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EDITORIAL

UNA APUESTA POR
EL FUTURO
Nuestra ciudad se ha incorporado a las llamadas autopistas de la información con la constitución de la sociedad Llobregat Cable S.A.,
en la que se incluyen, además de L'Hospitalet,
los municipios de Cornellà, Esplugues, Sant
Feliu y Sant Joan Despí y las empresas Grupo
Z-Antena 3 TV, Telefónica, Caixa de Catalunya
y Operadora Cable Sistema S.A. Esta sociedad realizará el proyecto técnico de cableado
de las cinco ciudades y de los servicios que
podrán ponerse en marcha a través de la creación de la televisión por cable. Este sistema de
comunicación contribuirá a elevar el nivel de
vida de la población con una amplia oferta de
servicios, cultura y ocio.
La televisión por cable nace a partir de una
reflexión sobre la televisión tradicional, potenciada por los avances experimentados en el

campo de la comunicación. La televisión, tal y
como la conocemos ahora, con una oferta restringida y supeditada a los impertativos de la
máxima audiencia, tenderá a desaparecer con
la llegada de los nuevos sistemas que permiten al espectador recibir y elegir programas televisivos y servicios de interés. Entre ellos se
encuentra la información local sobre impuestos, trámites, convocatorias, obras o la situación del tráfico en el municipio, que el ciudadano podrá consultar, e incluso realizar en el caso
de trámites o gestiones, a través del televisor.
Si a todo ello sumamos las numerosas ventajas técnicas del cableado, éste se convierte en
la opción de futuro de las comunicaciones.
L'Hospitalet y los cuatro municipios del Baix
Llobregat que se han sumado a este proyecto
han apostado por este futuro y se han avanzado al resto de ciudades catalanas y españolas.
En 1995 serán las primeras en circular por las
autopistas de la información y sus ciudadanos,
los primeros en gozar de sus ventajas.

PUNT DE REFERÈNCIA
DELS SERVEIS
L’Hospitalet està donant passos importants
per millorar la qualitat de vida al municipi. Aquest
mes s’ha posat la primera pedra del que serà al
1996 el primer tanatori de la ciutat, un servei
que fins ara els ciutadans havien d’anar a cercar a la veïna ciutat de Barcelona. A més, la mancança de capelles funeràries es fa també palesa
als municipis de l’entorn, que podran fer servir
aquestes instal·lacions que es construeixen a
la nostra ciutat. En aquesta línia, es troben d’altres projectes actualment en fase d’estudi, com
el que ha d’ocupar la caserna de Lepanto o el
que es podria construir a la part nord del parc
de Can Boixeres. Aquest precisament és l’avenir
dels grans equipaments, oferir un servei a la població del municipi i fer de L’Hospitalet un punt
de referència i centralisme per les ciutats del
seu entorn.

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.
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Em sembla perfecte poder disposar de molts canals de televisió,
ja sigui per cable o bé com ara, amb
antenes. El fet és tenir més oferta
televisiva i poder triar el que volem
veure. A més, si també podem
rebre serveis, molt millor. Clar que
tot va en funció del preu que haguem de pagar, per a què la televisió per cable tingui èxit o no.

Tot el que sigui comoditat em
sembla bé. Serà bo poder fer consultes bancàries des de casa, per
exemple. També és positiu pensar
que en un futur podrem tenir una
programació de televisió a la carta, considero que és un avantatge
important. Cadascú triarà el que li
interessi i ens estalviarem de veure tan d’espectacle com ara.

No podem anar contra el progrés. Quan va començar la televisió només hi havia un canal i la gent
feia cua per veure-la en els bars.
Ara, l’oferta s’ha ampliat, però arribarà el dia, quan s’instal·li el cable
que tot tornarà a canviar. És un
avenç de les telecomunicacions i
l’hem d’aprofitar també a L’Hospitalet.

Crec que mentre més puguem
triar millor, no només entreteniment,
sinó informació i serveis. Entenc
que tot això ho haurem de pagar i
que dependrà del preu que costi,
però de totes maneres, quin servei
rebem avui dia que no es pagui?
El problema vindrà dintre de les famílies per triar la programació, ara
amb sis canals ja hi ha polèmica.
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Quin gran encert!: L'H. Cada vegada que veig
un automòbil amb aquest adhesiu, tinc una alegria.
En veig sovint perquè visc al bell costat de L’Hospitalet. Aquí és on compro i on em tallo els cabells.
Més encara, l’indret on tinc el pis, fins no fa gaire
temps era a L’Hospitalet, però un canvi de delimitacions municipals va fer passar a uns cap a Barcelona i a d’altres cap a L’Hospitalet. Els canvis no
han evitat que per mi i per als meus veïns el mercat
i bona part de les botigues, així com el metro,
estiguin a Collblanc. No és qüestió d'adhesius, ni
de sigles, ni de passat. Aquesta atracció no ve només del passat sinó de què el caràcter absolutament urbà ha anat afermant-se des dels ajuntaments democràtics. La democràcia ha portat centralisme a L'Hospitalet, però en algunes coses va
arribar massa tard perquè hi ha destrosses i estralls
urbanístics que són irreversibles. La democràcia,
malgrat tot, ha refet força i quan els ciutadans de
L'Hospitalet col·loquen l’adhesiu al seu cotxe, saben que això és així i se’n senten orgullosos. Saben el que es fan, en definitiva, el posen.

En els darrers anys, el creixent centralisme de
L’Hospitalet ha tingut una mostra ben clara en les
campanyes del Teatre Joventut. Unes campanyes
que han tingut el seu major enemic en el fet que
fora de L’Hospitalet es coneixen poc els seus
carrers, i aquesta manca de visibilitat exterior ha
estat un llast difícil de contrarestar. Caldria fer un
esforç molt gran de fora cap endins. He tingut
l’oportunitat de col·laborar amb l’Ajuntament de
L’Hospitalet per organitzar uns Cursos de Tardor
en col·laboració amb la Universitat Internacional
Menéndez i Pelayo. L’assistència als Cursos ha
estat considerable, però no tot el que voldríem perquè els possibles alumnes es preguntaven: “On
és Can Boixeres?”. Quan feien l’esforç d’agafar el
plànol ho trobaven i els hi agradava molt i molt...,
però molts no ho feien. Per això, cal saludar amb
molt èmfasi el que ha estat fet a L’Hospitalet per
L’Hospitalet, però cal afegir també que un millor
centralisme metropolità ha d’explicar allò que es
fa i com s´hi arriba. Als que hi vivim molt a prop no
ens cal, però sí a una àmplia majoria.

