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EDITORIAL
Recuperar
el pasado

transformación pasa en gran medida por urbanizar

rededor de una decena de casas señoriales, masías

zonas aún hoy marginales y por esponjar barrios re

y naves industriales, testimonios de la historia local

cuperando espacios para el uso público. Bajo este

entre los siglos XVI e inicios del XX, se irán recupe

contexto, aprovechando esta coyuntura de cambio

rando en los próximos años como equipamientos

Que L’Hospitalet está viviendo la segunda trans

y sacando partido a cada una de las operaciones

públicos.

formación más importante de su historia ya nadie

urbanísticas en marcha, L’Hospitalet está apostan

Hoy la mayoría de las necesidades básicas de la

lo discute. Es una clara apuesta del Ayuntamiento

do por un doble objetivo: la recuperación de su

ciudad están cubiertas, nuestros estándares de ca

por dar un giro integral al municipio para borrar

patrimonio histórico.

lidad de vida alcanzan niveles óptimos y la coyun-

malformaciones del pasado y levantar una nueva

Según el Ayuntamiento, es el momento en el

tura económica, favorecida por los cambios urbanís

ciudad más vertebrada territorialmente, con más

que el mayor número de edificios catalogados en

ticos, acompaña. Es el momento de hacer honores

espacios y equipamientos al servicio del ciudada

el Plan Especial de Protección del Patrimonio Ar-

a nuestro pasado y de recuperar lo que nos es pro

no y, en definitiva, con más calidad de vida. Esta

quitectónico están en proceso de rehabilitación. Al

pio para poder entender nuestro futuro.
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Les fàbriques
del segle XXI

¿Faltan policías
en L’Hospitalet?

Llei de barris,
un instrument
de canvi

Volem estar
segurs

Un mapa
d’equipaments
municipals

L’Hospitalet ha passat de ser una ciu
tat dormitori a convertir-se en una
ciutat de serveis. Això ha estat possi
ble gràcies a la gran transformació
urbanística que el govern municipal
socialista està duent a terme per
impulsar la creació de més zones
de dinamització econòmica i gene
radores d’ocupació.
Le s e m p r e 
ses, oficines,
centres comer
cials i hotels que
s’estan ubicant
al voltant de la
Granvia, la Fira,
la City Metropoli
tana o la futura Ciutat Judicial i la
plaça d’Europa estan contribuint a
crear llocs de treball de qualitat i a
garantir el futur dels nostres joves.
Un exemple d’això són els nous
hotels, que s’han transformat en les
fàbriques del segle XXI, perquè es
tan donant feina a molts ciutadans
i ciutadanes de L’Hospitalet. La
construcció d’aquests hotels genera
a més un nou dinamisme social i
econòmic i millora la urbanització
de l’entorn on s’ubiquen, com és el
cas de l’hotel de Bellvitge. L’equip
de govern socialista ha fet també
una aposta per una arquitectura de
qualitat i de prestigi, així com per
projectes gastronòmics innovadors
que, sens dubte, contribuiran a que
d’altres empreses escullin la ciutat
per fer els seus negocis. L’Hospitalet
és una ciutat amb força i dinamis
me, amb una nova economia de
serveis; una ciutat de referència, un
exemple de planificació i de desen
volupament econòmic.

En L’Hospitalet hay menos policías
que en el resto de Cataluña y Espa
ña. Según estadísticas de la Unión
Europea mientras en España hay 4,6
policías por cada mil habitantes y en
Cataluña esa cifra es de 3,9 policías
en L’Hospitalet sólo hay 2,3 policías
por cada mil habitantes. Hoy en
L’Hospitalet hay 69 agentes menos
de policía que el
año 2003. Nues
tra ciudad tiene
un déficit impor
tante de policías
que afecta a la
seguridad de to
dos. L a sensa
ción de inseguridad que tenemos
los ciudadanos de L’Hospitalet es
lógica máxime si tenemos en cuen
ta que en la ciudad ha aumentado
hasta un 300% las denuncias por
incivismo, hemos pasado en 2005
de 131 intervenciones de la Guardia
Urbana por temas de drogas, pose
sión de armas y seguridad ciudada
na a 644 en lo que va de año, y aún
no ha terminado. El año pasado se
cometieron en L’Hospitalet 13.670
delitos y faltas penales y se produ
cen entre 180 y 220 detenciones
cada mes. Todos los fines de sema
na o se produce una pelea en algún
bar o discoteca de nuestra ciudad
o algún incívico no nos deja dormir
por los ruidos que produce. Para el
gobierno de la ciudad formado por
el PSC e IC-IU la seguridad de nues
tras familias no es lo más impor
tante. En L’Hospitalet llevamos 24
años con mayoría absoluta del PSC.
Dentro de un año hay elecciones
municipales. TU DECIDES.

Fa uns mesos parlàvem en aquestes
mateixes línies sobre l’oportunitat
que significava per a la Florida i per
a Pubilla Casas l’elaboració del Pla
integral. Avui hem de felicitar a tots
els veïns i veïnes i a tota la ciutat per
què el Pla integral ha rebut el suport
de la Generalitat de Catalunya en la
convocatòria de la Llei de barris amb
la quantitat de 9
milions d’euros
que s’afegeixen
als 9 que hi posa
l’Ajuntament.
Aquesta és
sense dubte una
molt bona notí
cia que suposa una forta empenta
per transformar la zona nord de la
nostra ciutat i donar respostes als
problemes reals de L’Hospitalet. Fet
i fet, afectarà al 13% del territori i el
29% de la població. Aquests barris
no han tingut inversions importants
des de fa molts anys i existia un risc
de degradació important. La Llei de
barris permetrà intervencions en
renovació urbanística (esponjament
i creació de noves zones verdes,
aparcaments públics o ampliació
de voreres), del parc d’habitatges
i d’equipaments i projectes socials
per tal de millorar la inclusió social
i la convivència. Són barris que pa
teixen molts problemes i ara tenim
un nou instrument per donar-los
resposta des de la política i amb
la participació i el lideratge de les
entitats dels barris. Des de la gover
nabilitat dels problemes i la recerca
de solucions. Perquè la veritable
transformació de la ciutat serà tam
bé social i consensuada o no serà.

L’any 2003 els Mossos d’Esquadra
van arribar a L’Hospitalet. Va ser una
de les fortes apostes del govern de
la Generalitat de CiU en matèria de
seguretat; i actualment, la nostra
caserna és visitada per d’altres cos
sos com a referent de bon desple
gament. Se’ns dubte, la presència
dels Mossos es fa notar (cotxes patrulla per la ciu
t a t , e fe c t i u s a
peu, relació di
recta amb el ciu
tadà...).
Arran del des
plegament a Bar
celona la nostra
ciutat ha perdut efectius, i sospitem
que en perdrà més quan els Mos
sos arribin al Baix Llobregat.
Tot i la coordinació existent amb
la Guàrdia Urbana, la ciutadania
viu amb preocupació aquest fet, i
més encara per l’allau de robatoris
silenciosos que afecten el nostre
país, així com episodis de disputes
ciutadanes als carrers de la nostra
ciutat.
Els hospitalencs volem sentirnos segurs a casa nostra i també
al carrer. Des de CiU creiem que
el desplegament a d’altres llocs del
territori no té perquè afectar la nos
tra ciutat, i no volem ser víctimes
d’un govern de la Generalitat que
es precipita, que vol que els Mos
sos siguin presents a tot el territori
l’1 de novembre de 2007, i que
pot causar dèficits en matèria de
seguretat a moltes poblacions, fins
i tot a L’Hospitalet.

A la nostra ciutat existeixen un
conjunt d’equipaments municipals.
Però, tothom sap quins són i on
s’ubiquen? Cal tenir present que els
equipaments municipals són fona
mentals alhora de garantir el servei i
la millora de la qualitat de vida. Hem
de remarcar que els grups de gent
gran i gent jove són els que amb
major grau utilit
zen i demanden
els equipaments
municipals i per
tant, creiem que
c al fe r- n e u na
difusió personalitzada per a ca
da grup d’edat.
Hem de partir de la premissa
que la difusió de la informació és un
factor fonamental, per això, cal que
els ciutadans coneguin i sàpiguen
quins, quants i on s’ubiquen els
equipaments municipals per poder
fer-ne ús amb tota normalitat. Per
això, creiem que la difusió en forma
de mapes (com a suport idoni per
a la difusió de la informació a la ciutadania) és una excel · lent eina
d’informació gràfica, la qual és molt
didàctica i de fàcil interpretació.
Aquests mapes han de disposar
d’una guia descriptiva dels serveis
que hi apareixen. Finalment, cal di
fondre aquests mapes amb la guia a
la població en format paper i fer-ho
accessible també des de la pàgina
web de l’Ajuntament. Aquesta inicia
tiva que portarem al pròxim Ple, vol
fomentar la informació i la utilització
dels equipaments municipals pel
ciutadà. Treballem perquè això sigui
una realitat.
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