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Unes ordenances
cíviques de veritat
Ferran Espada

L’Ajuntament de Barcelona estudia mesures contra la
islamofòbia i altres tipus de discriminacions. Entenc
que el fons de la qüestió rau en mesures d’incidència
social per fer que la ciutadania s’allunyi d’actituds racistes o homòfobes. Però no és cap bajanada incorporar també aquesta qüestió a la normativa de convivència de la ciutat, les ordenances municipals. Sempre

discutida, l’ordenança de civisme ha estat en molts
casos més a prop d’una ordenança d’urbanitat que de
civisme. I s’ha preocupat molt de com es vesteix o es
desvesteix la gent pel carrer i poc de les agressions
verbals que gent suposadament venerable perpetra
cada dia al carrer o al metro contra conciutadans de
segons quina raça, credo o orientació sexual.

Núria Marín va presentar a la premsa el contingut de la conferència al mercat de Santa Eulàlia ■ ACN

La Xina vol l’Hospitalet com
a seu del centre europeu
de medicina tradicional
a L’equipament, amb una inversió de 80 milions, oferirà atenció sanitària i
formació a Marín reclama una nova llei de barris i polítiques metropolitanes
Rosa M. Bravo
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

El pol sanitari de Bellvitge,
on es concentren activitat
sanitària, formativa i investigadora, podria incorporar en el futur un nou
equipament de les mateixes característiques però
d’un sector molt determinat: la medicina tradicional xinesa. L’Ajuntament
de l’Hospitalet ha signat

un preacord amb la ciutat
de Pequín i el govern xinès
per instal·lar a l’entorn de
la Granvia el primer edifici
del nou Centre Europeu
de Desenvolupament i
Promoció de la Medicina
Tradicional Xinesa, en
què es preveu una inversió
global de 80 milions d’euros i que inclouria un hospital, una universitat i un
centre de relació cultural i
comercial. Fa un any, la

Generalitat i un consorci
liderat pel govern pequinès van aprovar un conveni per construir a Catalunya el primer centre d’aquestes característiques
fora d’Àsia, però encara no
se n’havia concretat la ubicació. L’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín,
va anunciar ahir la confirmació del govern xinès en
l’interès per l’Hospitalet:
“Ara comença la negocia-

Vilanova i la Geltrú
celebra els Tres Tombs
Redacció
BARCELONA

Les previsions de baixa
temperatura no van restar ahir públic als Tres
Tombs de Vilanova i la Geltrú, un dels principals de
tots els que se celebren a
Catalunya i acte central de
la festa major d’hivern de
la capital del Garraf. El

pregó dels Tres Tombs es
va fer diumenge passat
juntament a alguns actes
previs com també el trasllat de la bandera. El pregó
va anar a càrrec de Tània
Guasch, presidenta de la
Federació Catalana dels
Tres Tombs.
Ahir, coincidint amb la
diada patronal de Sant
Antoni Abat, es va cele-

brar l’ofici solemne en honor al patró, la benedicció i
els Tres Tombs en què van
participar un gran nombre de carros, carruatges i
cavalleries.
La festa major continuarà a Vilanova i la Geltrú fins el dia 29 i els Tres
Tombs es faran a diversos
municipis al llarg dels pròxims mesos. ■

ció d’un projecte que es
planteja a mitjà termini i
que té sentit al clúster biomèdic de Bellvitge.” Un
projecte que, va deixar
clar, no costarà ni un euro
a les arques municipals.
Marín va fer aquest
anunci ahir en la conferència anual #LH Suma
12, en què va posar aquest
equipament de salut i recerca com a exemple de
l’atracció que està provo-

cant l’Hospitalet en el món
empresarial. “Al gener el
grup Santillana es traslladarà de la Vila Olímpica al
Districte Econòmic. Que
operadors de la solvència
del Cirque du Soleil, Santillana i Planeta vinguin a
l’Hospitalet no és fruit de
la casualitat sinó de la feina per reivindicar la nostra ciutat”, va dir a representants del món associatiu, sindical, empresarial,
docent i institucional a la
sala polivalent del mercat
de Santa Eulàlia.
Marín va insistir que el
model de l’Hospitalet és el
d’una ciutat que aposta
per generar riquesa per redistribuir-la, i va fer una
crida perquè la Generalitat recuperi la llei de barris
aprofitant el pla integral
dels Blocs de la Florida que
vol abordar l’Ajuntament
amb el suport de la Generalitat. També va defensar
l’àrea metropolitana com
a referent més que no pas
les ciutats en solitari: “Les
polítiques de medi ambient i transports no es poden pensar en clau de ciutat. No té sentit que Barcelona reguli les llicències
d’hotels en solitari perquè
les empreses pensen en
clau metropolitana.” En
aquest sentit va defensar
el pla urbanístic de la
Granvia, que serà aprovat
definitivament
aquest
mes, com “un projecte de
país”, i va valorar positivament el pla de l’Ajuntament de Barcelona
per desenvolupar l’àrea
més propera al Llobregat,
“un territori econòmicament molt potent que s’ha
d’enfortir”, va afirmar. ■

Badalona
oferirà crèdits
per generar
ocupació
Redacció
BADALONA

L’Ajuntament de Badalona i Acció Solidària Contra
l’Atur han subscrit un conveni de col·laboració per
incentivar l’activitat emprenedora i d’autoocupació a la ciutat i concediran
crèdits per valor de
270.000 euros en total.
L’acord preveu també el
disseny i la realització
d’un itinerari específic de
formació, suport i acompanyament tècnic a projectes empresarials que
impulsin la creació i el
manteniment de l’ocupació de manera duradora i
generin llocs de treball estable i a llarg termini a la
ciutat. L’import màxim
dels préstecs serà de
25.000 euros sense interessos i amb un termini
màxim de devolució de
tres anys i mig.
Els beneficiaris del conveni seran emprenedors
que vulguin engegar un
projecte empresarial nou
a Badalona o bé petites
empreses ubicades a la
ciutat que vulguin desenvolupar un producte nou o
un servei, millorar la capacitat productiva, expandir-se a nous mercats, implementar tecnologies de
la informació i fer actuacions en R+D. El conveni
tindrà una durada de quatre anys. ■

