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Durante años, L’Hospitalet ha sido víctima de los intereses ajenos.
Nuestros barrios se han formado bajo los auspicios de la especulación, una nula planificación urbanística y la distorsión provocada por
aquellas infraestructuras que en favor de los intereses generales han
desmembrado nuestro territorio. La Gran Vía, y en concreto la plaza
Cerdà, son buena muestra de ello. Mientras que en Barcelona los
ciudadanos pueden cruzar este importante eje viario con pasos especialmente habilitados para peatones, en L’Hospitalet la Gran Vía se
diseñó como una vía rápida que diera salida al tráfico de la Ciudad
Condal y que actúa como barrera entre la zona sur y el resto del municipio. Afortunadamente no hay mal que cien años dure y hoy, el proyecto de reforma de la plaza Cerdà subsanará un error histórico. La
conversión de este nudo viario en una rotonda a nivel del suelo permitirá cubrir mayor superficie de la Gran Vía y habilitar más pasos de
peatones entre Lepanto y el barrio de Granvia Sud. Además, se acometerá la finalización de la avenida del Carrilet que también desembocará en la Gran Vía dibujando un anillo viario que mejorará las comunicaciones entre L’Hospitalet y Barcelona y entre el norte y el sur
de la ciudad. Esta operación, a la vez, dejará camino libre para ordenar una zona de Santa Eulàlia que está pendiente de desarrollo.
Nuestra ciudad ha hecho oir su voz en un proyecto que es vital
para el municipio. También lo ha hecho para que en Lepanto se instale un equipamiento supramunicipal y está trabajando para que se reforme la Riera Blanca, otro de los proyectos que comparten L’Hospitalet y Barcelona. Atrás quedaron los tiempos en los que las máquinas
se ponían a trabajar sin que se consideren los intereses de nuestra
ciudad, los intereses de más de 250.000 habitantes.

Josep A. Duran i LLeida
President del Comitè de Govern d’UDC

L’Hospitalet, que de vegades ha estat anomenat “el major poble d’Espanya”,
constitueix sens dubte un dels escenaris més importants per a qualsevol partit
polític. És un d’aquells llocs on la política ha de consistir en fets i no en simples
declaracions, i on es perfila quina serà la realitat de la Catalunya del segle vinent.
El creixement de la ciutat és representatiu del creixement de Catalunya, i els
problemes que la ciutat planteja són també aquells que s’hauran de resoldre en un
futur per a tot el país. Des d’Unió Democràtica de Catalunya en som molt conscients. Una de les primeres qüestions és el sentiment de comunitat. L’Hospitalet,
que anys enrera semblava condemnat a ser una ciutat dormitori, ha anat guanyant
amb el temps una identitat pròpia i un legítim orgull com a ciutat. Aquest sentiment
de poder vèncer, les dificultats de superar-les entre tots, de confiar en el progrés i
en el treball, hauria de ser general per a tot Catalunya. I això s’ha aconseguit amb
l’esforç de tothom.
Però tampoc no ens hem d’enganyar, perquè són molts els problemes que
encara existeixen. Per exemple, la qüestió de l’atur n’és una de les més importants.
Unió Democràtica de Catalunya és un partit que aposta decididament pel món del
treball. Entenem que el treball és la base del creixement i realització de la persona,
i el mitjà necessari per satisfer les necessitats de la família. Com ha afirmat el
recent XX Congrés d’Unió, la lluita contra l’atur és una qüestió de la màxima prioritat,
que cal abordar des d’una inspiració humanista i social. L’altre repte és la consolidació d’aquesta voluntat de progrés de L’Hospitalet. Perquè aquesta ciutat disposa
encara d’un gran potencial per a crèixer, per avançar en competitivitat, per a millorar
en cohesió i en identificació amb el país, i per a ser, amb l’esforç de tots, un dels
puntals de Catalunya. Unió Democràtica de Catalunya treballarà sempre al costat
dels qui ho vulguin aconseguir.

CIUTADANS

L’HOSPITALET publica a
cada número l’opinió d’alguns dels nostres conciutadans a l’entorn dels temes
més diversos. Els entrevistats, als quals agraïm la seva col·laboració, són triats a
l’atzar.

Creu que la
seva dieta
és prou
equilibrada?

Miguel Ángel Gordillo

Ginés Ruíz

Carolina Sierra

María Díaz

a l’atur

jubilat

perruquera

mestressa de casa

Jo crec que menjo bé. Intento defugir de les hamburgueses, del fastfood en general, o coses per l’estil.
M’agrada més la carn que el peix,
això sí, però intento menjar de tot
una mica. Penso que als països
mediterranis som afortunats per la
nostra gastronomia. Per alguna
cosa es diu que és una de les més
equilibrades del món.

Home, jo vinculo el menjar bé amb
l’economia d’una persona. Si tens
més diners segur que menjaràs
millor que si no en tens. Per exemple, a mi ja m’agradaria menjar
més sovint pernil de jabugo! És
una broma. Crec que ara tenim la
sort de poder menjar de tot, ni que
sigui de tant en tant. Anys enrera
era una altra història.

Crec que la meva dieta si és equilibrada. Menjo de tot, variat, tot i
que sempre hi han coses que m’agraden més que d’altres. En general no acostumo a privar-me de res,
perquè no tinc grans problemes de
pes, és clar. Avui dia el físic condiciona a molta gent la seva alimentació i potser els joves estan massa enganxats al fast-food.

La veritat és que crec que mengem
massa bé si comparem amb el que
veiem per la televisió en d’altres
països. Però bé, penso que trobem moltes coses artificials en els
supermercats i que al final no sabem que és el que estem menjant.
A més, els metges, quan arribes a
certa edat, et posen a dieta molt
sovint per qualsevol cosa.
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