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GENT DE L’H

Jordi Petit, regidor de CiU, secretari general adjunt d’UDC i ginecòleg a Bellvitge

“L’Hospitalet té una gran capacitat
d’adaptació i de permanent millora”
Vostè és regidor de CiU des del 1991, des
d’aquesta perspectiva, com veu L’H?
L’Hospitalet és una ciutat que té
grans potencialitats i una capacitat extraordinària d’adaptació, de
superació pròpia i de constant i
permanent millora. En els darrers
anys, pel seu propi dinamisme i per
la feina feta per les diferents administracions, ha experimentat una
transformació en positiu significativament important. Cal destacar
que aquest dinamisme està sustentat en la manera de ser dels seus
ciutadans. Només apuntar el nombre d’associacions que té la ciutat, la capacitat dels ciutadans
d’autoorganitzar-se, amb capacitat
de tirar endavant projectes concrets. Aquest dinamisme fa que siguin molt exigents, amb si mateixos i amb la ciutat i que el futur sigui molt esperançador.
Quina és la implantació d’UDC a L’H?
UDC és un partit històric i ho és
també la seva presència a L’Hospitalet. Els antecedents històrics
parlen de la constitució de la delegació local al voltant de 1935. D’aleshores ençà, han passat moltes
coses i durant el anys de reinstauració democràtica la nostra formació ha hagut de posar al dia la seva
estructura. En aquests moments té
una estructuració sòlida, amb perspectives de creixement interessants i amb una voluntat d’incidir
en la vida ciutadana i política, cosa
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“Amb UDC
comparteixo
idees”
Jordi Petit va néixer “circumstancialment” a Barcelona el 1960 i als pocs dies
de vida va tornar a L’Hospitalet. Viu a Santa Eulàlia,
“el meu barri de sempre”.
Des de molt jove va col·laborar amb diferents associacions de caire sociocultural i el 1984 va ingressar
a UDC, “partit amb el que
tenia una connexió d’idees,
de voluntats i de valors”.
Jordi Petit és metge i, malgrat les seves ocupacions
polítiques, continua exercint
com a ginecòleg a la Residència de Bellvitge. “Hi ha
un paral·lelisme entre la
medicina i la política. La
medicina –diu Petit– té com
a base l’atenció directa a la
persona, i la política no ha
de tenir un altre sentit que
el posar-se i estar al servei
de les persones”. Jordi Petit
no es planteja el futur. Creu
que “encara està per veure”, tot i que li agradaria continuar compaginant la política i la medicina.
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Jordi Petit va ingressar a UDC el 1984 i és regidor de l’Ajuntament de L’Hospitalet des de 1991
que hem fet des que vam obtenir
representació al 1991.

Al congrés d’UDC va ser escollit secretari
general adjunt. Des d’aquesta posició com
ha vist les últimes divergències entre CDC
i UDC?
Primer he de dir que em sento molt
orgullós que en la direcció d’Unió
es pugui fer sentir la veu d’un ciutadà de L’Hospitalet. La darrera
crisi ha estat la més inútil i la més
injustificada de totes per la seva
manca de contingut real. Tot i ai-

xò, crec que la salut política de la
coalició és immillorable. Cal comprendre però que una coalició de
partits està sotmesa a tensions, cosa que també passa als partits.

Com valora el treball de la Comissió
Tècnica de Lluita contra la Sida que vostè
presideix?
Ha estat una iniciativa molt positiva. El camp d’actuació de l’administració municipal és limita a la
prevenció i la informació, acció que
considero la base de la lluita con-

tra aquesta malaltia. La comissió
ha posat al dia la situació dels diferents àmbits que intervenen en
el tractament de la sida. Ara tenim
una radiografia força acurada de
les persones afectades i dels mitjans sociosanitaris amb què compta la ciutat. També ens ha permès
constituir un marc de relació de les
diferents entitats de voluntariat que
hi participen. Encara queda molt
per fer i es necessita la col·laboració de tots els ciutadans, per evitar el rebuig i la incomprensió.
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La Asociación de Estudiantes compra y
vende libros usados entre sus socios
La Asociación de Estudiantes de L’Hospitalet ha puesto en marcha
un servicio de compraventa de libros usados entre sus socios. Desde manuales de texto a novelas o cómics pueden adquirirse o venderse a mitad de precio. La entidad se ha dotado de un archivo donde
se registran los libros en venta y se anotan los que se han solicitado. La campaña se ha difundido por todos los institutos de la ciudad
a través de folletos explicativos.

Los jóvenes por los medios de comunicación
ofrecen un curso radiofònico este verano
La Associació de Joves pels Mitjans de Comunicació ofrece este
verano un curso radiofónico de 160 horas, que equivalen a dos meses. Las clases, impartidas por un miembro de la entidad, David
Pasqual, tendrán lugar, una vez se completen las plazas, en los
estudios de Radio Florida, de lunes a viernes, de 16 a 20h. Los interesados podrán aprender desde hacer guiones, hasta locución o
a preparar programas e informativos. Más información: 440 91 91.

El barrio del Centre rememora la tradición
de l’ou com balla al acercarse el Corpus
La entidad Gent de pau de L’Hospitalet y el Ayuntamiento recuperan
un año más, el próximo 29 de mayo, la tradición de l’ou com balla, en
fechas cercanas al Corpus. Las escuelas del barrio se acercarán durante todo el día a la fuente de la plaza Mossèn Homar para observar como curiosamente baila un huevo colocado en el surtidor del
agua. Esta tradición barcelonesa, de origen desconocido, fue introducida en L’Hospitalet por los años 50.

