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EDITORIAL

ENQUESTA

L’H vive un momento histórico.
Esta ciudad se encuentra de lleno
en plena transformación. Lo más
notorio, a simple vista, son los gran-

Más y mejores
equipamientos

des cambios urbanísticos que están

atención sanitaria y social y mejorar otros servicios que ya están en
marcha. Se trata de unos proyectos
de vital importancia, en pleno debate nacional y autonómico sobre

poniendo en orden barrios y calles a favor de recuperar es-

la universalización de los derechos sociales, especialmente

pacios para el uso ciudadano y a la vez con la finalidad de

aquellos que afectan a las personas con dependencia.

dibujar una ciudad más sostenible y amable borrando hue-

L’H está dando así un paso adelante para adaptar su red

llas del crecimiento improvisado que marcó su pasado. Aho-

de insfraestructuras a los nuevos requerimientos de una po-

ra bien, esta transformación también pasa por adecuar los

blación que por un lado envejece y que por otro demanda

equipamientos a la envergadura de las necesidades de un

ganar en asistencia social y superar sus niveles de salud.

municipio que desea afrontar con éxito los retos del futuro.

Más y mejores servicios que, si los planes gubernamentales

Para esto precisamente, para superar los niveles de bien-

prosperan, se podrían convertir en derechos. Eso significa

estar y de calidad de vida de los hospitalenses, el Ayunta-

que nos debemos proveer de instalaciones para que nues-

miento y la Generalitat han sumado esfuerzos y se han propuesto
dotar a esta ciudad de 14 nuevos
equipamientos orientados a la

tros ancianos, disminuidos o enfer-

En pleno debate sobre la dependencia,
L’H avanza para dotarse de servicios
adecuados a las necesidades del futuro

mos mentales puedan vivir en su
ciudad y con la calidad asistencial
que les corresponde.

Bellvitge fa
quaranta anys.
Quina opinió té
del seu barri?

Francisca Rosa
mestressa de casa

Bellvitge està molt bé pel que fa
a serveis i molt ben comunicat.
Porto 39 anys vivint aquí i hi estic molt a gust. Quan torno de
Barcelona, per exemple, m’adono que aquest és un barri tranquil. Jo hi respiro!

LA FIRMA

L’Hospitalet ja té una guia gastronòmica

Jordi Estadella
periodista i gastrònom

Assaborint L’Hospitalet
intenta recollir, no de
manera qualitativa,
sinó orientativa i
divulgativa, una sèrie
d’establiments en els
quals hem menjat bé

De vegades la presentació d’una guia és tan sols un
l’ocasió, per anar a visitar els diferents establiments de
pretext. Una excusa. Un motiu per fer palesa una norla guia. Eren sobretot nits fredes o amb pluja que sovint
malització que una comunitat pretén assolir. I quan parens obligaven a fer l’apeririu en un lloc, sopar en un
lem de ‘normalització’ no volem dir que les coses no
altre i prendre una copa en un tercer. He de confessar
fossin ‘normals’ abans, sinó que és un element més
que haver estat designat per coordinar tota aquesta tasper integrar un col·lectiu, una societat i una ciutadania
ca va ser un orgull per a mi.
entorn de les seves pròpies ofertes i possibilitats. I soL’Hospitalet, s’ho mereixia. És una ciutat mil·lenària,
bretot si es tracta d’una guia dels establiments gastrola segona en nombre d’habitants de Catalunya i amb
nòmics i d’oci que L’H pot oferir a la seva gent i a totuna riquesa que els diferents corrents migratòris, amb
hom que ens vulgui visiel més bon sentit de ditar. Aquest va ser el preversitat, fusió i integració,
S’han repartit, de forma gratuïta,
text per presentar la guia
li han regalat. D’aquest
20.000 exemplars entre tots
Assaborint L’Hospitalet en
present forma part també,
què s’intenta recollir, no
amb el seu petit gra de
els establiments que hi surten
de manera qualitativa, sisorra, aquesta guia, de la
nó orientativa i divulgatiqual s’han repartit, de forva, una sèrie d’establiments triats amb l’objectiu de rema gratuïta, 20.000 exemplars entre tots els establicomanar els llocs en els quals hem menjat prou bé.
ments que hi surten, que seran la xarxa encarregada
Restaurants, bars, locals de tapes o de copes, còmod’aconsellar les bondats pròpies i també les de tots els
des, agradables i on els preus tenen una bona relació
seus col·legues. És per aquest motiu que estic convenamb la qualitat.
çut que aquesta guia és també una guia esperançada,
Van ser nou mesos apassionants de recerca en què
ja que esperem que en properes edicions pugui contidos o tres cops per setmana ens reuníem Manel Tirvió,
nuar creixent en establiments i en prestigi. Per continuPere González i un parell de ciutadans ‘voluntaris’ per a
ar dia a dia assaborint L’Hospitalet.

Carlos A. Rodríguez
treballador de Mecalux

L’evolució de Bellvitge ha estat
sempre per bé. La meva vida està
feta aquí. Els meus pares i els
meus sogres viuen aquí. Tinc,
però, alguns inconvenients, com
la manca d’escoles bressol o els
sorolls dels vehicles de la Granvia.
.

Mayte Gata
tècnic de raigs X

TELÈFONS D’INTERÈS
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
Mossos d’Esquadra/Guàrdia Urbana ......................................................................... 088
Bombers ............................................................................................................ 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ...................................................... 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital de L’Hospitalet .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ............................................................................................. 061
Ajuntament .................................................................. 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal .................................................................................. 93 402 94 94
Recollida gratuïta de mobles ................................................................... 93 338 07 45

Telèfon únic
de la policia
088

Recollida 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
Centre Cultural Tecla Sala ....................................................................... 93 338 57 71
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
Deixalleria municipal .................................................................................... 93 336 30 06

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

Jo em trobo molt bé a Bellvitge.
M’hi he quedat amb la meva família. Si trobo alguna cosa a faltar, a
més de la manca d’escoles bressol, són espais recreatius per als
nens petits. El parc de Bellvitge
està molt bé però no té ombres.
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