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EDITORIAL

ENQUESTA

L’H ha donat un nou impuls al
foment del comerç tradicional, és a
dir, allò que entenem com les botigues de barri de tota la vida. En

Botigues a prop,
comerç de barri

aquesta ocasió han estat els bo-

en el POEC, el Programa d’orientació dels equipaments comercials
que es va aprovar el 2002. L’objectiu de totes quatre àrees comercials urbanes és recuperar la capaci-

tiguers del Centre i de Sant Josep els que han presentat,

tat d’atracció del comerç tradicional, adaptant-lo a la deman-

amb el suport de l’Ajuntament, el pla de dinamització co-

da i als nous hàbits de consum. Això pel que fa al negoci,

mercial per a aquestes zones. A partir d’ara, doncs, els esta-

però, a la vegada i pensant en l’interès comú, es persegueix

bliments localitzats entre les avingudes d’Álvarez de Castro,

cohesionar espais de centralitat on els ciutadans gaudeixin

de Josep Tarradellas, del Carrilet i el carrer del Canigó, aniran

dels màxims serveis possibles al més a prop de casa i que,

tots a una: es distingiran amb una única imatge de marca;

en definitiva, evitin la desertització dels nuclis residencials.

llançaran campanyes publicitàries comunes; posaran en

Tot i això, les polítiques han de ser transversals per garan-

marxa serveis per fidelitzar els clients residents, i potencia-

tir l’èxit i, per tant, millorar el comerç també vol dir millorar

ran l’associacionisme per sumar-hi forces.

l’entorn urbà i la mobilitat, amb més zones per a vianants,

Aquest pla s’afegeix a d’altres
tres de similars ja activats a Collblanc, a Santa Eulàlia i a la Florida,
seguint els compromisos recollits

més transport públic i més aparca-

Els botiguers del Centre i de
Sant Josep han presentat el seu
pla de dinamització comercial

ments. Ara, és el torn del CentreSant Josep. Si guanya el comerç,
guanya el barri, i hi guanyem tots.

Pensa que fer
esport és un
benefici per a
la seva salut?

Narcís Ametller
gerent d’empresa jubilat

I tant! Faig ioga, perquè és una
pràctica esportiva que proporciona flexibilitat, correcció, equilibri i
harmonia del cos i la ment. En jubilar-me, vaig pensar que necessitava fer alguna cosa per recuperarme físicament i psíquicament.

LA FIRMA

Quina globalització volem?

Eduard Moreu
president-delegat de
Mans Unides

De nosaltres depèn
construir aquest “altre
món que és possible”,
urgent i necessari

N’hi ha prou a mirar la televisió, navegar per Internet,
tat o amenaça? És inclusió o exclusió? Sobre tot això, i
trucar per un mòbil o passejar per una gran superfície
les possibles respostes, Mans Unides de Barcelona ha
comercial, per constatar que tot està a prop, com si les
endegat una campanya de sensibilització i conscienciafronteres del temps i de l’espai haguessin desaparegut,
ció amb la col·laboració d’altres entitats com Càrites,
com si tot estigués a l’abast de la mà i en temps real...
Justícia i Pau, Vols i Alternativa 3.
Això vol dir, entre altres coses, estar globalitzats. Però si
En forma d’exposició interactiva anem a l’encontre de
el fenomen omnipresent de la globalització ens ofereix
la gent en espais de gran afluència (Estació de Sants, aeavanços positius, enormes avantatges i impensables
roport, centres comercials...); en forma d’exposició itineoportunitats; també és ben cert que no tothom en gaurant i conferències, recorrerem les escoles, els instituts,
deix amb igual intensitat.
les universitats, i els centres
La gran paradoxa de la
cívics o parroquials; i en forCom diem a Mans Unides:
globalització és que en
ma d’exposició virtual, mit“El futur del món és compromís de
molts nivells és molt poc
jançant Internet i l’SMS
global. Perquè el que de
dels mòbils, afavorirem la
tothom”. Apunta-t’hi.
veritat té dimensió munparticipació de tothom, esdial no és la riquesa, el
pecialment dels més joves.
benestar o el progrés, sinó la misèria, la fam, les malalFins al 31 d’octubre, en el Centre Comercial Gran
ties i les desigualtats. L’actual model de globalització és
Via 2 de L’Hospitalet es pot visitar l’exposició interactiva
molt asimètric: hi ha guanyadors (uns quants) i molts
i la dels plafons. Des d’aquí us convidem a tots a visiperdedors.
tar-la i a participar-hi. Davant la globalització asimètrica,
Aquesta és la gran ambigüitat del fenomen. És proecosuïcida, insostenible i excloent, cal gestionar d’una
grés o retrocés? És interdependència o dependència?
altra manera l’actual model econòmic, polític, social i
És el ‘Nou Ordre’ o el caos global total? És desenvocultural, perquè tingui un rostre més humà, equitatiu i
lupament sostenible o saqueig planetari? És oportunisolidari.

Ascen Romero
esteticista

Per a mi, sí. Faig esport per casualitat, perquè vaig acompanyar uan
amiga al Club Natació L’H i em va
agradar. Practico gimnàstica de
manteniment, aeròbic i espinning,
em noto àgil i em trobo molt bé
tant psíquicament com físicament.

Manuel Álvarez
cambrer jubilat
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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 sóc molt actiu i al jubilar-me no podia quedar-me a casa, necessitava fer alguna cosa.
Vaig anar al gimnàs i em va agradar. Ara faig gimnàstica passiva,
ioga, pesos i el cos em respon bé,
em noto en forma i lleuger.
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