2

/

L’OPINIÓ

7 de febrer del 2005

EDITORIAL

ENQUESTA

El hecho que hayamos conseguido, en las sociedades occidentales, aumentar nuestra esperanza de
vida es una de las consecuencias

Compromiso con
la ‘gent gran’

directas del envejecimiento progre-

bre los recursos a su alcance; avanza en la eliminación de barreras arquitectónicas... Servicios y actuaciones, todos ellos complementados con una red de equipamientos

sivo de la población. Las estadísticas hablan por si solas.

dirigidos a la gent gran: casals, centros de día, viviendas

L’Hospitalet, según la última revisión del padrón, cuenta con

tuteladas y residencias.

45.074 habitantes mayores de 65 años y con 48.144 de

Sin embargo, para cubrir las necesidades de los usuarios

entre los 50 y los 64 años. Ambas cifras, sumadas, nos ofre-

potenciales de estos servicios en un futuro no tan lejano,

cen un porcentaje del 36% sobre el total de la población.

nuestra ciudad requiere incrementar sus infraestructuras pa-

Las administraciones llevan años poniendo énfasis en las

ra las personas con dependencia. A esta conclusión han lle-

políticas que garanticen la calidad de vida de los mayores.

gado tanto Ayuntamiento como Generalitat, que se han

L’Hospitalet ha sido pionera en programas como el Servicio

puesto manos a la obra para dotar a L’Hospitalet de más de

Integral de Ayuda al Domicilio (SAID); mantiene en marcha

un millar de plazas de residencia en el año 2010, creando

el plan de instalación de ascensores en fincas antiguas; ha creado el
Centro de Atención a las Familias
para asesorar a los ciudadanos so-

un equipamiento en cada distrito.

L’Hospitalet contará con más
de un millar de plazas de residencia
asistida en el año 2010

Es un paso más en la lucha por un
bien cada vez más preciado: la calidad de vida.

Quina opinió
li mereix la
Constitució
europea?

Francisco Ortíz
òptic

Me’n mereix un 90% menys de
valoració que l’espanyola, i si
aquesta no ens ha donat res,
l’europea encara ho farà menys,
perquè França i Alemanya són
els amos i ja se sap: on hi ha patró no mana el mariner.

LA FIRMA

Recorda’t...

Felip-Juli
Rodríguez Piñel
Arxiprest de l’Arxiprestat
de L’Hospitalet i rector de
la Parròquia de Sant Isidre

És la celebració de la
Pasqua la que dóna
sentit a la Quaresma

Amb la imposició de la cendra sobre el cap dels cristiEl dejú i l’abstinència són signes d’austeritat i el que
ans, el dimecres de cendra, comença el temps de la
Déu vol és que no siguis esclau del consum. Que no
Quaresma. Quaranta dies en què a través de la pregàgastis tant en modes. Que no perdis massa temps en
ria, el dejuni i la almoina ens preparem per celebrar la
la TV. Que siguis solidari i generós. El dejú el que signigran festa de la Pasqua, la Resurrecció de Jesús, el
fica és dejunar de tantes superficialitats per així poder
Crist. La Pasqua la celebrem durant cinquanta dies com
ajudar més als més pobres. Si la falta de caritat contisi fos un sol dia. És la celebració de la Pasqua la que
nua, si la injustícia està present en la nostra manera
dóna sentit a la Quaresma. El temps de Quaresma vol
d’actuar amb els altres, no pot agradar a Déu el nostre
ajudar-nos a recordar que la conversió al Déu de Jesudejú i la nostra quaresma. El dejú quaresmal ha d’anar
crist es necessària per viuunit a la caritat, a la jusre en profunditat la digtícia, a l’ajuda concreta als
El dejú el que significa és dejunar
nitat humana. Conversió
més marginats, a la amde tantes superficialitats per així
vol dir canvi de vida, miranistia concedida als que
da nova, netedat de cor en
tenim ‘segrestats’.
poder ajudar més als més pobres
tota mena de relacions.
L’almoina, és fruit de
La cendra significa la
la misericòrdia. Tot caminostra condició humana, limitada i corruptible. Vol ser
nar vers Crist implica caminar vers el germà, especialun toc d’alerta al nostre orgull i autosuficiència, però soment el més necessitat. Ningú pot ser feliç a soles.
bretot és una crida a posar el fonament de la nostra exisCristià és el que ofereix la seva mà per compartir. La
tència, no en nosaltres mateixos, sinó en Crist Salvapregària és vida de l’ànima, necessitat permanent. En
dor. La cendra que el Senyor vol és que no et gloriïs dels
el temps quaresmal s’intensifica l’escolta de la Paraula
teus talents, perquè els has rebut per servir. Que no et
de Déu i la relació de diàleg amb Déu.
consideris amo de res, sinó un simple administrador.
La Quaresma pot ser una bona oportunitat per poQue aprecïes les coses senzilles. Que no temis la mort.
sar en sintonia la nostra vida amb Déu i els germans.

M. Nieves Boada
auxiliar de clínica

Aquesta constitució és molt important, però els ciutadans necessitem molta més informació si els
partits volen que votem i llavors ja
ho veurem. Pel que he llegit, es
volen privatitzar serveis i hi ha
gent que té pocs recursos.

Juan Antonio Siles
jubilat
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Deixalleria
municipal
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Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

No me l’he llegida tota, però
desprès de l’entrada de l’euro i
la pèrdua de poder adquisitiu,
no li tinc confiança. Crec que els
polítics no l’han explicada bé. A
més, tot el que li agrada al PP a
mi no m’agrada. No me’n refio.
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