LA CIUTAT

17 de gener del 2005

Els hospitalencs
creuen que la ciutat
ha millorat
La majoria de la població es
mostra satisfeta de viure a
L’Hospitalet, segons les dades
de l’enquesta sobre les condicions de vida de la ciutat, tot i
que també ressalten aspectes
negatius.
El 60,4% dels hospitalencs
creuen que la ciutat ha millorat
en els darrers tres anys front
enfront del 36,9% dels que
creuen que ha empitjorat. La gestió
de l’Ajuntament rep una nota mitjana del 5,9 sobre 10.
Segons l’estudi elaborat per Metra-Seis, la principal preocupació
dels ciutadans és la manca d’aparcament, amb el 35,3%; seguida
de la inseguretat ciutadana, amb
el 29%, i la immigració, amb el
28,4%.
L’estudi recull també la percepció que els ciutadans tenen de la
seva ciutat. Entre els percentatges
destaca que un 59,7% dels hospitalencs considera que la ciutat no
és segura (en l’anterior enquesta
era un 58,5%). Els responsables
municipals pensen que aquesta dada és conjuntural ja que la realització de l’enquesta va coincidir amb
l’assassinat de dues policies a Bellvitge.
Els portaveus del Govern municipal, Mario Sanz, del grup municipal del PSC, i Alfonso Salmerón,
d’ICV-EUiA, van afirmar que ja s’està treballant en els problemes que
preocupen els ciutadans. Per Sal-
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La portaveu del grup municipal de CiU, Meritxell Borràs, afirma que ha detec-

L’apunt

tat irregularitats en l’enquesta. Segons Borràs, a
l’estudi no hi ha cap pregunta que faci referència
al coneixement dels regidors però “en les dades
que s’han presentat sobre
el resultat de l’enquesta sí
que s’hi fan diferents afirmacions sobre el coneixement que els ciutadans tenen de diferents regidors”.
Per la seva banda, el
portaveu del PP, Juan
Carlos del Rio, ha demanat
una major presència de la
Guàrdia Urbana als carrers
per acabar amb la sensació d’inseguretat que té
prop del 60% dels ciutadans. Per Del Rio “l’enquesta demostra que la
sensació d’inseguretat ha
augmentat i que és necessària una reorganització
del servei perquè no tenim
un model policial clar i
definit”.

merón, això vol dir que “els projectes que el Govern municipal ja ha
identificat com a prioritaris, la ciutadania també els ha identificat com
a tals”. Per la seva banda, Mario
Sanz va dir que l’equip de govern
“posen l’èmfasi en la transformació
urbanística sempre lligada a la política adreçada a les persones perquè quan millora un entorn també
millora la qualitat de vida de la
gent”. # PILAR GONZALO

GABRIEL CAZADO

Segons les dades de l’enquesta sobre les
condicions de vida de L’Hospitalet

Una gran part de la població de L’Hospitalet se sent satisfeta de viure-hi
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