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EDITORIAL

ENQUESTA

La gestión de los
ambulatorios

El anuncio de un
cambio de gestión en las
dos áreas básicas de salud de Collblanc-la To-

Per què creu que
l’habitatge té un
preu tan car
a les ciutats?

Pleno municipal ha aprobado una moción contra
el cambio de gestión de
estos centros sanitarios

rrassa –el ambulatorio ya existente y el que se constru-

públicos, el propio alcalde ha pedido al conseller Rius

ye en la calle Farnés– ha provocado la alarma social en-

que paralice el proceso y los trabajadores afectados

tre diferentes sectores de L’Hospitalet: los trabajadores

también han manifestado su protesta.

y la ciudadanía, principalmente. El Servei Català de la

Ante la alarma social generada se impone el diálogo

Salut ha decidido, y de hecho ha iniciado ya los pri-

entre todos los sectores implicados en una cuestión co-

meros trámites, traspasar la gestión de estas dos áreas

mo la sanidad pública, de vital importancia para el bie-

básicas de salud, primero al Consorcio de la Creu Roja

nestar social que todos queremos disfrutar. Abrir un pro-

de forma temporal y, después, a un consorcio integral

ceso de negociación para llegar a un consenso que ga-

Núria Muñiz

de nueva creación que se encargará de los ambulato-

rantice, no sólo una óptima gestión de los recursos que

Diplomada en Turisme

rios de Collblanc y la Torrassa de forma definitiva.

se destinan al sistema sanitario, sino también un alto

Estic en tràmit per aconseguir una
hipoteca i penso que els preus dels
pisos són una barbaritat. El problema és que els lloguers són tan cars
com pagar una hipoteca. Un altre
problema és que a les zones urbanes el sòl és molt car.

La respuesta social no se ha hecho esperar. La Plata-

nivel de eficacia y una buena calidad del servicio que

forma en Defensa de la Sanidad Pública de L’Hospitalet

prestan las áreas básicas de salud, permitirá solventar el

ha convocado diversas movilizaciones, como la mani-

conflicto generado en los ambulatorios de Collblanc-la

festación del pasado 24

Torrassa y que ha pro-

de octubre desde Coll-

Ante la alarma social generada se impone el
diálogo entre todos los sectores en una
cuestión básica de nuestro bienestar social

blanc a la Conselleria de
Sanitat. En paralelo, el

vocado una innecesaria
inquietud entre la ciudadanía.

PUNT DE VISTA

El racisme universalista

Agustí Nicolau
Director Tècnic
d’Intercultura, Centre
pel Diàleg Intercultural
de Catalunya

En els darrers anys
hem assistit al
desenvolupament
del que alguns
autors anomenen
“racisme
culturalista”.

El racisme té molts caps i moltes màscares.
Si en els seus inicis el racisme es basava en
consideracions de superioritat biològica, en
els darrers anys hem assistit al desenvolupament del que alguns autors anomenen “racisme culturalista”, que es caracteritza per defensar la incompatibilitat de la convivència
entre persones de diferents cultures en un
mateix espai social. Molts intel·lectuals l’han
denunciat, tant a França, a on es va iniciar,
com a Catalunya, com és el cas del conegut
antropòleg Manuel Delgado.
Però en la majoria de denúncies que es
fan contra aquest racisme culturalista hi ha
un problema: en llur afany de mostrar els
usos perversos de la cultura, acaben negant
que aquesta existeixi. Entre aquests denunciadors del racisme culturalista han esdevingut comunes afirmacions del tipus “les cultures no existeixen”, “tots som iguals individualment parlant”, o, fins i tot, “parlar de diversitat
cultural i diferències culturals és una manera
de fer el joc al racisme”.
Personalment penso que aquest posicionament revela, en el fons, el que jo anomeno
un racisme universalista. Sóc conscient que
pot semblar una expressió paradoxal, però no
se m’ocorre cap de millor per tal de designar
aquest corrent de pensament que proclama

Pascal Richard
Enginyer

que les cultures no existeixen, que tots som
diferents individualment i que l’autonomia
individual, el racionalisme i la llibertat no són
valors culturalment determinats, sinó l’expressió químicament pura de quelcom d’essencial i universal.
Si el racisme biològic utilitzava arguments
de caire naturalista per justificar la superioritat d’una suposada raça i el conseqüent sotmetiment a aquesta de totes les altres races,
i el racisme culturalista canvia la natura per la
cultura per arribar al mateix resultat, cada dia
estic més convençut que el racisme universalista, en canvi, substitueix la cultura per l’individu, i proclama que tots els individus són
(o haurien de ser) iguals al portador del missatge. Així, el racista universalista espera amb
impaciència que els altres “s’alliberin” per fi
de l’opressió del gregarisme comunitari i de
la identitat cultural, per tal que puguin abraçar finalment el credo il·lustrat modern que,
sembla, es va crear del no-res (i d’aquí li deu
venir el seu pretès caràcter acultural i universal). Crec que el savi filòsof Emmanuel Lévinas tenia molta raó quan deia, ja al final de la
seva vida, que ja era hora que Europa aprengués a mirar a l’altre com un “altre si mateix”,
en comptes de l’habitual (encara ara) “altre
mi mateix”. Seguirem el seu consell?

Hi ha molt poca oferta i els grans
propietaris hi especulen i aguanten
els preus. No pot ser que la gent
pagui el que sigui per un habitatge
que no ho val. Un altre tema és
que, amb l’entrada de l’euro, la
compra de pisos ha servit per blanquejar diners.

Tina Ortiz
Fotògrafa

Hi ha molt poca oferta. He nascut
aquí, vull continuar vivint al Centre
i no trobo res assequible. L’Hospitalet té el problema que no hi ha
terreny per construir. No hi ha relació entre el que han pujat els pisos
i el que ho han fet els sous.
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