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EDITORIAL

ENQUESTA

L’Hospitalet ha sido pionero en
impulsar iniciativas para promover
el respecto por el entorno y por las
normas de convivencia. El pacto

Civismo por
encima de todo

por el civismo que instituciones,

presupuesto en poner en orden lo
que otros desbarajustan, ya sea
limpiando paredes de ‘grafitis’ o
amonestando a quien no respeta el
descanso vecinal.

ciudadanía, entidades, organizaciones y tejido empresarial

Por eso, está claro que, paralelamente, a los ciudadanos

subscribieron en 1998 fue un referente fuera de nuestras

se les debe exigir una participación activa para preservar lo

fronteras y ha dado sus frutos. Hoy, afortunadamente, son

que es de todos y fortalecer a la vez nuestro marco de con-

más las personas que dan muestra de su civismo que aque-

vivencia y la identidad del municipio.

llas que no lo hacen.

Si hi hagués
referèndum per
votar l’Estatut li
donaria suport?

El civismo debe estar por encima de colectivos, de na-

Sin embargo, el compromiso con la ciudad y con los va-

cionalidades, de culturas y costumbres, de aficiones y mo-

lores cívicos es algo que requiere de una acción constante.

das, de ideologías o de religiones. Esa obligación va para

En este ámbito, desde la administración nunca se hace ni

todos, y, en ese sentido, el mensaje que reiteradamente se

se tiene suficiente. Por eso, el Ayuntamiento invierte de ma-

lanza desde el Consistorio es claro: respeto y tolerancia,

nera permanente recursos y esfuerzos en sensibilizar y en divulgar los
principios del civismo, a la vez que
dedica un alto porcentaje de su

pero también máximo rigor en el

La preservación de L’H y de sus
normas de convivencia exige una
participación activa de los ciudadanos

cumplimiento de las reglas y sanciones contundentes para quien
las rompa.

Fernando Rey
jubilat

No! Vull que deixin el país tal com
està, que es dediquin als ciutadans i es deixin d’estatuts. A Espanya només hi ha un nació i s’està
fent el que el poble no vol. Ara
que vivim i convivim bé, quatre
polítics ho volen espatllar.

LA FIRMA

Corrents històrics sobre l’Estatut

Jaume Sobrequés
Membre de la Comissió
dels Vint que va redactar
l’Estatut de 1979. Ara és
director del Museu
d’Història de Catalunya

L’Estatut de Sau de
1979 va patir un procés
semblant, malgrat
tractar-se d’una
proposta moderada
i realista

El text del nou Estatut que ha sortit del Parlament és fill
ciència; l’Estatut de Sau de 1978 va patir un procés
de moltes renúncies i, per tant, no acaba de complaure
semblant, malgrat tractar-se d’una proposta moderada
ningú. Ha prevalgut la voluntat d’aprovar un text a Catalui realista, i malgrat que les circumstàncies polítiques
nya, i s’ha ajornat el problema a un escenari diferent. Tant
d’aquell moment eren més favorables que les d’avui:
és així que els socialistes catalans ja han anunciat el desig
sense un Estatut acceptat per Catalunya no hi havia
de presentar, al Congrés dels Diputats, esmenes per tal
consolidació del sistema democràtic; la Monarquia no
de recuperar aspectes en els quals van haver de cedir
assolia una mínima credibilitat, i el govern Suárez no
en la negociació catalana. D’altra banda, determinades
restava legitimitat com una força democràtica. Les cirqüestions que CiU va exigir que fossin incloses en el
cumstàncies espanyoles són avui més negatives: els
projecte aprovat xoquen amb la mentalitat política dels
partits majoritaris espanyols tenen una total i absoluta
partits espanyols, i, per tant,
legitimitat democràtica i,
no tindran una vida fàcil a
L’Estatut català ha trasbalsat un ampli per consegüent, poden,
la capital d’Espanya.
democràticament, dir-nos
sector de la societat espanyola, recelós que Catalunya no és una
L’Estatut català ha trasbalsat un ampli sector de
nació, perquè Catalunya
sempre amb les coses de Catalunya.
la societat espanyola, reva acceptar al seu dia ser
celós sempre amb les conomés una nacionalitat, i
ses de Catalunya. Per als historiadors, la qüestió no té
així ho diu la Constitució.
cap novetat. Va succeir el 1931-1932 amb l’Estatut de
Però al capdavall tothom sap que el problema de
Núria. També, quan la Mancomunitat va presentar a
l’aprovació del projecte de l’Estatut català a Madrid és
Madrid el 1918-1919 un projecte d’Estatut, la classe
una qüestió política i de voluntat dels partits d’àmbit
política va protestar amb grans crits.
estatal. El caràcter d’aquesta voluntat l’anirem coneiEl coneixement de la història diu: l’esmentat Estatut
xent aviat. Serem capaços els catalans de ser els engide la Mancomunitat va ser refusat sense contemplanyers d’una nova Espanya més federal i que respecti
cions; l’Estatut de Núria de 1931 va ser retallat a consplenament la voluntat del poble català? Ja ho veurem.

Alicia Díaz
estudiant

No votaria perquè aquest tema no
m’interessa gens. He nascut a
Barcelona però m’és ben bé igual.
El que m’interessa són els temes
ciutadans, poder viure amb tranquil·litat i no tant si hi ha Estatut o
no. Jo em sento espanyola.

Luis Díaz
metal·lúrgic jubilat

TELÈFONS D’INTERÈS
Regidoria Centre-Sant Josep ................................................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu .......................................................................................... 93 338 64 71
Regidoria del Gornal .................................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ............................................................... 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia .............................................................................. 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ................................................................ 93 421 45 10
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ................................... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ......................................................................................... 93 336 44 11
Mossos d’Esquadra/Guàrdia Urbana ......................................................................... 088
Bombers ............................................................................................................ 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ...................................................... 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital de L’Hospitalet .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ............................................................................................. 061
Ajuntament .................................................................. 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal .................................................................................. 93 402 94 94
Recollida gratuïta de mobles ................................................................... 93 338 07 45

Telèfon únic
de la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Programa per a la Prevenció de la Sida ............................................. 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ............................................................. 93 261 01 93
Informació al Contribuent ......................................................................... 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .............................. 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ....................................................... 93 298 18 70
Teatre Joventut ................................................................................................ 93 448 12 10
Centre Cultural Barradas ............................................................................ 93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala ....................................................................... 93 338 57 71
Ràdio i Televisió L’Hospitalet .................................................................... 93 297 28 00
Canal-h.net ........................................................................................................ 93 261 55 05
Transports Metropolitans de Barcelona .................................................................... 010
Correus ................................................................................................................ 93 337 76 47
Dipòsit de vehicles ........................................................................................ 93 261 22 22
Servei d’Atenció a les Drogodependències ...................................... 93 298 17 96
L’Hospitalet a Internet ........................................................................... http://www.l-h.es
Deixalleria municipal .................................................................................... 93 336 30 06

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

Sí, perquè en el context està molt
bé. A Catalunya paguem molt i
hem de tenir més recursos. El tema de la nació no ho veig tant clar
perquè vull ser espanyol a tot arreu on estigui. Vaig néixer a Huelva
i porto 41 anys a Catalunya.
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