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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

L’Hospitalet necesita dar un
paso adelante en la lucha por el
civismo. Si fue un ejemplo a
seguir en el año 1997 adoptan-

Las normas son
para cumplirlas

do un compromiso de ciudad

Por eso, además de disponer
de unas pautas escritas, hay
que insistir, a través de campañas de sensibilización, en la
educación en valores, en el res-

al que se sumaron entidades, ciudadanos, empresas e

peto por el bien común y en los buenos hábitos. Ésta

instituciones, ahora, siete años más tarde, es momen-

viene siendo una prioridad de la política municipal.

to de pasar a la acción. En este sentido, la nueva Orde-

Sin embargo, ha llegado la hora de ser contunden-

nanza del Civismo y la Convivencia –en fase de informa-

tes con los incívicos. Las normas, además de divulgar-

ción pública– no sólo se ha pensado para recoger en

las, también hay que cumplirlas y el Ayuntamiento se

un único documento las pautas mínimas de comporta-

ha propuesto conseguirlo. Aquel que opte por saltárse-

miento que deben regir en nuestra ciudad. El nuevo

las, debe atenerse a las consecuencias. Las nuevas

texto va más allá y hace especial hincapié en las san-

sanciones que se aplicarán a los infractores llegan has-

ciones que conllevará el vulnerar o violar esas normas.

ta los 3.000 euros. No olvidemos que el civismo es

Está claro que el sentido cívico no se improvisa de un día
para otro, sino que pide un esfuerzo continuado y sostenido.

una responsabilidad comparti-

El nuevo reglamento de civismo
fija duras sanciones para corregir los
malos comportamientos

da que también se transmite
con el ejemplo. Por eso, cuidemos L’Hospitalet. Es de todos.

Quina actitud
incívica
sancionaria amb
més contundència?

Toni Martínez
educador

Sens dubte el soroll, perquè
penso que és el problema més
greu. També sancionaria la consumició d’alcohol a la via pública. En el cas dels menors, però,
seria més important fer una tasca de prevenció i educació.

LA FIRMA

El nom de Bellvitge correspon a una
barcelonina anomenada Amalvigia

Jaume Codina
Historiador

Ha escrit més de trenta
llibres i cent cinquanta
articles sobre la
comarca del Baix
Llobregat i L’Hospitalet
i, entre d’altres premis,
té la Creu de Sant Jordi

Els dies 24 i 25 de maig de 1986 se celebrà a
L’Hospitalet la XXXI Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, organitzada pel Centre d’Estudis de L’Hospitalet, presidida per l’historiador Carles Santacana.
Entre les ponències i les comunicacions presentades n’esmentem dues d’interès particular per a la
localitat de L’Hospitalet ara fa poc més de mil anys.
La primera és la comunicació aportada per la
doctora Montserrat Pagès, historiadora de l’art, adscrita al Museu d’Art de Catalunya. Es tracta d’una
venda efectuada a Provençana (nom antic de L’Hospitalet) l’any 908 i constitueix el document escrit
més antic d’aquesta localitat. La comunicació portava per títol L’antiga parròquia de Santa Eulàlia de
Provençana.
El segon treball va ser una de les ponències de
l’Assemblea, original de Jaume Codina, presentada
sota el títol de Propietat, canvi social i cost de la
vida a L’Hospitalet de Llobregat. Estudi de les tendències a llarg termini.
Aquest treball resta inèdit fins al dia d’avui. Més

tard, l’any següent (1987) va ser publicat el primer
volum de l’obra Els pagesos de Provençana, del
mateix autor, amb pròleg de l’insigne historiador
Pierre Vilar, recentment traspassat.
A través del contingut d’aquestes dues obres es
fa patent –entre molts d’altres– l’origen del topònim Bellvitge, que tantes discussions ha suscitat.
Correspon a una barcelonina anomenada Amalvigia, propietària d’un mas a Provençana, citada l’any
995, i que el 1057 ja tenia una esglesiola al seu
servei. De Malvitge el nom passà per contraposició
a Benvitge, i després Bellvitge, com és avui.
A principis de la dècada de 1980 l’ermita fou
excavada per l’equip de l’arqueòleg Albert López i
Mullor. Els resultats foren sensacionals: el descobriment d’una església pre-romànica sota d’una altra
d’estil romànic i una sèrie d’enterraments al voltant
de l’ermita.
Creiem, per acabar, que l’Ajuntament de la ciutat
hauria de donar a conèixer els seus tresors històrics, que formen el patrimoni i l’ànima dels pobles.

Patricia Codes
publicitària

Jo sancionaria la mala educació,
encara que crec que la ciutadania és cívica en general. Per
sancionar, ho faria amb els que
escupen al carrer o destrueixen
el mobiliari urbà. Alguns grafits
són expressius, i no gargots.

Manuel Roldán
químic jubilat
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Informació Municipal ........................................................................ 93 402 94 94

Mossos
d’Esquadra
088

Recollida gratuïta de mobles ......................................................... 93 338 07 45
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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
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L’Hospitalet a Internet .................................................................. http://www.l-h.es

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

Primer, l’actitud dels joves que
beuen als carrers i parcs, i després, les caques dels gossos. La
gent és incívica. Per exemple, a
la meva comunitat, quan baixo
les escombraries haig de recollir
burilles i publicitat del terra.
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