell (Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,
Esparreguera, Olesa, Sant
Andreu y Sant Andreu).
En 2007 también entraron en servicio tres comisarías de distrito ubicadas en
Viladecans, Castelldefels y
Sant Vicenç.

La justicia se renueva
La justicia también tuvo su
momento de protagonismo

en el año 2007, cuando se
abrían tres nuevas sedes judiciales en Cornellà, Sant
Boi y El Prat de Llobregat.
Ese mismo año finalizaba
también el primer edificio
de la que se convertiría en
la nueva Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet.
Además, el 1 de junio
se inauguraba la prisión
de Can Brians II ubicada
en Sant Esteve Sesrovires,
a fin de descongestionar
otras prisiones catalanas
que se hallaban masificadas. El nuevo edificio, de
11.000 metros cuadrados,
cuenta con una capacidad
para acoger a 1.500 reclusos y supuso una inversión
de 11 millones de euros.III
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l 20 de febrer arriba l’AVE
a l’estació de Sants. No ho
farà, com estava previst, ni
a l’Aeroport ni a El Prat.

l centre de noves tecnologies de Cornellà, Citilab,
rebre el premi nacional
Fundetec 2007 a la millor
iniciativa sense ànim de lucre per
apropar les TIC als ciutadans

E

l’ave, a l’estació de sants

Febrer

E

l 9-M se celebren eleccions generals. Més del
50% del Baix Llobregat
i L’Hospitalet tria José
Luis Rodríguez Zapatero com a
president.
El PSC va obtenir 216.034
vots, molt per sobre del PP que
tenia 72.222 suports. CiU perdia
vots, mentre que IxC i ERC milloraven notablement.

Març

s troba un jaciment de
mamuts a Viladecans, uns
dels més importants del
sud d’Europa.
Més de 400 peces es van trobar al jaciment de Can Guardiola,
que ocupa 2.500 metres quadrats,
entre elles, més de trenta ullals de
mamuts o d’altre avantpassat dels
elefants.

imatge d’arxiu de la trobada
del jaciment de mamut

Maig

C

ornellà va inaugurar
la segona i última fase
del World Trade Center Almeda Parc, un
complex d’oficines i negocis de
més de 100.000 metres quadrats;
i la seu comarcal de la Seguretat
Social, ubicada al barri Almeda.
Actualment, és un nexe econòmic
i empresarial de referència.

Juny

precisament l’any que es
va iniciar la crisi, la
patronal aeball va
encetar l’actual forum
econòmic fem llobregat |
bcn content factory

La crisi que no vam veure venir
E
ls primers a caure
van ser els Estats
Units i poc després
vam seguir-los la
resta d’Europa. A Espanya,
el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero es resistia
a parlar de crisi econòmica,
però a finals de 2008 ja es
podia parlar-ne obertament.
Al nostre territori, la manca
de crèdit i la reducció del
consum es van notar sobretot al món de la construcció
i l’automòbil.
El Valor Afegit Brut
(VAB), una variable que
permet avaluar la riquesa generada a l’economia
sense incloure els impostos
i les subvencions, va caure un -6,25% entre 2007
i 2013 al Baix Llobregat,
mentre que al Barcelonès només va suposar un
1,17%, segons l’anuari de

Caixa Catalunya 2014. A
L’Hospitalet, el nombre
d’empreses cotitzants a la
Seguretat Social va caure
un -14,63% entre 2008 i
2014, segons l’informe de
l’Observatori Socioeconòmic de L’H. El sector que
més va patir la davallada va
ser la construcció, amb un
-35,17% del VAB al Baix
Llobregat, un -31% al Barcelonès i un -55,0% d’empreses cotitzants a L’Hospitalet. Seguidament es
va situar el sector primari
(-22,25% al BLL; -12,95%,
al Barcelonès) i la indústria
(-14,24% i -11,10%, respectivament).

Sectors clau
Pel que fa a la construcció,
les poblacions més castigades entre 2007 i 2012
van ser Santa Coloma de

Cervelló (-26,5%), Pallejà
(-20%), Begues (-18%),
Corbera (-16,2%) i El Prat
(-16%). Per contra, les poblacions que van créixer en
aquest període han estat La
Palma de Cervelló (23%),
Viladecans (5,2%) i Abrera
(0,7%), segons l’Anuario
Económico Estadístico de
España 2013 elaborat per
La Caixa. La crisi del sector immobiliari va afectar
Roca, l’empresa dels productes de bany, que el 2009
va presentar un ERO que
va afectar 1.030 treballadors del centre de GavàViladecans.
La venda d’automòbils
va caure el 28% el 2008,
una de les pitjores xifres de
la seva història. Només les
parades a Seat van afectar a
més d’un centenar de proveïdors. Ficosa, Bridges-

¡

De 2008 a 2013,
s’han realitzat
2.040 EROS al
Baix Llobregat.

tone, Pirelli, Faurecia,
Delphi, Lear, Magneti o
Mirelli són només algunes de les 140 companyies
afectades per la gran multinacional del motor, la qual
va presentar el 2008 dos
Expedients de Regulació
d’Ocupació a la planta de
Martorell (de 4.500 i 5.300
empleats, respectivament).
Altres sectors que també es van veure afectats, ni
tan sols indirectament, van
ser el transport i la logística, la venda de maquinària
industrial i vehicles comercials. Empreses del món

paperer com Torraspapel i
Aconda també van sofrir
les conseqüències de la crisi.
Potser per això, el 2008
vam assistir al naixement
del Fòrum Empresarial del
Llobregat, un espai promogut per l’Associació
Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL) i la Unió Patronal
Metal·lúrgica del Baix on
els empresaris puguin intercanviar idees que millorin la seva competitivitat i
la creació de llocs de feina.
I si les entitats finance-

res i empreses no van bé,
els treballadors tampoc.
Entre 2008 i 2013 el Baix
Llobregat es va convertir
en la segona comarca on
més va augmentar el nombre de persones aturades a
l’àmbit territorial metropolità, segons l’Observatori
Comarcal del Baix Llobregat. El nombre de persones
assalariades va decréixer
fins al 18% entre 2008 i
2013.
De fet, dels 21.548
EROS realitzats a Catalunya entre 2008 i 2013,
2.040 pertanyien al Baix
Llobregat, amb 97.052
persones afectades, segons l’informe Impactes
de la crisi a Catalunya per
comarques elaborat per
Comissions Obreres amb
dades del Departament
d’Empresa i Ocupació. III
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C
L

omença a funcionar la
nova estació d’autobusos de El Prat, al costat
de l’estació de Rodalies

de Renfe.

’Hospitalet
estrena
passarel·la per als vianants
entre els barris de Bellvitge
i Gornal, per sobre de les
vies de Renfe.

l’estació de bellvitge
continua sent motiu de debat

Agost

S
S

is morts i nombrosos ferits per una explosió de
gas al barri de Ca n’Espinós de Gavà.

ant Boi estrena tres hectàrees de parc fluvial que
permetran als ciutadans
tornar a gaudir del riu.

Novembre

Una dècada del Parc
Agrari del Llobregat

la carxofa, l’espàrrec, les fabes, les cireres o els melons són
alguns dels productes estrella del parc agrari

E

l 2008 es van complir deu anys de la
constitució del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, un
acord integrat inicialment
per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la

Unió de Pagesos, al qual
s’incorporarien posteriorment els Ajuntaments de
Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, L’Hospitalet, Cornellà, Sant Boi,
Sant Coloma de Cervelló,
Sant Joan Despí, Sant Feliu, Molins de Rei, Sant Vi-

2008

cenç dels Horts, Pallejà i El
Papiol.
El compromís va sorgir arran d’unes ajudes
de la Unió Europea que,
mitjançant el programa
LIFE, permetia finançar la
millora de les condicions
ambientals dels territoris costaners. Les entitats
promotores van rebre la
subvenció i el 1998 es va
crear el Consorci i es va
redactar-ne també el Pla de
Gestió i Desenvolupament,
el qual va ser aprovat pel
Consell Plenari del Consorci el 5 de juny de 2002
amb petites modificacions
fruit de l’experiència.
Un altre moment important en la història del
Parc Agrari va ser la incorporació de Generalitat
de Catalunya al Consorci,
mitjançant el Departament
d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca, el 25 de gener de
2006. Llavors es va interpretar aquesta incorporació
com “una manifestació publica i un reconeixement de
la voluntat de preservar un
territori agrari tot aplicant
polítiques agràries concretes que facin possible
sigui una realitat l’objectiu
general del Pla de gestió i
desenvolupament del Parc
Agrari”. III
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ornellà obre la biblioteca Marta Mata, la segona de la ciutat, on es
situava l’antic cinema
Titán, i estrena el parc Can Corts.

ls representants de les
institucions metropolitanes aproven la creació del
consorci que impulsarà el
govern metropolità

Gener

E

E

s decreta el tancament
cautelar per sis mesos dels
prostíbuls Riviera i Saratoga a Castelldefels.
El cas més hollywoodiense
del territori es va actualizar mesos enrere després que el Tribunal
Suprem rebaixés les penes tant als
propietaris dels clubs com als càrrecs policials. De fet, permetia la
reapertura dels locals.

Març

l Tribunal Suprem anul·la
la sentència contra Pedro
Jiménez, condemnat a 83
anys per assassinar i violar dues dones policies a Bellvitge, i estableix que ha de ser jutjat
per un jurat popular.
Un any més tard, la fiscal del
cas elevaría als 105 anys la petició
de penes de presó.

club saratoga,tancat i en estat
d’abandonament | arxiu

Juny

E

l sindicat Unió de Pagesos
denuncia un augment dels
robatoris al Parc Agrari.
Segurament motivats
pels efects de la crisis, les conseqüències del context econòmic i
social arriba al camp. Aleshores,
aquell 2009, va representar el primer avís i el punt de partida d’una
major col·laboració amb els cossos policials.

Setembre

el problema, tot i que està més
controlat, no ha desaparegut

Nuevos servicios para nuevos tiempos
La nueva Terminal 1 del Aeropuerto y la
desalinizadora, ambas infraestructuras en
El Prat, empezaron a funcionar en 2009

El 2 de mayo se abrieron las puertas de la
Ciudad de la Justicia de Barcelona y de
L’Hospitalet, de 200.000 metros cuadrados

La nueva ciudad judicial significó el
traslado de los antiguos juzgados
de L’Hospitalet

E

La terminal 1 de el prat, a la
izquierda, ha permitido un
crecimiento exponencial del
tráfico aéreo en la
infraestructura
aeroportuaria. a la derecha,
actual ciudad de la justicia de
barcelona y l’hospitalet

ste año se pusieron
en marcha una serie
de servicios que mejoraron sin duda la
calidad de los vecinos del
Baix Llobregat y L’Hospitalet. Una nueva terminal
del aeropuerto de Barcelona-El Prat, la inauguración
de la Ciutat de la Justícia de
Barcelona i L’Hospitalet o
la puesta en marcha de una
desalinizadora en El Prat
fueron algunos de los más
destacados.
El 16 de junio, los entonces presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, el president de la
Generalitat, José Montilla,
y el ministro de Fomento,
José Blanco, inauguraron
la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Conocida
anteriormente
como Terminal Sur, y con

2009

operaciones por hora. Entre
algunas de las cifras que se
ofrecieron, destacan: 258
mostradores de facturación,
50 fingers o pasarelas de acceso a los aviones, 15 cintas
de equipaje y 12.000 plazas
de aparcamiento.
una superficie de 500.000
metros cuadrados, el arquitecto Ricardo Bofill Levi
diseñó esa terminal con el
objetivo de paliar el déficit
de espacio que padecía el
aeropuerto. Con esta nueva
infraestructura, es posible
un trasiego de 55 millones
de pasajeros al año y 90

LH: capital judicial
Otro momento importante fue la inauguración de
la Ciudad de la Justicia de
Barcelona y L’Hospitalet el
2 de mayo, con jornada de
puertas incluida para todos
los que quisieron acercarse. Las obras del complejo
judicial de más de 200.000

metros cuadrados se iniciaron en 2003 y supusieron
un inversión de más de 300
millones de euros. El nuevo equipamiento consta de
seis edificios destinados a
los juzgados, oficinas judiciales, sales de vistas y
archivos, además de la Fiscalía Superior de Cataluña.
También se prestan allí servicios de atención a las víctimas y hay espacios para
el Col·legi d’Advocats de
Barcelona y el Instituto de
Medicina Legal. Hasta el
26 de octubre estaban previstas unas 29 operaciones
de traslado.

La puesta en marcha de
la desalinizadora de El Prat
fue otro de los proyectos
estrella de la comarca. Inaugurada el 20 de julio, la
planta de halla muy próxima a la desembocadura del
río Llobregat y presta servicio a unos 4,5 millones de
habitantes. Esta obra puede
llegar a producir 200 millones de litros al día, lo que
supone aproximadamente
un 24% del consumo de
agua de toda el área metropolitana de Barcelona.
El objetivo de esta infraestructura, que supuso
una inversión global de
unos 220 millones de euros, pagados en un 75% por
el Fondo de Cohesión de la
Unión Europea, tenía como
finalidad una mejora de la
calidad del agua y una liberación para los pantanos de
la zona. III
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El deporte del
Innobaix, comença el suport a
l’emprenedoria per encarar la crisi Baix, de luto

E

l 2009 la crisi encara
continuava fent mal
de cap a moltes empreses i famílies. És
per això que el 3 de novembre de 2009, 25 ajuntaments
del Baix Llobregat, més el
de L’Hospitalet, la Generalitat, la Universitat Politècnica de Catalunya, empreses, associacions i sindicats
es van reunir a Cornellà per
posar en marxa Innobaix,
una agència d’innovació
per a la comarca del Baix
Llobregat i els seus voltants.
Concretant una mica
més, Innobaix va néixer
amb l’objectiu d’impulsar
el desenvolupament de la
innovació, crear xarxes de

col·laboració, programes
d’investigació i processos
d’innovació entre empreses,
agents socials, institucions
pedagògiques, universitats,
administracions, etc.
El president de l’agència i delegat de la patronal
de les petites i mitjanes
empreses (Pimec) del Baix,
Luis Bahamonde, va sostenir que el Baix és una terra
de talent i, per tant, del que
es tractava era de “posar en
valor tot el talent, l’esforç i
la complicitat que tenen els
agents socials i econòmics
d’aquesta comarca, amb
el fi de reduir l’atur i crear
ocupació”.
També a Cornellà va
tenir lloc la creació del

Cornellà Creació-Fòrum,
una plataforma de debat i
reflexió impulsada pel teixit
empresarial de la ciutat amb
la finalitat de posar en comú
idees i experiències para dinamitzar l’economia local.
El
primer
ponent
d’aquest espai de trobades
empresarials va ser Bernardo Hernández, el primer
espanyol que va formar

part de la cúpula directiva
de Google. Hernández va
parlar precisament sobre
tecnologia i innovació. A la
primera edició també van
estar convidats el publicitari Lluis Bassat, el premi
Nobel d’Economia, Josep
Stiglitz, o l’expresidenta de
General Electric Espanya
i Portugal, Isabel Aguilar,
entre d’altres. III

Martorell es queda l’Audi Q3

U

na altra bona notícia del món econòmic d’enguany va ser que la planta de Seat a Martorell
va aconseguir l’adjudicació del nou model de
l’Audi Q3. El llavors ministre d’Indústria, Miguel San Sebastián, va visitar la fàbrica el mes d’abril
per felicitar-hi els directius i treballadors.

L

a muerte de cuatro
niños que practicaban béisbol en una
instalación deportiva
en Sant Boi el 24 de enero
también conmocionó a la
comarca. El ayuntamiento decretó tres días de luto
oficial y más de 2000 personas asistieron a la ceremonia oficiada por el obispo de Sant Feliu, Agustí
Cortés, para despedir a los
pequeños.
Los fuertes vientos que
soplaban ese día, con rachas de hasta 100 kilómetros
por hora, influyeron en el
derrumbe de la instalación
deportiva. No en vano, la
jueza que instruía el caso
imputó a la arquitecta mu-

nicipal, responsable de la
construcción, y al aparejador, por su presunta responsabilidad en el suceso.

Nuevo campo
Seis días después de la
inauguración del campo
del Espanyol en CornellàEl Prat, fallecía de forma
repentina el capitán del
equipo, Daniel Jarque. El
joven y apreciado jugador falleció tras una parada cardiorespiratoria en
un hotel italiano donde el
equipo se hallaba concentrado. El estadio volvió a
llenarse entonces de fotos,
velas, mensajes y bufandas
blanquiazules en homenaje
al futbolista. III
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L

’Audiència de Barcelona ratifica el tancament
temporal dels prostíbuls
Riviera i Saratoga de Castelldefels, tancats des de 2009 per
prostitució il·legal, tracta de blanques i delictes contra els drets dels
treballadors. Com dèiem, aquesta
sentència donaria un gir inesperat
anys després amb una rebaixa de
penes.

O

l ple de L’Hospitalet prohibeix utilitzar el burka a
les instal·lacions municipals.
La moció va ser presentada
pel Partit Popular i va obtenir els
vots favorables del PSC, amb majoria absoluta en el Ple, i amb el
suport de CiU. Segons la moció,
es considerava que aquestes dues
prendes anaven “contra” la dona.

’inspecció de Treball obre
un expedient sancionador
al Obispat de Sant Feliu
per infraccions en matèria
de prevenció de riscos laborals.
La Diòcesis es va crear el
2004 per dividir la que corresponia a la gran Barcelona i així
poder portar a terme una millor
gestió religiosa des del Baix Llobregat fins a Tarragona.

Hotel porta fira

Gener

E

L

bre el hotel Porta Fira
dissenyat per l’arquitecte Toyo Ito al Districte Econòmic de
L’Hospitalet.
S’ha convertit en tot un símbol de la Plaça Europa i de L’Hospitalet. Precisament, per aquest
motiu, allà El Llobregat va celebrar la I ed. dels Premis El Llobregat

Febrer

casa de l’església del bisbat

Abril

Juny

La crisi no evita més
instal·lacions sanitàries
Aquest any comença a funcionar
L’Hospital comarcal Moisès Broggi
ubicat a Sant Joan Despí

E

l 2010 encara es
notava la força de
la crisi. No obstant
això, llavors es van
posar en marxa infraestructures sanitàries molt importants per a la comarca.
Una de les més importants
va ser la posada en marxa
de l’Hospital Moisès Broggi a Sant Joan Despí.
Inaugurat per la consellera de Salut, Marina Geli,
i l’alcalde de Sant Joan
Despí, Antoni Poveda, el 1
de febrer de 2010 obria les
seves portes. La inversió de
113 milions d’euros es va
traduir en 328 llits, 12 sales
d’operacions, 24 places de
cirurgia major ambulatòria
i 21 gabinets que permetran donar servei a més de
300.000 persones d’onze
municipis (Sant Joan Despí, Sant Just, Esplugues,
Cornellà, San Feliu, Molins de Rei, El Papiol, Vallirana, Cervelló, Corbera i
La Palma de Cervelló). Es
donava així resposta a una
vella reivindicació, perquè

l’Ajuntament havia cedit
els terrenys a l’Incàsol el
1980, però no va ser fins
l’arribada del tripartit de
Pasqual Maragall quan es
van iniciar els tràmits per
a la seva construcció. Des
d’aleshores, aquest centre
ha pogut alliberar de pacients els hospitals Dos de
Mayo i Bellvitge.
De fet, el 2010 es va
signar un conveni entre
l’Hospital Universitari de
Bellvitge, Sant Joan de
Déu, el Consorci Sanitari Integral (que gestiona
l’Hospital Moisès Broggi)
i l’Institut Català d’Oncologia per garantir-hi una
adequada atenció sanitària.

El nou equipament aportava 328 llits nous,
dotze sales d’operacions, 24 places de
cirurgia i 21 gabinets.
l’hospital comarcal
moisés broggi va representar
una inversió de 113 milions

Altres millores
L’11 de juny es va obrir
també l’Hospital General
de Sant Boi al barri Ciutat
Cooperativa, convertint-se
en el centre de referència
per altres 300.000 persones
pertanyents a 12 municipis
del Baix Llobregat. L’hospital va multiplicar-ne per

cinc la superfície de l’anterior, aconseguint 39.000
m2 distribuïts en set plantes amb capacitat per 292
llits convencionals, 12 de
medicina intensiva, 18 a
Urgències, 38 boxes, 47
dispensaris i 11 gabinets
per a les consultes exter-

nes. Com que Sant Boi és
una ciutat amb una gran
tradició en salut mental, el
nou hospital inclou aquesta en l’assistència general.

Nous quiròfans
Una altra millora en el
món sanitari es va produir

a l’Hospital de Viladecans,
el qual va inaugurar tres
nous quiròfans i una nova
unitat d’hospitalització de
breu durada amb 18 llits.
En total, el centre comptarà amb set quiròfans que
podran realitzar aproximadament mil operacions

anuals.
Finalment, també es
va remodelar el servei
d’urgències de l’Hospital
General de L’Hospitalet.
Es van ampliar els espais
d’urgències amb un mòdul
de 120 m2. La inversió va
suposar 427.000 euros. III
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S

s declaren dos incendis a
la muntanya de Sant Ramon que deixen 50 hectàrees cremades.
Nombrosos veïns van haver
de ser desallotjats, tot i que van
poder tornar per la tarda a les seves cases. Durant l’extinció del
foc, van treballar una setantena de
dotacions de bombers, 60 terrestres i 10 aèries.

’inaugura un hangar de
manteniment d’Iberia a
El Prat, el qual generarà
200 llocs de feina. Construït per Iberia i pel Consorci de
la Zona Franca de Barcelona, van
invertir 25 milios d’euros en plena crisi per aixecar l’únic hangar
d’Espanya que podia prestar serveis de manteniment a un Airbus
380.

S

’obre el teatre Núria Espert a Sant Andreu de
Barca amb capacitat per
més de 600 espectadors.
El Núria Espert s’ha convertit
en un nou nexe cultural del territori, de referència no només per
Sant Andreu sinó també pels municipis del seu voltant, que ja no
tenen la necessitat d’anar a Barcelona per veure bones obres.
teatre núria espert

imatge d’arxiu de l’incendi

Juliol

Octubre

Novembre

Desembre

Verbena negra Llum verda a l’Àrea Metropolitana
para el olvido
Dels 36 municipis que la conformen, 23
són del Baix Llobregat

Doce personas murieron y diecisiete
resultaron heridas tras ser arrolladas por un
convoy en el apeadero de Castelldefels

L

os vecinos de Castelldefels no olvidarán
fácilmente
la Verbena de San
Juan de 2010, cuando murieron 12 personas y otras
17 resultaron heridas al ser
atropelladas por un convoy
Alaris que hacía la ruta Alicante-Barcelona a más de
130 kilómetros por hora.
El trágico suceso ocurrió poco antes de la madrugada y, por lo que se
ha sabido hasta la fecha, se
produjo porque numerosas
personas decidieron cruzar
las vías para atajar y llegar
antes a la playa en vez de
utilizar el paso elevado y
soterrado existentes.
Algunos testigos indicaron que el lugar se
hallaba mal iluminado y,
por tanto, mal señalizado,

pero ni la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviaros (CIAF) ni
el Juzgado de Instrucción
número 1 de Gavà hallaron
indicios de responsabilidad
directa por parte de Renfe,
Adif o el conductor del ferrocarril.
No obstante, el suceso ha servido para revisar
este tipo de estaciones,
rebosantes de usuarios en
fechas señaladas como la
mencionada Noche de San
Juan.
Para que no vuelven a
ocurrir acontecimientos tan
dramáticos como los que
se vivieron en la parada
Castelldefels-Platja y que
tardarán tiempo en borrarse
de la memoria colectiva de
los habitantes de la comarca del Baix Llobregat. III

2010

F

eia anys que els municipis que envolten
Barcelona volien un
nou òrgan de govern
per treballar conjuntament
en àrees com el transport
públic i el medi ambient.
Finalment, el Parlament
de Catalunya va aprovar la
Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el
juliol de 2010, fet que va
suposar la culminació de
més de tres anys de negociacions.
Els 36 municipis que
integren l’AMB, 23 dels
quals es troben al Baix
Llobregat més L’Hospitalet, podran així aconseguir
prestar els mateixos serveis
però amb més eficàcia i eficiència.
En principi, el nou instrument de govern tindrà
competències en transport
públic, habitatge, infraestructures, aigua potable,
espai públic o gestió de les
escombraries, entre altres.
L’AMB donarà servei
a 3,5 milions de persones i
es convertirà així en una de
les deu primeres àrees metropolitanes d’Europa.

CiU torna al Govern
Les eleccions autonòmiques del 28 de novembre
van donar la victòria a

Convergència i Unió, partit
que va arribar al Govern set
anys després dels tripartits
d’esquerres. El recent nombrat president, Artur Mas,
va emprendre una política de retallades que no va
agradar als alcaldes i alcaldables ni als agents socials
del Baix Llobregat i L’Hospitalet. III

L’AMB neix entre entre les deu més
importants, amb Barcelona com a gran pol

primer ple metropolità de l’actual
mandat de l’amb | bcn content factory

Diputado Provincial del partido popular

La Selección Española en Barcelona

S

on muchos los municipios de la comarca
del Baix Llobregat que están debatiendo
diferentes propuestas para que la selección española absoluta de futbol vuelva a
jugar un partido oficial en la provincia de Barcelona. De hecho, el debate que se produce en los
salones plenarios de los ayuntamientos viene precedido por las numerosas demandadas de la propia ciudadanía y de las aficionadas al fútbol que
hace mucho tiempo añoran que nuestra selección
juegue en nuestra provincia.
Es una obviedad que existen grandes instalaciones deportivas capaces de acoger un encuentro de la selección, y que la no presencia de la
misma en nuestras comarcas, se debe más a un
tema político que no deportivo. Y hablando de política, son muchos los socialistas que se sienten
defraudados cuando en los debates de esta propuesta, los que han sido el referente de izquierda
de este país, el PSOE, votan en contra que la se-

lección de todos, vuelva a jugar en nuestra tierra.
La posición del PSC-PSOE roza el ridículo en
municipios como Castelldefels, donde el gobierno municipal tilda de “claca” a las personas que
acudieron al pleno en apoyo de la propuesta, y
donde se ridiculiza la iniciativa. Numerosos votantes socialistas defraudados porque municipios
como Castelldefels o Terrassa formen parte de la
“famosa” AMI -Asociación de Municipios por la
Independencia- vean nuevamente como el PSC
vota de la mano de Esquerra Republicana y del
resto de secesionistas, en contra que la selección
española juegue en Barcelona.
Sólo nos queda esperar que los socialistas
cambien, que reflexionen y que vuelvan al sentido común y retomen la defensa de la unidad de
España. Ojalá, rectifiquen y que si en el próximo
Europeo nuestra selección nacional llega a semifinales o a la final, podamos compartir y seguir públicamente con pantallas gigantes a “la Roja”. III
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E

ls alcaldes de Viladecans
i Sant Boi reben la distinció Ciudad de la Ciencia
y la Innovación de la
mà dels Prínceps d’Astúries pel
seu compromís per la recerca, el
desenvolupament i la innovació
(I+D+i).

S

eat fabrica la primera
unitat del nou Audi Q3
a la fàbrica de Martorell,
fet que ha suposat la fabricació per primer cop a España
d’un cotxe premium. La producció n’ha generat 1.500 llocs de
feina.

R

osa Clará, el grup de
moda nupcial, compra
un edifici d’oficines de
La Caixa a Sant Just per
ubicar-hi la seu corporativa. El
complex tindrà 5.000 m2 i la inversió ronda els 8 milions d’euros.
A L’Hospitalet es manté el centre
de producció i el magatzem.

2011

rosa clará

Gener

Setembre

Juny

dels 31 municipis, 23 van
haver d’acordar governs
de coalició; un primer
punt i final a les
majories absolutes |
I. crespo

La dreta sorprèn a les municipals
E
l 22 de maig es van
celebrar eleccions
municipals. Els resultats van donar
la victòria, un cop més, al
Partit dels Socialistes de
Catalunya, seguit de Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds i
el Partit Popular, si parlem
del nombre d’alcaldies
guanyades. El tret més destacat, però, van ser el 23
governs de coalició que es
van haver de formar al territori. Sense dubte, un bon
començament per reforçar
la cultura del diàleg.
El PSC va continuar
sent la força més votada
al Baix Llobregat i L’Hospitalet, amb 86.743 vots i
169 regidors, tot i que va
perdre força a la comarca. Sant Boi, Viladecans,
Esplugues, Gavà, Sant

¡

Cauen les majories
absolutes: es van
donar 23 governs
de coalició

Andreu i L’Hospitalet van
continuar sent terres socialistes, però sense majoria
absoluta. Castelldefels va
ser la gran sorpresa dels comicis, ja que el cap de llista
del Partit Popular, Manuel
Reyes, va deixar fora el govern format pel PSC, CiU i
ICV-EUiA que manava des
de la legislatura anterior.
En sentit contrari, el PSC
va guanyar a Vallirana, després de 24 anys de govern
convergent.
La segona força més
votada va ser CiU, amb
47.610 vots, 115 regidors i

7 alcaldies. Cal destacar la
consolidació de la majoria
absoluta a Martorell i els
bons resultats obtinguts a
Esparreguera, Pallejà, Sant
Climent i Molins de Rei.
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa es van convertir en la tercera força al
territori, amb 101 regidors
i cinc alcaldies. El partit va
guanyar a municipis fidels
com El Prat i Sant Feliu,
però també a Begues, La
Palma i Santa Coloma. I
va reeditar pactes d’esquerra amb el PSC a localitats

com L’Hospitalet, Viladecans o Sant Boi.
El PP, com s’ha comentat, va ser la quarta força al
territori, amb 73 regidors
i primera força política a
Castelldefels, la sorpresa
sense dubte de la jornada
electoral. Els populars van
repetir com a segona força a Cornellà, Esplugues,
Gavà i L’Hospitalet, i van
ser-lo per primer cop a
Sant Boi, Sant Joan Despí,
Viladecans i Abrera.
Un altre partit de dretes, Plataforma per Catalunya, va cridar l’atenció dels
analistes, ja que va guanyar
representació a poblacions
com Sant Boi, Abrera, Esparreguera, Olesa, Sant
Andreu de la Barca, Viladecans i L’Hospitalet, amb
dos regidors en aquest darrer municipi.

Esquerra, per la seva
part, va perdre 21 regidors
al Baix (de 55 a 34), fet
que va suposar la dimissió
de l’executiva del partit.
Els millors resultats de la
formació es van tornar a
produir a Torrelles, Sant
Vicenç dels Horts, Esparreguera i Sant Andreu de la
Barca.

També a les Generals
El PSC va tornar a guanyar
les eleccions generals del
20 de novembre, tot i que
va caure el percentatge
de vots. Així, la formació
d’esquerres va guanyar
127.752 vots (32, 9%) davant els 216.034 (52,7%)
del 2008. Els millors resultats es van produir a Cornellà (16.812 paperetes),
El Prat (12.264), Viladecans (12.075), Esplugues

(7.873) i Gavà (7.118)
La segona força més
votada va ser el Partit Popular, amb 87.317 vots i un
22,6% dels vots. Els populars van créixer al territori
en relació amb el 2008,
quan van assolir 72.222
paperetes i un 17,6% dels
vots. Els municipis on van
obtenir més vots van ser
Castelldefels (30,3%), Esplugues (25,46%), Gavà
(25,15%),
Viladecans
(24,47%), Abrera (24,36%)
o Sant Vicenç dels Horts
(24,24%).
La resta de forces més
votades van ser Convergència i Unió, amb 80.149
vots (20,6%), ICV-EUiA
(38.638)
i
ERC-Rcat
(17.761). Els dos primer
van guanyar en vots i percentatge i el tercer en va
perdre. III
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Los recortes indignan el Baix
Los alcaldes piden crear una mesa de
diálogo y mantener las inversiones
para garantizar la competitividad

E

l 2011 podrá ser recordado como el año
en que cristalizó el
descontento ciudadano contra la gestión de
lo público, justo en plena
crisis económica. El movimiento 15-M, surgido a raíz
de unas manifestaciones
espontáneas ocurridas el 15
de mayo en la puerta del Sol
de Madrid, supuso un toque
de atención a los poderes
públicos y la política de los
recortes.
El Baix Llobregat y
L’Hospitalet, ya de por sí
reivindicativos, se dejaron
contagiar el movimiento
y protagonizaron algunos
momentos importantes en el
territorio. A nivel institucional, 30 alcaldes y alcaldesas
se unieron el 31 de marzo
en la sede del Consell Comarcal del Baix Llobregat
para manifestar su rechazo
contra los recortes y exigir
a la Generalitat la creación
de una mesa de diálogo para
buscar la mejor manera de
afrontar las reformas. Tam-

bién se volvió a reclamar la
inversión en infraestructuras, algo fundamental para
garantizar la competitividad
del territorio. Esta declaración contó con el respaldo
del Consejo Económico y
Social del Baix Llobregat
del Consell Comarcal, la
federación de asociaciones
de vecinos de loa comarca
y la agencia de innovación
Innobaix.
La sociedad civil tampoco se quedó de brazos cruzados y durante el 2011 se
produjeron numerosas manifestaciones públicas contra los recortes y en defensa
de la sanidad, la educación y
otros servicios sociales. Así,
unos 2.000 médicos ejercientes en los hospitales del
Institut Català de la Salut,
incluidos los de Bellvitge y
Viladecans, redactaron un
manifiesto en el que denunciaban ante el Parlament
la pérdida de calidad en la
atención sanitaria. No en
vano, el hospital de referencia en L’Hospitalet sufrió

el 15 de març de 2011 va significar el tret de sortida de molts
moviments socials que encara avui es mantenen | i. crespo

A partir del 15-M se multiplicaron las
protestas en defensa de una sanidad
y una educación pública de calidad
un recorte del 13% de su
presupuesto, aunque no fue
el único. El Consorci Sanitari Integral, que gestiona el
Hospital General de L’Hospitalet y el Moisès Broggi
de Sant Joan Despí, también
recortó en un 9% su presu-

puesto para 2011.
Vecinos de L’Hospitalet
y del resto de la comarca
apoyaron estas y otras demandas y, en definitiva, se
manifestaron contra lo que
consideraban una reducción
inadmisible de sus derechos

básicos. Los hospitalenses,
por ejemplo, participaron
en la concentración convocada por la Confederación
de Asociaciones de Vecinos
bajo el lema “Por una sanidad pública. No a los recortes”. Y el Fòrum Social
del Baix Llobregat hizo lo
propio con “Prou retallades! Defensem els serveis
públics del Baix Llobregat”,
consigna que consiguió la
participación de más de
5.000 personas.

Balsera, presidente
El entonces alcalde de
Gavà, el socialista Joaquim

Balsera, fue investido presidente del Consell Comarcal
del Baix Llobregat el 22
de julio, gracias al apoyo
del PSC, CiU, ICV-EUiA
y ERC. Se reeditaba, por
tanto, el pacto de la anterior
legislatura y las consejerías
quedaban repartidas de la
siguiente manera: siete para
los socialistas, tres para los
ecosocialistas, dos para los
convergentes y una para los
republicanos. El presidente
del Consell se comprometió
a paliar los efectos de la crisis económica y potenciar la
industria y el turismo de la
comarca. III
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A

L

anca la ràdio municipal
de L’Hospitalet després
de 30 anys d’història.
Aquest tancament segueix al de la Televisió de L’H,
la qual cosa va suposar l’acomiadament de 40 persones a finals
de 2011. Una moció, recent, s’ha
aprovat en el Ple municipal de
L’Hospitalet per recuperar aquests
mitjans

a Universitat Politècnica
de Catalunya inaugura un
nou edifici, el RDIT, per
acollir projectes conjunts
d’universitat i empresa i companyies de base tecnològica.
L’edifici té 10.000 m2 amb
diferents allotjaments (Pius Font
i Quer), instal·lacions esportives,
auditoris, biblioteques.
el rdit s’ha convertit en un
referent del seu sector

seu dels mitjans públics de l’h

Febrer

rqueòlegs de la Universitat de Barcelona
troben l’estàtua prehistòrica més antiga
de la península Ibèrica a la cova
de Can Sadurní de Begues, amb
uns 6.500 anys d’antiguitat. Un
any més tard es trobarien quatre
esquelets d’uns 6.400 anys d’antiguitat enterrats amb un rite funerari desconegut fins el moment a
la Península Ibérica.

Novembre

Abril

esquelet de fa 6.400 anys
trobat a la cova beguetana

El monstruo de Eurovegas pone en
peligro el Delta y el Parc Agrari
El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, fue el
edil más crítico con el modelo, al calificarlo
de “juegos, drogas y prostitución”

Los socialistas Antoni Balmón y Joaquim
Balsera, de Cornellà y Gavà, se mostraron
abiertos a considerar la propuesta

D

mapa de la
amplia extensión que
ocupaba el proyecto de Eurovegas; la
gran mayoría,
terreno agrícola. A
sota, moment d’una
de la protesta que es
va organitzar a la
plaça sant jaume de
barcelona | arxiu

ice el refranero
que, a perro flaco, todo son pulgas, y puede que
algo de esto sucediera con
el proyecto de Eurovegas
que planeó sobre la comarca durante 2012. La crisis
económica padecida desde
2008 favoreció que la Generalitat se planteara seriamente la posibilidad de instalar un macrocomplejo de
ocio para adultos en unos
terrenos situados entre El
Prat, Viladecans, Sant Boi
y Cornellà.

Abanico de opiniones
Los alcaldes de los municipios afectados tampoco
tenían una postura compartida al respecto, ya que
el primer edil de El Prat,
Lluís Tejedor, consideraba
la propuesta del magnate
norteamericano, Sheldon
Adelson, como un modelo de “juego, drogas y
prostitución” opuesto a un
modelo de crecimiento sostenido y sostenible como
se había mantenido hasta
la fecha. Los alcaldes de
Gavà y Cornellà, Joaquim

Balsera y Antonio Balmón
respectivamente, no se manifestaban tan reacios y se
mostraban abiertos a considerar la propuesta. Incluso el obispo de Sant Feliu,
Agustín Cortés, también
llamó a reflexionar sobre
“el precio humano que exige para obtener un hipotéti-

co beneficio económico”.
Tal vez por ello el alcalde
de Viladecans, Carles Ruiz,
aconsejó “prudencia” a todos los implicados.
Como es sabido, el
proyecto finalmente no se
llevó a cabo, pero sirvió
para generar un debate social y político sobre el fu-

turo de la zona del Delta y
el Parque Agrario y, tal vez
mejor, para poner en valor
una de las principales zonas
de producción hortícola de
Catalunya que ocupa unas
3.000 hectáreas y da trabajo a unas 1.500 personas a
través de más de 500 explotaciones agrícolas. III

Alba Bou
Tinenta d’alcalde titular de l’Àrea d’Urbanisme
i Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat (ICV)

El gran exemple de les ciutats

D

urant les últimes setmanes els plens municipals de diversos ajuntaments han aprovat textos mostrant el rebuig al l’acord que la Unió
Europea ha signat amb Turquia, i que condemna a milers de persones a la indefensió i la pobresa. Els refugiats, doncs, hauran de
tornar a la guerra o quedar-se en campaments insalubres.
Les ciutats, així, reclamem a Europa que busqui alternatives solidaries i
que promogui una resolució a la greu crisi humanitaria que es viu a Turquia,
a Grècia, a Macedònia i que s’extendrà a d’altres països. Europa i alguns
dels seus líders i diplomàtics ens diu que no hi ha cap altra sortida, que no hi
ha capacitat d’absorció de tanta gent i que les economies estatals perillen si
incloem als desplaçats a les nostres fronteres.
Però nosaltres, de nou els governs locals, que si que representem el
sentiment de la nostra gent, els diem que no és veritat que no hi hagi cap altra
solució. És mentida que el continent no pugui resoldre solidariament aquesta
situació d’emergència. És inadmissible que no puguin trobar el mecanisme
burocràtic i fiscal per obrir les portes a families que fugen de la guerra, i cal
que exigim fermament el compliment dels principis fundacionals de la Unió
Europea. Perquè és inadmissible que haguem permès que alguns financiïn
la guerra, en treguin rèdit polític i econòmic, i els aixequem els murs de la
vergonya.
Les ciutats estem preparades. Sota l’empara d’algunes organitzacions
supra-municipals, d’incomptables organitzacions i de milers de ciutadans i
ciutadanes, les ciutats ens hem procurat de tot el necessari per quan, tan de
bo sigui aviat, els governs comunitaris deixin de mirar-se el melic, i actuin com
la voluntat popular els demana: obrim les fronteres i acollim els refugiats. III
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Entre la independència
i les vagues generals

E

ls hospitalencs i els
baixllobregatins no
van poder ni probablement voler aïllar-se de l’actualitat catalana i espanyola i van haver
de posicionar-se davant el
projecte independentista liderat per Artur Mas i la reforma laboral empresa pel
govern de Mariano Rajoy.
El líder de Convergència i Unió, Artur Mas, va
aprofitar la negativa del
president del Govern espanyol a negociar un nou pacte fiscal per a Catalunya i la
participació massiva dels
catalans en la Diada de l’11
de Setembre per fer bandera del dret a decidir la independència de la resta d’Espanya. Confiat en el suport
del poble català, va convocar eleccions anticipades el
25 de novembre i, tot i que
CiU va guanyar les eleccions, els resultats no van resultar com esperàvem.
CiU va obtenir 50 escons i el 30,68% dels vots,
però en va perdre 12 respecte de la legislatura anterior. Una de les grans
sorpreses va ser Esquerra
Republicana de Catalunya,
que va passar de 10 a 21
escons i obtenir el 13,68%
dels vots. En tercer lloc es
va situar el Partit dels Socialistes de Catalunya, que
va perdre 8 seients al Parlament, passant de 28 a 20.
Per darrere es van situar el
Partit Popular (19 escons),
ICV-EUiA (13), Ciutadans
(9) y la CUP (3). A la comarca, el PSC va continuar
sent la primera força, CiU
va perdre més de 27.000
vots, ERC va pujar de manera destacada, Ciutadans
va doblar la seva presència

la negativa del govern espanyol a debatre un nou
model fiscal va derivar en un nou gir independentista | arxiu

i la CUP va sorprendre amb
gairebé 10.000 paperetes.
El president d’ERC i
alcalde de Sant Vicenç dels
Horts, Oriol Junqueras, no
va voler formar un govern
de coalició amb Artur Mas,
però sí es va comprometre a
donar estabilitat si s’apostava per tres objectius: superar la recessió econòmica,
sanejar els comptes públics
i impulsar el procés de consulta ciutadà sobre la independència.

Qüestionada reforma
El govern de Mariano Rajoy
va presentar-ne la reforma
laboral el febrer de 2012.
Aquest projecte reduïa els
45 dies per any treballat a
33 i inclús a 20 per raons
econòmiques,
organitzatives, tècniques o de producció. El govern també va
suprimir l’exigència d’auto-

rització administrativa prèvia per realitzar Expedients
de Regulació d’Ocupació.
A més a més, va establir
una pròrroga màxima dels
convenis col·lectius de dos
anys de duració.
Aquestes i altres mesures van provocar dues
vagues generals el 29 de
març i el 14 de novembre,
en què van participar els
agents socials de la comarca
i L’Hospitalet de Llobregat.
A la primera, els sindicats
majoritaris UGT i CCOO
van parlar d’un seguiment
del 85% al Baix Llobregat,
mentre que les patronals
AEBALL i Pimec van fer
una estimació d’un 35% i
un 16,4%, respectivament.
A la segona, les organitzacions de treballadors van parlar d’un seguiment del 92%,
davant del 41% d’AEBALL
i el 19,2% de Pimec. III
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a Fira d’Espàrrecs de Gava
celebra la 60a edició. La
tradicional festa de la ciutat és una cita de referència
que posa en valor aquest producte
excel·lent del Parc Agrari: l’espàrrec.
Aquest mes d’abril es celebrarà l’edició d’enguany (el darrer
cap de setmana).

’aeroport de El Prat supera
per primer cop els 35 milions de passatgers el 2012,
un 2,2% més que l’any
anterior. Aquestes xifres han estat
ja superades amb nous rècords de
la infraestructura pratenca. L’any
2015 va tancar a les portes dels
40 milions de passatgers (39,7).
S’han disparat, a més, les xifres
de transport de mercaderies.
expositor tradicional dels
espàrrecs de gavà

Gener

P

E

rimeres proves del submarí científic català Ictineu 3 a Sant Feliu, després de nou anys i mig de
construcció. El submarí civil, pensat per l’exploració científica i per
altres treballs submarins, només
precisa d’un únic tripulant i pot
portar dues persones addicionals.
La profunditat màxima operativa
és de 1.200 metres.

ls cinemes full HD de
Cornellà obren 10 noves
sales, les quals se sumen a
les 18 ja existents.
Els cinemes Splau han sumat
diferents reconeixements a nivell
nacional i les xifres avalen la qualitat de les seves sales. De fet, s’ha
convertit en un cinema de referència no només per Cornellà, sinó en
tot l’àmbit metropolità.
submarí Ictineu 3

Març

Desembre

Juliol

L’Hospitalet enciende la maquinaria
participativa: nace L’H On
L’H se trata de un proceso participativo
en el que la administración y la ciudadanía
decidieron el futuro de la ciudad

L

a segunda ciudad de
Catalunya podrá recordar el 2013 como
el año en que el Gobierno municipal puso en
marcha L’Hospitalet ON,
un proceso participativo
en el que administración y
ciudadanos reflexionaron,
debatieron y propusieron
un nuevo modelo de ciudad para el 2025, fecha en
que se cumplirán cien años
desde que Alfonso XII
concedió el título oficial de
ciudad al municipio.
Las más de 7.000 personas que participaron
en la iniciativa municipal
–unas mil de manera presencial y otras 6.000 de
modo virtual- propusieron
algunas líneas estratégicas
que la alcaldesa y su equipo tomaron como propias
y que se espera que supongan la tercera gran transformación de la localidad.
Entonces se apostó por
la formación y el conocimiento y, en concreto, por
desarrollar nuevas vías de
colaboración con la Uni-

versidad de Barcelona con
el fin de desarrollar el campus de ciencias la salud en
el barrio de Bellvitge y el
campus de la Diagonal en
la zona norte de la ciudad.

Más de 7.000 personas participaron,
mil de ellas de manera presencial y 6.000
conectados on line
Con el proyecto l’hospitalet on se puso en
marcha tambiénel conocido como distrito cultural

El Mobile World Congress
dóna el salt a casa nostra
La primera edició del MWC a L’Hospitalet va
tancar amb més de 72.000 assistents

Distrito cultural
L’Hospitalet ON también
quiso otorgar un papel primordial a la cultura, motivo por el que se puso en
marcha el llamado Distrito
de las Artes y la Cultura,
situado entre las antiguas
fábricas de Tecla Sala,
Cosme Toda y Can Trinxet.
El objetivo primordial consistía –y consiste- en atraer
iniciativas artísticas, tanto
públicas como privadas,
para convertir L’Hospitalet
en el espacio artístico por
excelencia del área metropolitana.
La transformación de la
zona de la plaza de Europa
hasta el río Llobregat también se convirtió en otro de
los proyectos estrella, a fin
de mejorar los accesos a la
zona sanitaria de Bellvitge,
al mismo tiempo que se ex-

El desarrollo cultural de la zona del Tecla
Sala y la segunda fase del PDU de la
Granvia fueron los proyectos estrella

pande e impulsa el distrito
económico de la ciudad.

Ayuda supramunicipal
No obstante, durante la
presentación del proyecto,
la alcaldesa de la ciudad,
Núria Marín, reconoció
que L’Hospitalet necesitaría de la colaboración del
resto de administraciones

para poder llevar a cumplimiento sus objetivos. Así,
reclamó la construcción
de la estación intermodal
de La Torrassa, el soterramiento de las vías del ferrocarril, la finalización de
las obras de la línea 9 del
metro y la ejecución de la
segunda fase de la cobertura de la Gran Vía. III

2013

L’èxit del certamen i del recinte ha permés
arribar als 101.000 visitants aquest 2016

E

l 2013 es va celebrar també la primera edició del
Mobile World Congress, un dels congressos
de telefonia mòbil més importants del món. Aquesta
primera experiència, que
s’ha anat repetint fins ara,
es va celebrar al recinte de
Fira de Barcelona situat a
la Granvia de L’Hospitalet, motiu pel qual va contribuir a donar visibilitat a
la segona ciutat de Catalunya.
Les xifres parlen per
si mateixes. A l’esdeveniment van assistir uns

72.000 congressistes que
van ocupar les 3.265 places de què disposaven els
12 establiments hotelers
de la ciutat.
L’Ajuntament
de
L’Hospitalet no va voler
malgastar l’ocasió i va impulsar la campanya Welcome to L’H, la qual va
consistir en el repartiment
d’11.000 guies de L’Hospitalet, tapa a tapa.
Locals singulars per
menjar i beure com cal,
elaborada amb la col·
laboració del prestigiós
cuiner hospitalenc Ferran
Adrià. III
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na querella interposada
per un farmacèutic d’Esparreguera, veí d’Olesa,
Jordi Cases, acaba amb
la dimissió de l’alesohres president del Barça Sandro Rosell.
L’admissió del jutge Pablo Ruiz
de la querella, després també de
diferents informacions a la premsa, va derivar en la renúncia de
Rossell al capdavant del club.

Túnel de la variant en obres

esvoranc produït al tram

Gener

Maig

U

U

L

n El Ministeri de Foment confirma la reactivació de les obres de la
variant de Vallirana, reivindicació històrica del municipi.
Es reactiven així unes obres
aturades en diverses ocasions, la
última a l’any 2011. La primera pedra de l’obra es va posar al
2004. Encara avui les obres no
estan acabades.

n informe del Tribunal
de Cuentas fa públic un
sobrecost en la construcció de la línia de
l’AVE del 230% en el tram entre
L’Hospitalet i La Torrassa, entre
d’altres.
Mala planificació, presses
electorals i mala execució de les
obres són el motiu d’un greu esvoranc a les arques públiques.

’aleshores alcalde de Sant
Boi, Jaume Bosch, dimiteix deifinitivament del
càrrec, després de set anys
al davant del Govern municipal i
onze al consistori. Lluïsa Moret,
que ostentava la tercera tinença
d’alcaldia, de l’Àrea de Benestar
i Ciutadania, va ser l’escollida per
assumir l’alcaldia, a falta d’un any
per les eleccions.

Novembre

Juny

Competència fa visible el monopoli funerari
L’ACCO multa amb un total d’1,7 milions
d’euros a l’empresa funerària Àltima i altres
actors implicats per males pràctiques

A

punt
d’acabar
l’any, en concret,
el 22 de desembre de 2014, va
transcendir la sanció milionària que l’Autoritat
Catalana de Competència
(ACCO) imposava, per
males pràctiques en el
‘monopoli’ funerari del
territori, tant a la companyia Àltima –una de
les més importants del
sector- com als hospitals
de Bellvitge i al Duran i
Reynals, a més de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
En total, les sancions sumen 1,7 milions

d’euros. Però més enllà
de la quantia econòmica,
el més destacat va ser la
constatació, efectivament,
d’un monopoli en el sector funerari promogut o
amb la col·laboració dels
diferents actors implicats
en benefici, en aquest cas,
de les grans companyies funeràries. Segons la
resolució de l’ACCO, la
funerària es va beneficiar aconseguint treure més
del 90% dels serveis funeraris oferts entre l’any
2009 i el 2013 a partir
d’aquests hospitals dels
quals l’Ajuntament de

Alguns ajuntaments han mostrat
recentment el seu interés per modificar
les ordenances municipals

L’Hospitalet n’ingressava
presumptament el 12%
(va recorre la resolució)
mentre que l’Hospital de
Bellvitge rebia cada any
80.000 euros.

Canvi d’ordenances

2014

La denúncia, feta en
aquest cas per una funerària de Sant Sadurní
d’Anoia l’any 2011, després d’haver-se-li negat el
dret a recollir en diverses
ocasions els cossos de diversos difunts a Bellvitge
tot i que el sector està liberalitzat, va ser la punta
de llança d’un conflicte
que encara es manté com
una de les injustícies socials més destacades en el
territori.
A partir d’aquesta denúncia, El Llobregat ha

publicat dues portades
centrades en el tema, a més
de diferents articles de seguiment en els quals ens
hem fet ressò de la lluita
que l’Associació contra els Abusos Funeraris,
ubicada al Baix Llobregat, però que dóna servei
a tot el país. En aquests,
s’ha constatat com al nostre territori es paguen uns
preus abusius (de fins un
25% més) aprofitant-se de
la situació de monopoli, a
més d’altres males pràctiques degut a la falta d’informació.
Des d’aleshores, diferents ajuntaments s’han
interessat per resoldre la
situació i, de fet, s’han
aprovat diferents mocions
a favor de canviar les ordenances municipals. III
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l Clúster de Salut Mental
de Catalunya estrena la
seva primera seu oficial a
Sant Boi de Llobregat.
L’entitat passarà a ocupar el
remodelat Palau Marianao amb
l’objectiu d’internacionalitzar el
projecte, del qual participen una
quarantena d’institucions públiques i privades, incloses empreses
i centres formatius i universitats.

a Generalitat de Catalunya
presenta un Pla Funcional
per ampliar l’Hospital de
Viladecans. El projecte
recull doblar la superfície del
centre sanitari, el que es rep amb
satisfacció. D’altra banda, però,
la falta d’una data en el calendari
manté la incertesa entre administracions, així com amb les plataformes ciutadanes.

2015

inauguració de la nova seu

Juliol

Febrer

Año electoral de
malos humos

E

n este año eminentemente político,
solo un episodio
ha podido hacer
frente, en lo económico, al
movido contexto de comicios: se trata del caso conocido como ‘Diesel Gate’
o lo que es lo mismo el
destape de como el Grupo
Volkswagen había instalado, obviamente de manera
ilegal, un dispositivo para
pasar los controles técnicos de emisiones contaminantes de unos 11 millones
de vehículos diésel, que
se vendieron entre 2009 y
2015.
Muchos de estos vehículos salieron, he hecho,
de la planta de Martorell de
Seat, en donde –tal y como
aseguraba el líder sindical,
Matías Carnero, desconocían por completo esto ya
que los motores llegaban
directamente de las plantas
centrales del grupo aptos
para su montaje. Inevitablemente, el caso afectó
directamente a la compañía
más importante del Baix
Llobregat justo cuando estaba en su momento más
dulce de los últimos años:
primero con la incertidumbre de las inversiones que
estaban previstas a partir
de este 2016 y, segundo,
por su futuro dentro del
grupo, algo que se llegó a

plantear y que sonó en los
foros de automoción.
El territorio cerró filas
en favor a los trabajadores
de Seat, así como en defensa de la compañía, que pasó
a ser considerada ‘víctima’
de todo el episodio.
Ahora, con los humos
más calmados, todo parece
haber vuelto a la normalidad. Seat ha presentado su
nueva apuesta, el Seat Ateca, mientras que ha logrado
cerrar 2015 con 6 millones
de beneficio antes de impuestos. Con Luca de Meo al
frente de la compañía, Seat
inicia una nueva estrategia empresarial basada en
mejorar la imagen como
marca.

Tres vencedores
El Baix Llobregat votó a
lo largo de 2015 en tres
ocasiones con el dato curioso que, a nivel comarcal,
vencieron tres partidos diferentes. El PSC en las municipales, Junts x Sí en las
Autonómicas y En Comú
Podem en las Generales.
La normal se cumplió
en el caso de las convocatorias locales en donde si
algo destacó es el fin de las
mayorías absolutas (quedaron solo tres: Sant Joan
Despí, Vallirana y Olesa
de Montserrat), así como
una decepción de los par-

A

l Pati Productions presenta el documental ‘Al
Pati del Darrera’, que
té com a protagonista el
Baix Llobregat. Recorda al film
que ja en el seu moment va fer
Fermín Marimón per denunciar el
que aleshores era el nostre territori: l’abocador de Barcelona. Ara
es tracta del rebost de la capital
comptal. D’aquest equip neix aviat el projecte ‘Orgull de Baix’

Desembre

Vidal Aragonés
Regidor Portaveu Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

L’hospital Moisès Broggi, només un exemple més

E
tidos emergentes, tanto
de Ciutadans como de los
partidos o agrupaciones de
electores paraguas de Podemos.
En las autonómicas, la
coalición de Junts x Sí consiguió ser la primera fuerza
gracias al voto de los pequeños municipios, mientras que el PSC mantuvo el
tipo a nivel metropolitano.
En cualquier caso, la sorpresa clara fue para Ciutadans, que pasó por delante
del PSC en los comicios,
siendo segunda fuerza.
Este ‘boom’ naranja
cayó, en cambio, el 20-D,
en donde la coalición morada de En Comú Podem
venció absolutamente en
todos los municipios del
territorio; los 31. El electorado prefirió votar un partido de ámbito nacional y,
en este sentido, el derecho
a decidir pareció clave en
unos comicios de más que
alta participación. III

l mes passat ho avançava El Llobregat i aquest hi aprofundia el digital Crític: dos informes de la
Sindicatura de Comptes, un del 2010 i un de fa poques setmanes, posen de manifest sobrecostos, adjudicacions a dit i indicis de “responsabilitat comptable” pel pagament de quantitats “no
justificades en l’execució de les obres i el seu finançament”.
Si recupereu els articles o els informes, les xifres són clares: una obra pressupostada inicialment
en 42,55 milions passa a costar 90 milions (225 si hi sumem els crèdits que es pagaran fins el 2039).
Sobrecostos pels quals s’haurien d’haver convocat nous concursos, cosa que no es va fer. L’empresa
encarregada de la construcció, Sanibaix, estava llavors participada per Emte, Teyco, ACSA i La Caixa.
Les dues primeres, de la familia Sumarroca, haurien pagat comissions del 3% a CDC –a través de la
Fundació CatDem– a canvi de contractes d’obra pública segons la Fiscalia Anticorrupció. ACSA llavors
era a l’entorn de CaixaBank. I, vés per on, els crèdits es van contreure fonamentalment amb aquesta
entitat, a més del BBVA i Dexia Sabadell. A tot això, cal afegir l’opacitat en la gestió.
Malgrat que podria haver estat un hospital gestionat de manera directa per l’Institut Català de la Salut, és el Consorci Sanitari Integral que se n’encarrega, controlat de facto pel PSC i integrat pel CatSalut,
el Consell Comarcal, ajuntaments i la Creu Roja. Això, cal dir-ho, li permet escapar-se del control directe
per part del Parlament.
Tot plegat, no és més que un exemple de com el PSC i CDC s’han repartit el país. Els primers, al Baix
Llobregat, i els segons, a la Generalitat, instal·lats durant dècades en el poder, han actuat d’esquenes al
control democràtic per part del poble, vulnerant tots els drets possibles de la classe treballadora, com
a titelles dels poders econòmics, amb l’única finalitat d’enriquir-se i sense cap voluntat de servei a les
persones.
A poc a poc van caient les caretes, a poc a poc anem guanyant espais de contrapoder i ben aviat els
farem fora perquè la salut sigui un autèntic dret universal. III
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La motorista de Corbera se estrena con una propuesta para trasmitir la importancia de la actitud para lograr los logros

U

que le niegan esta opción si su hija de cuatro, cinco o seis años le
piden ir en moto. Seguro que muchos piensan: “El niño sí, pero la
niña, no. A mí no me pasó eso. Al contrario”. Su padre Jesús, junto
a su madre Àngels, han sido sus grandes apoyos los que le han
inculcado que trabajando duro se puede alcanzar cualquier meta.

Señorita Pepis - BCN Content Factory

no de los lemas de Laia Sanz lo ha llevado a la portada
de su primer libro: “Quien tiene la voluntad tiene la fuerza”. La motorista de Corbera de Llobregat (11 de diciembre de 1985) ha demostrado desde muy pequeñita
tener las dos cosas. Voluntad porque con cuatro añitos ya se subía
a la moto de su hermano y a tan temprana edad ya se dio cuenta de
que lo que quería era correr, sencillamente porque le apasionaba,
porque le encantan los retos y sobre todo vencerlos, y eso se lo ha
demostrado a sí misma ganándolo casi todo. Y también la fuerza,
porque es tremendamente fuerte física y psicológicamente.
Esa voluntad férrea es lo que ha querido transmitir a sus seguidores, no solo a sus compañeros deportistas por si en algún
momento tienen dudas de que ella es su competencia más directa,
sino también a las mujeres, para que tengan claro que con una
buena actitud ante la vida se puede conseguir todo lo que nos propongamos.
Sonriendo, Laia explica que cuando le propusieron escribir
un libro sobre su vida, no le pareció muy buena idea, puesto que
se considera muy joven para una biografía, aunque cambio de parecer después de los buenos resultados que obtuvo en año pasado
en el París-Dakar y entró en el top 10 del rally más exigente del
mundo. Así que nos explica su vida narrada en primera persona a
través de las 13 duras etapas del Dakar 2015 en las que Laia consiguió el mejor puesto jamás alcanzado por una mujer, después de
recuperarse de una dura lesión de rodilla. Leyendo esas páginas se
puede conocer un poco más a la mujer y ver cómo piensa, cuáles
son sus miedos, sus experiencias compitiendo al más alto nivel en
un mundo de hombres, y de dónde saca su fuerza inagotable para
hacer frente a los obstáculos. “No soy un bicho raro, aunque sea
piloto y mujer y no entiendo por qué me asalta este pensamiento
tan a menudo. Quizá porque me he pasado media vida sintiéndome así e, inconscientemente, tengo la necesidad de repetirme
a mí misma que no lo soy. Que simplemente soy una mujer de

Mejor deportista muy femenina

lA MOTORISTA HA PRESENTADO SU PRIMER LIBRO PARA EXPLICAR EN PRIMERA
PERSONA LAS EXPERIENCIAS SOBRE LA MOTO | BCN CONTENT FACTORY

veintiocho años que va en moto. Además, no me considero una
superwoman. Las superwoman no existent”. Y añade: “Qué más
quisiera yo que de verdad haber conseguido, sin proponérmelo,
romper con el estigma social que nos persigue a todas las pilotos”.
“Como todo el mundo, siempre he buscado la felicidad y sé que
está hecha de pequeños momentos. Pero he tenido la suerte de que
a mí me encontrase a muy corta edad”. La motorista “culpa” a su
padre de toda su trayectoria vital, porque le despertó la pasión por
el motor cuando con dos añitos y sin apenas andar la subía a su
moto. “Mi cuerpo se erguía y él me sostenía, con cariño, con la palma de su mano abierta sobre mi pecho, yo sonreía y daba golpecitos en el depósito”. “Estoy convencida de que hay muchos padres

Laia Sanz es la mejor deportista de la historia del motor, pero también tiene otras facetas menos conocidas. Que es una chica alta
(1.80 cm), femenina y muy guapa no vamos a descubrirlo, porque
salta a la vista, pero algunos no sabrán que tiene un novio portugués también piloto, Pedro Bianchi, que milita en Honda y que entiende muy bien su profesión porque también ha dedicado su vida a
la moto, con el que no tiene problemas y en un futuro, le gustaría
casarse y tener hijos con él.
Le encanta comprarse ropa y está al tanto de la moda, aunque
prefiere ir de sport. Hace dos años desfiló en la pasarela Gaudí
Novias para Jordi Dalmau. Lo hizo muy bien, aunque para ella
es pura anécdota. Le encanta maquillarse y vestir bien. La música
es otra de sus pasiones hasta el punto que ha compartido con los
lectores la lista de las canciones que le acompañaron en cada una
de las etapas del Dakar 2015, a través de la creación de una Playlist
en Spotify con el nombre de: Songs for a Dakar”. Entre competiciones, regresa a su casa de Seva para acumular fuerzas, aunque
también se reúne con los amigos para ir al cine y divertirse como
una chica de su edad, acompañada casi siempre de su novio.
El libro se ha editado simultáneamente en castellano (RBA)
y en catalán (La Magrana) y consta de 13 capítulos con títulos
muy sugerentes como son: Presión, Tortura, Muerte, Lady Dakar,
Libertad, Innovación, Ambición, Explosión, Emoción, Silencio,
Incertidumbre, Destino, Gloria, cada uno de ellos la motorista los
asocia a una canción que hace de presentación a cada capítulo.
Laia seguirá compitiendo y queriéndose superar cada día porque
según dice: “Si me creo la mejor, si pienso que ya lo sé todo, estoy
muerta”. III
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David Aliaga aborda el desconcierto ante
la vida en ‘Y no me llamaré más Jacob’
El escritor hospitalense presenta nueva obra en Barcelona y Madrid
BCN Content Factory

E

l joven escritor de L’Hospitalet, David Aliaga, ha presentado en la Librería Alibre de Barcelona y EnClave de Libros
de Madrid su nuevo libro de relatos acompañado por los
escritores Toni Hill y Fernando Clemot. En un acto que
congregó a medio centenar de personas, Aliaga definió Y no me
llamaré más Jacob (La Isla de Siltolá, 2016) como “un libro de
relatos con vocación de novela que aborda desde la ficción las
preguntas filosóficas sobre la memoria y la identidad”. El libro
recoge los periplos de una actriz de teatro israelí aquejada de una
enfermedad que poco a poco va paralizando su cuerpo, un joven
historiador francés que verá cernirse la sombra del Holocausto sobre el anciano que lo aficionó a la lectura cuando era un crío, de
un editor y una bibliotecaria desorientados entre el pasado y el
presente y del propio autor, convertido en un personaje más, que
busca por las calles de Barcelona algo que no sabe definir y que lo
lleva a encontrarse frente a frente con la tradición judía.
En su comentario del libro, Hill encontró en la obra de Aliaga
la influencia de Jonathan Safran Foer (a quien traduce al castellano), destacó que la nueva obra del autor hospitalense “está excelentemente escrita” y señaló “el desconcierto ante la vida” como el
nexo de unión entre sus personajes. Aliaga confirmó que Y no me
llamaré más Jacob habla de “esa búsqueda que todos hemos emprendido, que mantenemos constantemente, aunque a menudo, no
sabemos exactamente que es lo que pretendemos encontrar”. Uno
de los protagonistas encuentra la respuesta en la ética y los ritos
judaísmo, una tradición milenaria que el libro de Aliaga muestra
integrada en el siglo XXI. Por su parte, Clemot señaló que “el rito
es otro de los grandes temas del libro”. “El rito como puerta abierta
a lo trascendente y a lo irracional, pero también como elemento
que nos permite racionalizar la manera en que nos relacionamos
con lo espiritual”, explicó Aliaga. Identidad, memoria, rito y religión. Pero también literatura y lenguaje. Relatos como “La cuna
de Newton” o “Clases de hebreo” ponen de manifiesto la preocupación del autor por el idioma y la comunicación como tema
literario y su voluntad de experimentar. Preguntado por el título

Miguel García
portaveu de

El caro humo de
Núria Marín

E

David aliaga, a la izquierda, durante la presentación de su nueva
obra en la librería alibre de barcelona | bcn content factory

y por la desnudez que implica convertirse en un personaje de su
propia narración, Aliaga confesó que venía sintiendo “desafección
por un lenguaje cada vez más gastado, más vacío de significado a
fuerza de emplearlo para mentirnos, para herirnos, para traicionar”
y que necesitaba relacionarse “de la manera más honesta posible
con el texto para que la escritura siguiese teniendo sentido para
mí, recuperar un lenguaje en el que los nombres contuviesen significado”. III

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

n enero 2014, en la conferencia que le gusta hacer cada
año a la alcaldesa, L’H suma 12, Núria Marín dijo: Avui us
vull anunciar una molt bona notícia: l’obertura de la Nau
Ivanow a L’Hospitalet. A l’antiga Mistral, al barri de Sant
Josep, abans de l’estiu veurem una planta baixa —ara buida i
bruta— plena de vida i inundada d’artistes. És la primera pedra
del Districte de les Arts i de la Cultura de L’Hospitalet.
Ahora, en 2016, el L’H Digital nos ha confirmado que el proyecto ha quedado en nada y que desde la alcaldía no han querido hacer declaraciones al respecto. La antigua Mistral, que la
alcaldesa nos aseguró que antes del verano de 2014 la veríamos
llena de vida e inundada de artistas, va a seguir vacía y sucia
indefinidamente. El afán de autopromoción de Núria Marín le
lleva a realizar anuncios a bombo y platillo de grandes proyectos
aunque no estén muy concretados ni sean demasiado realistas.
Parece que no le importe la frustración que pueda generar ni
lo negativo que puede resultar para la ciudad, seguramente la
cuestión para la alcaldesa es disfrutar de presencia en los medios de comunicación.
El problema no es sólo que nos esté vendiendo humo, sino
que estas fantasías corren a cargo de los hospitalenses. Sin
ir más lejos, la conferencia L’H suma 12 que la alcaldesa ha
impartido en 2016, nos ha costado a todos los hospitalenses
23.243,90 euros, cifra que palidece ante los 30 millones que
el gobierno del PSC pretende invertir en el Distrito Cultural. C’s
hemos advertido repetidas veces al equipo de gobierno que se
trata de un proyecto de difícil concreción. El caso de la Mistral,
que iba a ser su primera piedra, lo demuestra. C’s le pedimos a
la alcaldesa prudencia con el dinero de todos.
No queremos que el Distrito Cultural sea una nueva Ciudad
de la Cultura de Santiago, cuyo derroche triplicó lo presupuestado. L’H tiene otras prioridades, antes que proyectos faraónicos
y gastar 23.243 euros en una conferencia para explicarlos, es
hora de las políticas sociales. III
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La maqueta va ser creada l’any 1993 pel recentment desaparegut jaume
casanovas. per l’exposició ha estat remodelada per amadeu tobella

FGC inaugura un
centre d’interpretació
sobre el ‘funi’ de Gelida

fgc ha modernitzat
el funicular de gelida
però mantenint
l’esperit tradicional;
l’exposició ofereix un
recull d’objectes
antics com els primers
bitllets del ‘funi’

Redacció

T

othom es refereix a ell com el ‘funi’ en
el que és la major prova de l’estima que
tota la vila de Gelida -porta d’entrada del
Baix Llobregat per l’Alt Penedès- té amb
el quasi centenari funicular que connecta
la part baixa del municipi amb el centre de la vila.

Des dels seus orígens ha tingut un vincle social molt
especial, que encara avui dia es manté i que, de fet, es
vol reforçar amb aquesta nova proposta divulgativa.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha inaugurat a l’estació de Gelida Superior un centre d’interpretació amb una mostra permanent de la història
del Funicular de Gelida, precisament, amb l’objectiu
de mantenir viu el simbolisme social que el ‘funi’ –
ara convertit en atractiu turístic- ha mantingut sempre

amb la vila, des de la seva creació. Ens hem de remuntar a la dècada dels ’20 quan els treballadors de la
vila van iniciar un recapte de diners per crear aquest
mitjà de transport que unís el centre històric amb la
vall baixa, on estaven ubicades les papereres de can
Guarro i La Gelidense.
D’aquesta manera, es volia
resoldre el desnivell característic
de Gelida que, tot i les seves reduïdes dimensions, passava de 88
metres sobre el nivell del mar a
la zona industrial als 199 metres
de l’església. La iniciativa popular va comptar amb el suport de
l’aleshores alcalde Josep Rosell i
Massana i del mossèn Jaume Via,
el que va permetre posar la primera pedra el 20 d’agost de 1922 i
iniciar les obres el 23 d’abril de
1923. Només divuit mesos després, la vila inaugurava l’1 de novembre de 1924 el seu nou mitjà
de transport que deixava enrere
les tradicionals tartanes que funcionaven des de meitat de s.XIX.
La instal·lació va costar, aleshores, 400.000 pessetes (2.400
euros), una bona quantitat en el
seu moment. Però el seu valor real esdevé en aquest
simbolisme que aporta el ‘funi’ a Gelida, juntament
amb el castell. Tant és així que amb la seva decadència a la dècada dels ’60, amb l’auge del cotxe, el
poble va fer pinya per salvar el que ja era el seu patrimoni després que l’any 1972 caiguessin els ingressos
estrepitosament i que, al 1977, la companyia titular
iniciés un expedient de crisi davant la Delegació de
Treball, on sol·licitava la rescissió dels contractes
dels treballadors per tancament d’aquest popular mitjà de transport. L’Assemblea Democràtica de Gelida,
els sindicats i els veïns del poble van iniciar una mobilització que acabaria amb la municipalització del
servei, primer, i amb el traspàs de les competències a
la Generalitat i, en concret, FGC, després, que va recuperar el servei amb una renovació profunda a nivell
tècnic, que modernitzava el servei però sense perdre
l’esperit d’època que encara avui manté.
Viatge al passat del ‘funi’
Ara -resolt el servei de transport amb un autobús que
recorre els carrers de la vila des de la zona superior a
la vall baixa- el funicular s’ha convertit en un atractiu
turístic que funciona durant el cap de setmana, dies
que romandrà oberta la nova exposició. La mostra
consisteix en una desena de grans plafons amb imatges i relats històrics amb els quals els visitants podran conèixer aquest quasi segle del ‘funi’. A més,
la mostra compta amb un recull de diferents objectes
de l’època com els primers bitllets o els antics seients
del vagó. D’altra banda, una maqueta realitzada per
Jaume Casanovas i remodelada per Amadeu Tobella
posa punt i final a una visita gratuïta tant pels veïns
de la vila com pels turistes que agafen el funicular
per accedir al Castell de Gelida; un recorregut d’entre
6 i 8 minuts que recorren amb una pendent del 22%
els 883,75 metres que separen les dues estacions del
funicular en un viatge al cor de Gelida, però també,
al seu passat. III
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Fran Martín, de dar patadas en la playa de El Prat a
convertir el taekwondo español en potencia mundial
“El taekwondo español vive un momento muy bueno. Si la base
está bien trabajada al final siempre sale algún atleta que destaca”
El taekwondista pratense deja de ser el seleccionador olímpico tras
liderar el combinado nacional en Sídney, Atenas, Pequín y Londres
Alexis Méndez

F

ran Martín es de
esas personas que se
podría decir que son
profetas del Baix
Llobregat. Vecino de El
Prat desde los diez años, su
trayectoria como entrenador de taekwondo es impecable y más aún si tenemos
en cuenta sus orígenes en
tal disciplina.
Hemos hablado con él
sobre su pasado, presente
y futuro en el ámbito deportivo y sobre cómo ve a
las nuevas generaciones de
taekwondistas. Seleccionador nacional de taekwondo en las olimpiadas de
Sídney, Atenas, Pequín y
Londres, Fran Martín ha
decidido dejar el tatami de
la élite para centrarse en
lo que él llama la base del
deporte. “Estaba cansado,

la verdad. Quiero dedicarme más al club, a la base
y volver un poco al comienzo. Piensa que la presión
que hay a ese nivel es alta.
Además, hay mucho viaje
y me tiraba mucho tiempo
fuera. Eso supone un sacrificio alto de cara, sobre
todo, a la vida familiar”
nos comenta.
Precisamente si algo
se puede destacar de Fran
son sus comienzos -de
lo más humilde- en la,
por entonces, simple arte
marcial,
posteriormente
transformada en deporte
olímpico. Fran se sincera:
“Empezamos un grupo de
amigos en la playa de aquí
del Prat. Había un árbol ahí
y colgábamos un saco al
que le dábamos patadas y
tratábamos de hacer lo que,
por entonces, pensábamos
que era taekwondo. A partir de ahí nos apuntamos a

un club y después ya empezamos a dar clases una
vez tuvimos el cinturón
marrón. Era lo que había
en aquella época”.
En cuanto a esa evolución vivida en los últimos
años en nuestro país, nos
confirma el buen momento que experimenta este
deporte: “Actualmente somos una potencia mundial
en taekwondo. Piensa que
hemos quedado campeones
por delante de Corea en
los últimos juegos, el país
donde nació el taekwondo
(tres medallas: dos de plata
y una de oro).

Talento y actitud
Ese éxito yo creo que se
debe básicamente a los
clubs y a la dedicación de
los maestros. Si la base
está bien trabajada al final
siempre sale algún atleta
que destaca. Además, en

fran martín logró tres medallas olímpicas en londres’12; ahora
prefiere centrarse en el club que le ha visto crecer

cada pueblo hay un club de
taekwondo como mínimo,
por lo tanto, podemos decir realmente que nuestro
deporte vive un momento
muy bueno”
Según Fran, la fórmula
del éxito, ya no solo en tal
ámbito, sino ya en cualquier deporte, es “el equilibrio
entre el talento y la actitud
de sacrificio y constancia”.
Una metodología de entre-

namiento que deja como
legado el recién fallecido
José Parra Falla, pionero
del culturismo (ya no solo
a nivel local o comarcal,
sino también a nivel nacional) y, a la vez, amigo,
compañero y miembro del
club de Fran Martín: “El
Parra ha conseguido que
muchos pratenses y antiguos alumnos que aún siguen con nosotros, tengan

esa metodología de entrenamiento, ese saber estar
de mantener una rutina”.
Aun así, remarca que
no todo el mundo tiene
esa capacidad de sacrificio para aguantar. Según él
“lo ideal es ir metiéndose
muy poquito a poco en el
mundillo, y no cargar a los
nanos con muchas competiciones, porque al final se
queman. Si tienes un diamante en bruto tienes que
ir puliéndolo poco a poco y
con mucha vista”.
Ese espíritu de fomentar el deporte entre los más
pequeños como herramienta de aprendizaje de valores y respeto por el prójimo
es, para él, algo de lo que
estar orgullosos en el Baix
Llobregat. Un lugar que,
argumenta, “tiene una vinculación muy grande con el
deporte. Y a la vista está la
cantidad de deportistas de
éxito que tenemos. Desde
Jordi Llopart o Daniel Plaza hasta el mismo Pau Gasol. Además de clubs como
la Santboiana, el club Béisbol Viladecans, etc.”.
Un orgullo que no se
entendería sin personas
como Fran. Un luchador
nato que ha llegado al
Olimpo del deporte a base
de esfuerzo, coraje y sacrificio. En palabras de él
mismo: “si se te mete entre
ceja y ceja que quieres llegar, puedes hacerlo”.III
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Nova reunió de la Comissió
de Seguiment de l’esport
escolar a Catalunya

E
Foto de família dels equips participants en les finals (ECU)

Decidits els millors equips
esportius universitaris
Igualada acull les finals per equips dels Campionats de
Catalunya 2016, marcades per l’alt nivell esportiu

E

Redacció

l Complex Esportiu Les Comes d’Igualada va acollir
les finals dels Campionats de Catalunya Universitaris d’esports d’equip 2016, en què van participar 28
equips de les diferents universitats catalanes en un
ambient de molta competitivitat i joc net. La Universitat de
Barcelona, amb set triomfs en set finals, va ser la millor de
la jornada.
El director del Consell Català de l’Esport, Toni Reig, va
presenciar les 12 finals dels diferents esports en categoria femenina i masculina, a les quals havien arribat els dos millors
equips després de competir en les fases de grup celebrades
durant els mesos de novembre i febrer, i de superar les semifinals a principis de març. La 31a edició dels Campionats
de Catalunya Universitaris estan coordinats enguany per la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració
amb la Universitat de Girona (UdG) i amb el suport de la
Secretaria General de l’Esport.
Cal destacar el nivell de la competició, que va ser molt
alt i amb resultats ajustats, forçant pròrrogues o penals, com
en la final de bàsquet femení -entre la UPC i la UPF- o la
de futbol 11 masculí, entre la UdL i la UdG. La Universitat
de Barcelona (UB) es va imposar guanyant les 7 finals que
disputava, seguida de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb dues victòries. La Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG) i la

Universitat de Lleida (UdL) van obtenir un triomf cadascuna. Els equips universitaris guanyadors tenen ara l’opció de
participar en els Campionats d’Espanya Universitaris.
Els resultats dels diferents partits van ser els següents:
Handbol masculí, UB 29-UdG 25; Handbol femení, UB
41-UVIC 34; Futbol Sala femení, UAB 5-UPF 2; Futbol
Sala masculí, UVIC 3-UPC 3 (penals a favor de la UPC
4 a 3); Voleibol femení, UB 3-UAB 0; Voleibol masculí,
UB 3-UPC 1; Bàsquet femení, UPC 83-UPF 80; Bàsquet
masculí, UdG 96-UPF 75; Futbol 7 femení, UB 4-UVIC 1;
Futbol 11 masculí, UdL 1-UdG 1 (penals a favor de la UdL
6-5); Rugbi a 7 masculí, UB 27-UdG 0, i Rugbi a 7 femení,
UB 15-UVIC 0.

l Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet, de Barcelona, va acollir la 8a reunió
de la Comissió de Seguiment de l’esport escolar a
Catalunya, en la qual els seus membres van analitzar la situació dels projectes i activitats de promoció dutes
a terme durant aquest curs 2015-16 en el marc del Pla
Estratègic de l’Esport Escolar a Catalunya (PEEC).
En els primers minuts de la sessió, i amb motiu de
la seva nova responsabilitat, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va passar el relleu al capdavant
d’aquesta comissió al director del Consell Català de l’Esport (CCE), Toni Reig. A continuació, va fer un repàs i un
resum de l’activitat portada a terme en el marc de l’esport
escolar, una línia d’actuació prioritària de la política esportiva de la Secretaria General de l’Esport.
Durant la reunió, es va valorar el desplegament de les
set línies estratègiques del PEEC i l’evolució dels programes de promoció en aquest àmbit que s’estan desenvolupant (Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC),
Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE), Fitjove i Esport
Blanc Escolar), mentre que Jaume Domingo, president de
la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), va
exposar el projecte per donar un nou impuls als consells
esportius, de la mà del Consell Català de l’Esport, basat
en consolidar el sistema de valors en els JEEC, millorar
la formació dels agents implicats -sobretot dels tutors de
joc- i incrementar el voluntariat, així com la creació d’un
segell de qualitat per a tots els consells esportius.
D’altra banda, l’Agrupació d’Associacions Esportives Escolars també va valorar de manera satisfactòria tant
les xerrades de valors com els tallers d’hàbits saludables
i d’esport inclusiu que porta realitzant en escoles de primària del PCEE, per encàrrec del CCE. Finalment, la JoDIC (Associació de Joves Dirigents Catalans) va informar dels cursos d’iniciació a tècnic esportiu que celebrarà
com cada any a l’estiu a Tarragona per als Dinamitzadors
d’Esport a l’Escola i les accions de voluntariat dutes a terme durant aquest curs. La reunió va comptar amb representants del Consell Català de l’Esport, els Departaments
d’Ensenyament i Salut, de l’Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC), de consells esportius i d’altres entitats vinculades a l’esport escolar, com la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya. III

30 disciplines participants
Durant el lliurament de premis, la regidora d’Esports
d’Igualada, Rosa Plassa, va rebre de mans de Toni Reig i
del vicerector de Docència i Aprenentatge de la Universitat
Oberta de Catalunya, Carles Sigalés, la placa que distingeix
Igualada com a “Vila Esportiva Universitària”, un guardó
que es lliura als municipis que promouen l’esport universitari i hi participen activament allotjant aquests campionats.
Cal recordar, d’altra banda, que durant aquest segon quadrimestre continuen els Campionats de Catalunya Universitaris en les modalitats individuals. El calendari inclou competicions en unes 30 disciplines obertes a la participació de
tots els estudiants de les 12 universitats catalanes. III

Reunió de la comissió, celebrada al Museu Colet
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Joan Carles Valero
periodista y profesor

A

No lleva ni un año en el poder pero ya ha revolucionado todos los estamentos: el ejército,
la iglesia, la gestión del agua, los trabajadores
del metro, el zoológico, el sector turístico, los
manteros, los veganos, la guardia urbana…
Mientras no deja títere con cabeza en su pos-

tureo, la alcaldesa barcelonesa y presidenta del
Área Metropolitana, Ada Colau, está creando
un partido de izquierdas que conquiste la Generalitat y suponga su trampolín para relevar a
Pablo Iglesias en España, dada la inflamación
de ego que padece el ‘podemita’.

¿Aguas turbias o simplemente turbulentas?

da Colau se presentó a las elecciones municipales del año pasado con la prome- todos los consumidores y que ya contiene un exceso de impuestos y conceptos que lo hasa, entre otras, de municipalizar el agua que bebemos y con la que nos duchamos cen ininteligible incluso para los propios políticos. La idea de que el agua, como el aire,
y cocinamos más de tres millones de personas en el área metropolitana. Cuando es un bien común de la naturaleza es tan antigua como el torso romano, pero su gestión en
en julio accedió a la presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) manos privadas acarrea costes de potabilización, distribución, etcétera. El agua, en toda
tras pactar su formación, Barcelona en Comú, con PSC, ERC e ICV, Colau se comprome- España, es una competencia municipal. Una titularidad pública heredada de las respontió en su primera intervención como superalcaldesa de nuestra comarca a impulsar una sabilidades naturales de los ayuntamientos, que surgen históricamente en el entorno de
auditoría económica, financiera y jurídica para evaluar la situación de la sociedad mixta las milicias, cuando el ejército se limitaba a controlar el territorio concentrándose en dos
creada con Agbar en cuanto a su proceso de constitución y adjudicación del suministro elementos: el suelo y el agua. A juicio de Jesús Sánchez Lambás, abogado y catedrático
de agua a 23 municipios, de los que buena parte son del Baix Llobregat, incluido L’Hos- de Derecho Empresarial y secretario fundador de Transparencia Internacional España,
además de director de la Fundación Ortegapitalet. Han transcurrido diez meses desde
Marañón, “el agua está en el fundamento y
aquella promesa de auditorías y transparencia
esencia de los propios ayuntamientos”.
y todavía estamos esperando.
Si la promesa de Colau presuponía que
Por un modelo público-privado
la gestión de las aguas en la metrópoli barEn su participación en el espacio de debate
celonesa está turbia, el TSJC las ha agitado
de la Fundación Agbar, en Cornellà, Sánhasta convertirlas en turbulentas al anular la
chez Lambás argumentó ante Angel Simón
creación de la empresa mixta de Agbar con
y Antonio Balmón que “en España tenemos
la AMB. Los socios de Colau en la AMB no
pendiente aplicar el artículo 9 de la directihan dicho esta boca es mía, ni tras el anunva europea Marco del Agua que nos obliga a
cio de transparencia para poner luz al proceso
que solo se repercuta en la tarifa los costes
que ellos mismos habían pactado en la anteasociados al ciclo integral y no tasas, cánorior legislatura, bajo la presidencia de Xavier
nes, recargos, impuestos y el IVA de todos
Trias (CiU), ni ahora, cuando aquellos deseos
esos conceptos”. Después de señalar que una
de luz y taquígrafos se ralentizan hasta el exde las soluciones pasa por emular los motremo de que la oposición del PP les acusa de
delos británico, sueco, italiano o portugués
opacidad.
de reducción de municipios frente a los más
Para sorpresa de todos, ha tenido que ser
de 9.000 que existen en España, Sánchez
un tribunal el que se ha adelantado y ha resuLambás rompió una lanza en favor de la geselto, antes que la auditoría de Colau, anular
tión privada del agua: “Todos los sistemas
la creación de la empresa mixta con el 75%
que se construyen contra las leyes del merde Agbar, el 15% La Caixa (socios de Agbar) momento de la firma del pacto a tres del actual gobierno metropolitano entre
entesa (bcn en comú y iniciativa); psc y erc | bcn content factory
cado fracasan”.
y el 15% restante en manos de la administraComo no podía ser de otra manera, el invitado de Agbar defendió “un modelo de
ción supramunicipal.
colaboración público-privada autorregulado en el que las administraciones se dediquen
a hacer política, y las empresas, a buscar la productividad y la máxima eficiencia en su
Brecha en la municipalización del agua
El TJSC ha fallado anular la creación de esa empresa atendiendo la denuncia de no haber actividad”. “Esta transición debe suponer -a juicio de Sánchez Lambás- la creación de un
mediado un concurso público. La sentencia ha sido recurrida por Agbar y en el periodo organismo específico que supervise los distintos actores implicados en la gestión del agua
que medie su resolución en el Supremo, Colau abrirá, o no, el melón del debate sobre las y la supresión de entidades inoperantes como las confederaciones hidrográficas”. Para
posibilidades de crear un operador público del agua en la metrópoli barcelonesa, siguien- Sánchez Lambás, este modelo autorregulado de colaboración público-privada “es el más
do los pasos de París o Berlín. La municipalización del agua abriría una brecha en el pacto eficiente que podemos conseguir”. En este sentido, naturalmente destacó el modelo de
con el PSC, encabezado por el vicepresidente de la AMB y alcalde de Cornellà, Antonio Agbar, del que dijo que es “una referencia en el mundo en cuanto a la gestión del agua”.
A la política metropolitana ha llegado también el fenómeno de la vida líquida, conBalmón, que aprobó hace casi cuatro años junto a CiU la constitución de la sociedad
cepto de Zygmunt Bauman, que parece haber mutado en una suerte de globalización
mixta ahora anulada judicialmente.
Agbar, a través de su consejero delegado, Angel Simón, alega que municipalizar el del pensamiento líquido. Según el sociólogo polaco, la sociedad “moderna líquida” es
agua supondría una indemnización de entre 500 y 600 millones de euros por las inversi- aquella en la que “las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las
ones realizadas por su empresa y que son los activos que ha aportado a la sociedad mixta formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas”. Como dijo Heráclito en
público-privada. En cualquiera de los casos, lo que se tiene que evitar es que la solución el año 500 antes de Cristo, “todo fluye, nada permanece”. Seguro que Colau se lo explica
que finalmente se adopte no tenga impacto en el recibo del agua que tenemos que pagar a Balmón para que lo entienda mejor. O viceversa. III
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Dues circumstàncies simultànies en el temps
han posat sobre la taula una vegada més
l’Hospitalet. Un reportatge llarg al digital Crític, fent-se ressò dels 36 anys de govern,
més que absolut, absolutista, del PSC a
l’Hospitalet, amb tota la seva llarguíssima co-

L

rrua d’arbitrarietats, i un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre les
deficiències de l’Ajuntament en la contractació administrativa de l’exercici 2013. Són dos
casos concrets de males pràctiques. De molt
més que males pràctiques, segurament.

La menjadora socialista

a primera, el resultat de la patrimonialització del poder. La segona, la desídia
davant l’absència de controls administratius efectius. L’informe de la Sindicatura de Comptes es basa en la fiscalització de 33 expedients dels gairebé 220 que
l’Ajuntament va adjudicar l’any 2013 per un import de gairebé 40 milions d’euros.
D’aquests contractes, 91 van ser no menors (8 d’obra, un de gestió de serveis públics, 32
de subministraments i 50 de serveis) i la resta menors, i tots ells repartits entre contractes
oberts (31) i negociats. És a dir, entre contractes amb lliure concurrència i contractes on
l’adjudicatari negocia amb el client les condicions. Tots dos són legals, òbviament, però
això no vol dir que tot el que és legal sigui immaculat. I en casos on l’exercici del poder
es converteix en una rutina que ja dura el mateix que va durar el franquisme, qualsevol
lleugeresa apunta directament a l’abús. Comparar temps no inclou comparar mecanismes.
36 anys de franquisme no tenen res a veure amb 36 anys d’exercici democràtic municipal,
però 36 anys d’exercici democràtic municipal en les mateixes mans i amb els mateixos
controls, convida a considerar el pressupost de tots com la caixa de cabdals pròpia, els
decrets d’alcaldia com el dit executor i els acords de plens com el codi militar.
L’informe de la Sindicatura, degudament al·legat pels serveis jurídics municipals,
troba múltiples deficiències en la gestió de la contractació. No entra, naturalment, en el
judici de valor i menys encara en la personalitat jurídica o personal dels contractats que
és on podríem descobrir favors amagats. A mi, dels 31 folis llegits, en va quedar la sensació que hi ha un problema d’inèrcies més que no pas un indici de delicte. Però això ja és
significatiu, perquè no hi ha cosa pitjor que les inèrcies sense control i la Sindicatura no
ho controla tot. A l’atzar, va controlar en aquest exercici només un 15% dels contractes.
Vol dir que ningú controla el 85% dels contractes restants de cada any. I en 36 anys, ja us
podeu imaginar...
El que ha controlat la Sindicatura només són els contractes administratius. No controla els laborals. Ningú controla específicament els laborals perquè se suposa que la Seguretat Social, i Hisenda pel que fa a la renda, ja ho tenen tot controlat en l’aspecte legal. I,
les taules de contractació, on els comitès d’empresa tindrien coses a dir al respecte, ja garanteixen l’exercici igualitari del mercat del treball, és a dir, la igualtat d’oportunitats pel
que fa a la incorporació de treballadors. Però les coses són molt més complicades i, de fet,
si en la contractació administrativa es produeixen llacunes, arbitrarietats i descontrols, pel
que fa a la contractació laboral, els ajuntaments són un bosc laberíntic i els ajuntaments
que mantenen el poder durant dècades, una autèntica selva inexpugnable.

Màquina clientelar
El reportatge de Crític posava un dels accents en aquesta qüestió: la reiterada promiscuïtat entre familiars treballadors i polítics en exercici, o mandataris del partit. Però això
no és nou. Els que coneixem la realitat hospitalenca des del principi, podem afirmar que
l’Ajuntament de l’Hospitalet és la menjadora socialista des dels temps de Raventós i Obiols i fins ara mateix. Amb l’agravant que quan el PSC disposava de l’Àrea Metropolitana,
dels principals ajuntaments de la conurbació i per tant els consells comarcals del Baix
Llobregat i del Barcelonès, més la Diputació, hi havia molt de lloc de treball a repartir.
Ara, l’Ajuntament de l’Hospitalet és el cementiri dels elefants, l’última estació abans de
jubilar-se, un dels pocs amb recursos suficients per mantenir la menjadora. Una plantilla
de 1900 treballadors dona per a molt. Una plantilla de 1900 treballadors és incontrolable.
Tant, que ningú controla qui treballa i qui no i qui, sense treballar, fa mesos que cobra...
No és només que les parelles de dos tinents d’alcalde tinguin pes en l’estructura laboral de l’Ajuntament i que la secretària del segon tinent d’alcalde sigui la dona d’un
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militant important, o que el cunyat d’un tinent
d’alcalde estigui a punt de ser regidor substitut
o que la dona i la cunyada d’un diputat també
tinguin feina a l’Ajuntament en llocs ben remunerats, o que diferents assessors siguin parelles o ex-parelles de regidores o hagin estat
regidors no fa gaire. És que algú que després va
ser alcalde al Baix Llobregat havia estat abans
assessor d’alcaldia a l’Hospitalet o que la dona
d’algun alcalde del Baix Llobregat treballava no
fa gaire com a directora de Comunicació, o que
algú s’ha passat la vida en cotxe oficial bé com
a director general, bé com a màxim responsable d’alguna institució cultural, bé com a tinent
d’alcalde o assessor o el que sigui, en aquest
mateix municipi... i no acabaríem.
L’Ajuntament de L’Hospitalet és, també, la
més engreixada màquina clientelar, dissenyada
en els temps de Germà Pedra i perfeccionada
any rere any. L’Ajuntament es gasta més de 4
milions d’euros en subvencionar la societat civil, a través de més de 400 entitats, algunes de
sala de plens de l’ajuntament de l’hospitalet
les quals no existirien de no ser per la subvenció. Els recursos flueixen en funció de la simpatia. Els antipàtics —pocs i molt en l’anonimat— sempre van curts, encara que tinguin
més activitat que els altres. Això s’ha notat també en el suport rebut per aconseguir seus.
Les entitats nascudes directament sota l’influx socialista tenen els millors locals. La resta
s’han hagut de buscar la vida o ubicar-se en espais reduïts, sense condicions, etc.

Alimentar la menjadora
I pocs són els que denuncien en veu alta. El mateix reportatge de Crític inclou una pila
de testimonis anònims, fins i tot de gent que ha governat i que no gosa donar la cara.
Tampoc no és nou. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha estat històricament inflexible en el
càstig. Deportant treballadors incòmodes a llocs sense correspondència amb la seva capacitat professional o el seu sou o, fins i tot, abandonant-los en despatxos sense cap feina. I
també vetant la potencial incorporació laboral d’aspirants amb estratègies diverses, com
processos de selecció infamants, puntuacions arbitràries, etc.
Quan van tancar la ràdio i la televisió públiques, van córrer rumors que els diners
que s’estalviaven eren absolutament necessaris per mantenir la menjadora. Acabaven de
produir-se les eleccions de maig del 2011 i el PSC havia rebut els primers cops sonats
als Ajuntaments. Molts compromisos de llocs de treball van passar per les mans dels que
encara es mantenien, i l’Hospitalet va ser un puntal en aquest sentit. Els mitjans de comunicació es van tancar, però l’Ajuntament va ampliar la plantilla amb gent en comissió de
serveis i provinent d’altres municipis... Apunten nous temps. La gent comença a ser sensible a les males pràctiques. Tot el que s’ha fet no hagués estat igual si no ens haguéssim
resignat. Amb el vot, els deleguem el poder, però durant massa temps s’han cregut que els
hi ho donàvem. I s’han cregut que tenir poder vol dir exercir-lo sense límits. Com si tot
fos seu, quan en realitat tot és nostre. III

