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L’HOSPITALET, UNA CIUTAT

EL USO SOCIAL DE

SOLIDÀRIA

REGALAR LOTERÍA
La costumbre social de regalar lotería por
Navidad ha traído la fortuna a numerosos
ciudadanos y la incertidumbre a los funcionarios municipales y cargos públicos que
recibieron un décimo o participación del
43.893 como felicitación navideña. Se cuestiona la legalidad del regalo, por si quien lo
recibió pudiera beneficiar a la empresa que
escogió esta forma de felicitar las navidades, dejando de lado que nadie, ni al darlo
ni al recibirlo, podía saber que se trataba
del segundo premio del sorteo de Navidad.
El valor del décimo antes del 22 de diciembre no es como para ‘tentar’ a nadie, por
tanto, la intención de emisor y receptor, en
este caso, parece bien clara y ajena a toda
sospecha. Los informes jurídicos conocidos
hasta ahora sí lo acreditan.

Marta Corachán
Presidenta de Creu Roja
de Catalunya

La Creu Roja és una organització internacional que ha sobresortit sempre
per la seva actuació en els conflictes bèl·lics i la seva activitat constant entre els
mes desvalguts. Les seves accions es desenvolupen tant a nivell internacional
com dins el propi país a través de les seves assemblees locals. En aquest sentit,
la nostra institució té una bona implantació, des de fa molts anys, a la ciutat de
L’Hospitalet.
Per donar només algunes xifres, en aquests moments, Creu roja compta a
L’Hospitalet amb 160 voluntaris i amb 650 socis. Amb aquest personal, la Creu
Roja de L’Hospitalet realitza moltes activitats durant tot l’any, però quan arriben
les dates nadalenques, en fa una de molt especial. Concretament, es tracta de la
campanya de recollida de joguines per a nens de la població.
La campanya de recollida de joguines ha portat per títol la frase Què no s’ha
portat bé?, incidint directament en el fet de què tots els nens tenen dret a rebre
almenys alguna joguina per les dates nadalenques. En aquest sentit, Creu Roja,
com a institució d’ajuda humanitària, present en molts àmbits de la població, vol
ajudar a fer més alegre la vida de tots els nens i nenes de L’Hospitalet que, per
raons diverses, no podríem gaudir amb un gran somriure i amb plenitud de la
jornada.
La ciutat de L’Hospitalet, com d’altres ciutats i pobles de Catalunya, se sent i
sap ser solidària quan se li demana. En aquest sentit, no només és important la
campanya de joguines, sinó que també han tingut una gran resposta altres campanyes solidàries com les de Bòsnia o Rwanda, per posar només dos exemples.
Per tot això, no puc més que felicitar aquesta iniciativa dels companys de l’Assemblea Local de L’Hospitalet i encoratjar-los a seguir amb aquesta tasca d’ajuda a totes aquelles persones que més ho necessiten i a tota la població per
contribuir a què aquesta campanya de joguines hagi estat, un any més, un gran
èxit per a tots.

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
L’Hospitalet
és una ciutat
accessible?

Vanessa Calbo

Lluís Cabrero

Josefa Rama

estudiant

jubilat

mestressa de casa

Xavier València
transportista

S’hauria de fer encara més per tal
de salvar les barreres arquitectòniques, no només millorant l’urbanisme sinó també sent tots més
solidaris i prestant ajuda sempre
que puguem. És un tema preocupant, tot i que, reconec que les persones que afortunadament no patim problemes de mobilitat, no ens
adonem del que representa.

Cal dir que la ciutat ha guanyat
molt en els darrers anys. Al barri
de Santa Eulàlia, per exemple, la
gent gran i els minusvàlids ho tenen més fàcil cada vegada. Però
encara no està tot fet, en especial
a la zona de Riera Blanca, diria jo.
En qualsevol cas, hem de ser tots
més cívics i començar per respectar les zones d’aparcament.

Penso que cada vegada la ciutat
va millorant més els seus carrers,
fent-los més accessibles a la gent
gran i disminuïts, especialment les
zones recentment reordenades.
Però s’haurien de reformar de mica en mica els carrers que encara
no estan adaptats, a més de que
s’eviti de col·locar cotxes a sobre
de les voreres.

És evident que aquell qui pateixi
problemes de mobilitat no és prou
conscient de què els carrers haurien de disposar tots de rampes i
que els locals i els habitatges haurien d’estar adaptats. Malgrat tot,
crec que la nostra ciutat, durant
anys exemple de caos urbanístic,
ha fet un esforç notable per eliminar les barreres arquitectòniques.
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