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EDITORIAL

NUESTRA CIUDAD EN
LA MONCLOA
El ciclo de contactos institucionales iniciado
por el alcalde Corbacho a su llegada a la Alcaldía de L’Hospitalet han culminado este mes de
noviembre con el encuentro que ha mantenido
con el presidente del Gobierno, Felipe González, en el Palacio de La Moncloa. Durante la
audiencia, el alcalde tuvo la oportunidad de explicar al Presidente cómo es nuestra ciudad, sus
ciudadanos y los principales proyectos que el
municipio está estudiando con los ministerios
de Obras Públicas, Defensa y Justicia e Interior.
Esta es la primera vez que la ciudad de L’Hospitalet llega a la sede del Gobierno y la primera
vez además que el Presidente puede conocer
de primera mano las inquietudes de la segunda
ciudad de Catalunya. Inquietudes que también
han llegado a la máxima institución catalana, la
Generalitat, a través de los encuentros que el

alcalde ha mantenido con Jordi Pujol y de la
visita oficial que el President realizó a L’Hospitalet a principios de año. El impulso que la Alcaldía ha dado a estos contactos institucionales
revertirá a buen seguro en la ciudad. Las vías
de colaboración abiertas entre instituciones gracias a estos encuentros permitirá ejecutar algunos de los grandes proyectos de futuro que
tiene planteados nuestro municipio, para los que
es necesario del esfuerzo de todas las administraciones competentes a causa de su envergadura y su coste. Necesidades tan prioritarias
como la construcción de vivienda pública o la
solución al problema que supone el trazado de
Renfe por nuestro término municipal necesitan
de un buen entendimiento y un esfuerzo común
entre administraciones y ello es difícilmente
posible si no se abren vías de diálogo como las
que ahora han visto la luz a instancias de la
Alcaldía de L’Hospitalet. La reproducción de L’Acollidora, símbolo de la ciudad, da fe de ello desde las vitrinas de La Moncloa.

L’HOSPITALET NO
MEREIX BENESTAR?
La població més gran de 65 anys ha crescut
tant en els últims anys que la major part dels
casals d’avis de la ciutat s’han quedat petits i
obsolets per atendre la gran demanda social que
tenen. Onze d’aquests setze casals són de titularitat municipal, tot i que la Generalitat en té
plenes competències en matèria de gent gran.
Per aquest motiu, l’Ajuntament li va demanar
ajut per dur a terme les reformes necessàries i,
potser també per això, el titular de la Conselleria
de Benestar Social s’hi va comprometre. Un any
després, s’ha desdit d’aquest compromís i tampoc sembla que la urbanització definitiva del Gornal sigui inminent. A la vista dels fets, L’Hospitalet no sembla comptar en els plans d’aquesta
conselleria que és precissament l’encarregada
de procurar a tots els catalans un bon ‘benestar
social’ o, és que nosaltres no el mereixem?

CIUTADANS

L’HOSPITALET publica a
cada número l’opinió d’alguns dels nostres conciutadans a l’entorn dels temes
més diversos. Els entrevistats, als quals agraïm la seva col·laboració, són triats a
l’atzar.

És important
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Penso que és molt important tenir
cura de separar les escombreries
i llençar-les als contenidors corresponents, ara que a més els tenim
a prop de casa. Jo fa temps que
ho practico. Separo el vidre, el paper i la resta de brossa perquè em
sembla que és una bona forma de
contribuir a no gastar tant. S’ha
d’estalviar tot el que es pugui.

Tot i que cada vegada som més
conscients de la necessitat de reciclar els productes que consumim, penso que encara podem fer
més, i no només amb la brossa sinó també amb els medicaments i
les piles, per exemple. En qualsevol cas, crec que haurien d’haver
més contenidors selectius distribuïts per tots els barris de la ciutat.

En la meva feina he notat que cada
cop la gent és més neta amb el
seu entorn urbà. Ara trobem menys
brutícia al carrer i es fa més ús dels
contenidors selectius, el que s’ha
de valorar positivament. Hem d’entendre que tot s’acaba en aquest
món i per tant cal reciclar el màxim
possible, sempre i quan, és clar, hi
col·laborem tots.

Crec que la recollida selectiva de
deixalles s’ha convertit en una necessitat de la ciutat. L’alta densitat
de població dels nostres barris ens
obliga a intentar contaminar el mínim possible. Però, penso que hauríem de tenir més cura a l’hora de
ficar la brossa als contenidors i no
deixar-la fora quan veiem que estan plens.
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Qui pot afirmar que a L’Hospitalet li manca algun element per definir-se com a societat convivencialment normal? Ningú no pot fer-ho, perquè
els té tots. I a més, té el mèrit i el valor d’haver treballat per aconseguir tots aquests elements, d’una
manera molt més dura i laboriosa que d’altres ciutats, doncs és l’exemple del germà mitjà: no és el
gran, encara que ja ho sigui i demostri potser més
facultats i possibilitats que d’altres germans grans,
o que tingui més necessitats i més urgents que
aquests, i tampoc és el petit, aquell que fa més gràcia i se’n du totes les atencions. Aquest és el veritable mèrit de totes les ciutadanes i els ciutadans
de L’Hospitalet: el fet d’haver crescut, d’haver assolit la majoria social i convivencial, a l’ombra de
les altres ciutats i viles de Catalunya i, a vegades,
patint-les.
Per què dic, però, que L’Hospitalet té tots aquests
elements? Doncs perquè els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet també saben queixar-se,
també saben defensar els drets fonamentals i les

llibertats públiques que les lleis els reconeixen, mitjançant la denúncia davant el Síndic de Greuges
d’aquelles actuacions administratives que, per retards, errors o omissions, poden arribar a vulnerar-los.
Certament, em complau constatar que L’Hospitalet també ajuda al Síndic en la tasca de defensa dels drets i les llibertats de tota la ciutadania,
doncs, any rera any, en el nostre informe al Parlament, sempre hi ha un petit percentatge de queixes
provinents d’homes i dones de L’Hospitalet (entorn
del 2,5 per cent). Es podria dir, no obstant això, que
encara no són tots els ciutadans els que coneixen
les possibilitats d’adreçar-se al Síndic per denunciar aquests desajusts, aquestes possibles deficiències de les administracions públiques que poden arribar a vulnerar els seus drets. Però el que
és cert, i m’enorgulleix dir-ho, és que amb la denúncia d’aquestes situacions, L’Hospitalet ajuda a millorar el grau de solidaritat, tolerància, convivència i democràcia de tota la societat catalana.

