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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

El Pleno municipal ha acor-

pulsar un programa que entra-

El futuro de
ña una gran complejidad. No
ria de ayudas de la llamada ley
sólo se trata de esponjar el bade barrios de la Generalitat pa- Collblanc-la Torrassa rrio, construir viviendas, equipadado acogerse a la convocato-

ra ayudar a financiar el plan in-

mientos y zonas verdes, sino

tegral de reforma de los barrios de Collblanc y la

también de dinamizar su comunidad e impulsar pro-

Torrassa. Desde que nació la idea de un proyecto glo-

gramas de interrelación ciudadana que generen intere-

bal para modernizar y revitalizar el Distrito II de la ciu-

ses comunes entre los diferentes colectivos que convi-

dad se esperaba la ayuda de todas las administracio-

ven en el distrito. Sirven de ejemplo dos informaciones

nes para llevar a cabo con mayor celeridad esta tarea.

que se publican en esta edición: la nueva zona resi-

En cuanto se dió a conocer el plan integral, diversos

dencial con vivienda protegida en Vidrierías Llobregat y

representantes de partidos políticos visitaron Collblanc

la red de intercambio de conocimientos XIC.

y la Torrassa y se reunieron con la comisión de entida-

Cuando el presidente de la Generalitat, Pasqual Ma-

des creada para trabajar en el proyecto junto a las ad-

ragall, visitó el distrito en marzo manifestó que L’Hos-

ministraciones. Sin embargo,

pitalet y Catalunya se juegan

No sólo se trata de esponjar el barrio,
su futuro en barrios como esconstruir
viviendas
y
equipamientos,
sino
tado las partidas económicas
tos. Ahora el futuro empieza a
de dinamizar su comunidad
externas a la municipal para imser presente.
hasta ahora no se han concre-

Els cotxes han de
portar el distintiu
autonòmic a la
matrícula?

Juan B. Martínez
jubilat

Sí, si estem a Catalunya hem de
portar el distintiu de Catalunya,
si volem. Jo abans portava la B
de Barcelona i no tenia cap problema quan anava a Andalusia,
la meva terra. L’única cosa és
que no hauria de ser obligatori.

LA FIRMA

El primer Fòrum

Oleguer Sarsanedas
Portaveu del Fòrum
Barcelona 2004

Més de sis milions
de persones han
participat a les
diferents activitats
organitzades
pel Fòrum

El primer Fòrum Universal de les Cultures ha tancat
les seves portes, i la continuïtat d’aquest nou esdeveniment internacional pensat, creat i inaugurat a
Barcelona, així com dels seus objectius i dels principis i valors en què es basa, està garantida no solament amb l’anunciada celebració de la segona
edició a Monterrey l’any 2007, sinó amb les candidatures, ja sobre la taula, de diverses ciutats per a
la tercera, l’any 2011.
Gràcies a la celebració del Fòrum, la ciutat ha
guanyat un espai nou: on abans hi havia una de les
zones més deprimides de la ciutat, ara hi ha, al
punt on la Diagonal finalment arriba al mar, una
gran plaça, un parc amb dos amfiteatres a l’aire
lliure, un port esportiu, una zona de banys i dos
grans edificis: l’edifici Fòrum i el Centre de Convencions.
La projecció internacional del Fòrum i de Barcelona és un altre factor que cal destacar, especialment perquè hi han participat ciutadans de més de
180 països, perquè ha tingut una audiència de televisió internacional de més de 1.500 milions d’espectadors i perquè s’hi han celebrat grans trobades

d’abast internacional, com el Parlament Mundial de
les Religions, el Festival Mundial de la Joventut o el
Fòrum Urbà Mundial.
El Fòrum també ha acomplert el seu principal
objectiu d’apropar els temes que vertebraven l’esdeveniment (la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i les condicions essencials per a la
pau) al gran públic. Més de sis milions de persones
han participat a les diferents activitats organitzades
pel Fòrum tant al recinte del Besòs com a la ciutat
de Barcelona, que han merescut, en la seva opinió,
un aprovat amb nota: 7,5 sobre 10.
Però dit això, i atès que d’allò que més s’aprèn a
la vida és dels errors, cal reconèixer també les mancances d’aquest primer Fòrum: cal reflexionar,
doncs, sobre la dispersió de l’oferta entre recinte i
ciutat, el lliure accés als Diàlegs, l’excés d’activitats
del programa, el preu de les entrades (especialment per al públic jove), l’oferta gastronòmica, els
horaris de tancament i, certament, les expectatives
de visita, que s’haurien d’haver ajustat més a la dinàmica actual dels esdeveniments internacionals,
especialment els de contingut cultural.

Neus Carbó
mestressa de casa

Sí, hem sembla molt bé que
s’aprovi la llei. Jo em penso posar una enganxina amb un burro català i tot. Però ha de ser
obligatori perquè sinó podrem
tenir problemes amb la policia,
Mossos d’esquadra, etc.

Carles Anducas
administratiu

TELÈFONS D’INTERÉS
Regidoria Centre-Sant Josep ......................................................... 93 402 99 04
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
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ................................................................ 088
Guàrdia Urbana ...................................................................................... 934 091 092
Bombers ................................................................................................... 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ............................................ 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital Creu Roja .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ................................................................................... 061
Ajuntament ......................................................... 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal ........................................................................ 93 402 94 94

Mossos
d’Esquadra
088

Recollida gratuïta 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
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

Deixalleries Informació
Recollida de Deixalleria
municipal
mòbils
municipal
mobles
93 338 07 45 93 336 30 06 93 338 07 45 93 402 94 94

Sí, ja tenia que haver-se posat
quan es van canviar les matrícules. M’és igual que sigui la senyera o el CAT de Catalunya,
però està bé que les autonomies hi constin. Jo fins i tot porto
el burro català i un ren noruec.
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