2

/ 10 de maig del 2004

L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

Los municipios se han volcado durante este año en la celebración de los 25 años de ayuntamientos democráticos trans-

ingresos del Estado es un tema

25 años de
democracia

recurrente cuando se habla de
la reforma de instituciones. En
este campo, las administracio-

curridos tras las elecciones del

nes más cercanas a la ciudada-

3 de abril de 1979. Un cuarto de siglo de democracia

nía reclaman mayor participación en el reparto de re-

municipal ofrece un momento oportuno para valorar el

cursos porque son el primer estadio de la prestación

trabajo hecho y los retos de futuro. Eso es lo que ha

de servicios. Y los ayuntamientos lideran esa reclama-

hecho el Ayuntamiento de L’Hospitalet con una sesión

ción impotentes ante peticiones ciudadanas a las que

extraordinaria del Pleno en la que los grupos munici-

no pueden responder por falta de competencias o de

pales aprobaron una declaración institucional sobre el

presupuesto aunque son los principales conocedores

aniversario. Lo que destaca del texto es la reclamación

de las necesidades del territorio que difícilmente pue-

de instrumentos legales que permitan a los municipios

den determinarse desde la distancia. El aniversario de

dotarse de más competencias y de la financiación sufi-

los ayuntamientos democráticos sería el marco ideal para

ciente para garantizar la autonomía municipal.
La financiación de las administraciones y el reparto de los

empezar a buscar soluciones

El aniversario sería el marco ideal para
buscar soluciones sobre financiación
y competencias municipales

sobre financiación y competencias municipales. Un auténtico regalo de cumpleaños.

Què li sembla el
carnet de conduir
per punts. Evitarà
accidents?

Víctor Cerdán
estudiant

Em semblarà bé si de veritat
disminueixen els accidents. Els
conductors circularan amb més
por, encara que, de vegades, tenir un accident és qüestió de
mala sort. Els cotxes esportius
són mirats més amb lupa.

LA FIRMA

(In) sensibilitat europea

Jordi Sànchez
Professor de Ciència Política de la
UB i director de la Fundació Bofill

Sense l’ampliació, el
projecte d’Europa era
inviable i probablement
s’haurà de repetir amb
nous països per tal de
no deixar ferides ni
exclusions

L’ampliació institucional de la Unió Europea és una
bona notícia en la mesura que busca integrar en un
projecte social, econòmic i polític com és la UE a una
part d’Europa fins ara exclosa. Sense l’ampliació, el
projecte d’Europa era inviable i probablement s’haurà
de repetir amb nous països per tal de no deixar ferides ni exclusions que dificultin la cohesió d’aquesta
part del planeta.
Amb aquesta ampliació, però, s’han posat novament de manifest diverses mancances i contradiccions de la UE. Em centraré només en una: l’actual
projecte de construcció europea continua sense donar solució al reconeixement efectiu de la diversitat
cultural que avui és Europa.
En gran mesura això és així perquè l’Europa de
la Unió s’està construint a partir dels estats. I els estats europeus han sigut i continuen sent absolutament insensibles a la diversitat cultural i identitària
d’aquelles comunitats que no han disposat d’una
estructura política com l’estat.
És dificilment explicable, per exemple, que una
munió de llengües disposaran d’un reconeixement
malgrat una població infinitament menor que la que
avui representa la cultura catalana. La majoria dels

països de nova incorporació són realitats més petites que la nostra.
Malta en pot ser l’exemple més extrem amb una
població més de vint vegades menor que la catalana i que trobarà un reconeixement ple de la seva
llengua a diferència de la nostra.
El missatge que la UE ens envia als catalans pot
conduir a la interpretació que l’única solució per obtenir un reconeixement lingüístic i cultural a l’interior de la UE és disposar d’un estat propi.
Un missatge sense gaire sentit en el procés de
superació dels estats que hauria de representar la UE,
però a la vegada sense gaires possibles altres interpretacions vistes les decisions que la UE està prenen al respecte.
La manca de sensibilitat, respecte i reconeixement de la diversitat ha estat històricament un factor que ha generat conflictes i desconfiances. Catalunya se sent, majoritàriament, part d’Europa i vol les
seves institucions.
Farien bé les institucions europees en reconèixer
finalment la singularitat de la nostra llengua i cultura i correspondre així al sentiment europeista manifestat abastament a Catalunya.

Bàrbara Segura
economista

Em sembla bé perquè “la letra
con sangre entra”. Que et retirin
el carnet de per vida és exagerat, és com la pena de mort, però
un parell d’anys o anar a la presó
estarà bé. És una forma de promocionar el transport públic.

Joan Blanch
electricista jubilat

TELÈFONS D’INTERÉS
Regidoria Centre-Sant Josep ......................................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu ................................................................................ 93 338 64 71
Regidoria del Gornal .......................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ..................................................... 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia ..................................................................... 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ...................................................... 93 421 45 10
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ......................... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ............................................................................... 93 336 44 11
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ................................................................ 088
Guàrdia Urbana ...................................................................................... 934 091 092
Bombers ................................................................................................... 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ............................................ 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital Creu Roja .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ................................................................................... 061
Ajuntament ......................................................... 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal ........................................................................ 93 402 94 94

Mossos
d’Esquadra
088

Recollida gratuïta de mobles ......................................................... 93 338 07 45
Programa per a la Prevenció de la Sida ................................... 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ................................................... 93 261 01 93
Informació al Contribuent ............................................................... 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .................... 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ............................................. 93 298 18 70
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
...................................................................................................................... 93 298 17 96
L’Hospitalet a Internet .................................................................. http://www.l-h.es

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

Molt bé, perquè hi ha molt boig
circulant per les carreteres. Tothom fa el que vol avançant o
circulant a velocitat excessiva.
De moment s’han de veure els
resultats i, si no, que retirin el
carnet a la primera infracció.
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