PRIMERA PLANA

DIARI DE L’HOSPITALET 11 de març del 2013

3

L’H ‘on’. Experts, ciutadans i moviment associatiu formen part del procés per fer la tercera transformació de la ciutat

El projecte futur de L’H s’obre
a la participació de la ciutadania
L’H ha iniciat el procés
per determinar el seu
futur. S’han creat grups
de treball coordinats
per experts i oberts
a la ciutadania
L’Hospitalet està en on, és a dir, ha
iniciat el procés participatiu per dibuixar el seu futur estratègic, la tercera transformació de la ciutat que
va proposar l’alcaldessa Núria Marín.
El punt de sortida va ser l’acte celebrat el 16 de febrer a l’Auditori Barradas, en el qual el Govern municipal
va exposar les seves prioritats i dos
experts van fer la seva diagnosi de
la ciutat. Mateu Hernández va parlar
del desenvolupament econòmic, i el
filòsof i escriptor Josep Ramoneda,
del cultural.
En aquell acte es van presentar
els nou grups de treball segons
les línies estratègiques que marcaran el futur de L’H. Cada grup
el coordina un expert, amb el suport d’un tècnic municipal i un re
gidor, i està obert a tots els que s’hi
vulguin inscriure. Les seves conclusions seran el punt de partida
del Consell Social de Ciutat, un nou
òrgan de participació ciutadana que
funcionarà abans de l’estiu.
Emilià Pola és el director general
de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i coordina
el grup de salut i investigació com
a motors de transformació econòmica i social. Pola afirma que “les
empreses de biotecnologia del país
fa més de 10 anys que creixen per
sobre del 10% anual. A més, la
recerca atreu recursos d’arreu del
món. Pel que fa a la salut, una bona
assistència no s’entén sense assajos clínics. És a dir, podem captar
recursos, atreure empreses que generen ocupació i millorar l’atenció
sanitària, i aconseguir crear una plataforma de serveis científics al costat dels nostres hospitals”.
Per la seva part, el president de
l’Associació d’Enginyers Industrials
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L’alcaldessa Núria Marín amb Mateu Herández i Josep Ramoneda, a la jornada inaugural de L’H ‘on’

Greg ClarK, l’opinió de l’expert en desenvolupament urbà

Barcelona i L’Hospitalet, ciutats complementàries
Dins el projecte L’H on. El
futur per endavant, l’expert en
desenvolupament urbà Greg
Clark va presentar el seu estudi
Uns bons veïns: les ciutats
globals i els altres centres
metropolitans i va manifestar
que L’Hospitalet i Barcelona
són ciutats complementàries:
“L’Hospitalet necessita a
Barcelona i Barcelona necessita
a L’Hospitalet”, va dir. Clark és
president del Fòrum d’Agències
de Desenvolupament i Estratègies
d’Inversió, un organisme de
l’OCDE, l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic.
L’estudi presenta l’experiència de treball
conjunt i mútuament beneficiós entre 4 ciutats
globals i 4 districtes de les seves àrees
metropolitanes. L’expert va destacar que al món

hi ha una nova mobilitat “en l’àmbit econòmic la
competència és internacional per acollir noves
empreses i inversions” i va posar com a exemple
el Mobile World Congress, un impulsor que pot
tenir com a escenari qualsevol ciutat del món.

la igualtat d’oportunitats.
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Amadeu Juan
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Oriol Homs
Salut i investigació,
motors de transformació
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La cultura com a eina de
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de Catalunya, Joan Torres, està al
capdavant del grup que tracta sobre
l’encaix metropolità de L’Hospitalet.
“L’Àrea Metropolitana” –explica–
“és una ciutat de ciutats i L’Hospitalet ha de tenir un paper estratègic.
Té sòl competitiu per ubicar noves
empreses d’excel·lència i després
inverteix aquesta riquesa en benefici
de les persones. Prop de l’aeroport,
amb la Fira, al costat de Barcelona,
té una situació immillorable”.
Al capdavant del grup d’economia verda i smarts cities es troba
Jesús Navarro, enginyer format
en energies renovables i eficiència energètica. Navarro considera
una oportunitat per a L’H fomentar
l’economia verda. “Mantenir el medi
ambient ja no és una opció, ho hem
de fer, i si L’Hospitalet s’avança serà
exemple i generarà accions que pot
exportar a altres ciutats. Això redundarà en més salut per als seus habitants i en una ciutat més amable”. y
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Més info: www.lh-on.cat

