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EDITORIAL

ENQUESTA

Uno de los elementos indicativos del nivel de calidad de
vida que disfruta una ciudad es
la actividad cultural que genera

Actividad cultural
en L’Hospitalet

y las instalaciones públicas que

En paralelo, se ha consolidado una programación estable
de música y artes escénicas en
dos equipamientos ya tradicionales de la ciudad, el Teatre Jo-

las instituciones destinan a este fin. La cultura es uno

ventut y el Centro Cultural Barradas, que cada fin de

de los servicios básicos para la formación y el enrique-

semana presentan espectáculos de calidad que se han

cimiento personal y colectivo y, por ello, una rica activi-

ganado un lugar en los circuitos metropolitanos.

dad cultural determina el estado de salud de una colectividad.

La ciudad completa su red de instalaciones con el
Centro Cultural Tecla Sala, donde se expone la obra de

Los servicios culturales y el uso que la ciudadania

artistas ya consagrados, y los centros culturales distri-

hace de ellos demuestran que L’Hospitalet se encuen-

buidos en los distritos, núcleos de la actividad que se

tra en uno de sus mejores momentos. El impulso dado

vive en la calle con programas formativos, exposicio-

a las bibliotecas municipales con nueve equipamien-

nes de pequeño formato y espacios destinados a la

tos, más de 8.000 m2 de superficie y la adaptación a

creación.

los nuevos soportes bibliográficos se ha visto corres-

Con todo ello, L’Hospitalet pone al alcance de toda

pondido con una afluencia creciente de ciudadanos

la ciudadanía un amplio abanico de posibilidades, ya

de todas las edades que en
muchos casos empiezan a descubrir la amplia oferta de las bibliotecas del futuro.

Què li sembla el
pla per deixar de
fumar aprovat
pel Govern?

sea como actor o espectador,

L’H pone al alcance de la ciudadanía
una amplia oferta para su formación
personal y sin moverse de la ciudad

para contribuir a su formación

Jesús Molina
jubilat

No s’aconseguirà perquè aquí
no hi ha tanta disciplina com als
EUA. Crec que tothom ha de
ser lliure per fumar o no. Fa 23
anys que no fumo i tothom pot
deixar el tabac si té voluntat. La
campanya és una bajanada.

personal y sin tener que desplazarse fuera del municipio.

LA FIRMA

Gabriel Ferraté
Rector de la
Universitat Oberta de
Catalunya

L’economia
industrial està
deixant pas a una
economia digital,
construïda sobre
una base de nous
materials, noves
dimensions i nous
reptes

Ciutat i societat del coneixement

Maite Ruz

Fins ara, l’energia elèctrica, les carreteres, el ferroformació universitària és una aposta clara per ser
carril i els aeroports constituïen les infraestructures
present en una nova revolució tecnològica que està
d’una economia basada en l’explotació dels recurafectant tots els aspectes de la societat.
sos naturals, la manufactura i els serveis. Avui, en
La universitat ha de formar els nous professiocanvi, la xarxa i tots els seus mecanismes auxiliars
nals que fan possible l’adaptació i el progrés cap a
configuren la nova i revolucionària infraestructura
la societat de la informació. Aquesta societat veurà
de la Societat del Coneixement. Hem entrat en l’era
com surten noves onades d’universitaris, no solade la comunicació digital, on el que es transmet i es
ment de joves que inicien estudis superiors, sinó de
processa són bits emmagatzemats en les memòries
professionals que necessitaran una formació al llarg
dels ordinadors amb una altíssima capacitat de
de la vida, cada vegada més a la seva mida, espetransmissió.
cialitzada i adaptada a
Les possibilitats de
les seves necessitats. I
Les possibilitats de la xarxa són
la xarxa són immenses
a mesura que els ciui impliquen tots els
tadans es formen, la
immenses i impliquen tots els camps
camps de l’activitat
ciutat millora, ja que
de l’activitat humana
humana: la producció,
en l’educació i en la
l’intercanvi comercial,
formació de les persoles relacions interestatals, però també el consum
nes hi ha una part molt important de l’èxit a la
d’oci, la interrelació personal i l’adquisició de conostra societat. A Catalunya es donen les condicions
neixements. Així doncs, l’aprenentatge s’ha convertit
perquè el país esdevingui un model de referència
en una obligació i un repte constant que forma part
en l’adveniment de la societat de la informació si se
d’una nova manera d’entendre el món. Allò que
sap triar i potenciar les actuacions estratègiques que
s’aprèn una vegada ja no serveix per sempre, perho facin realitat en el marc de les seves possibilitats.
què cada dia s’inventen noves màquines i nous
I han de ser les ciutats, en aquest cas L’Hospitalet
mecanismes més senzills i ràpids. De fet, viure en
de Llobregat, el marc de treball per fer possible
el món avui significa aprendre constantment noves
aquesta nova realitat desitjable en què el desenvocoses. En aquest sentit, l’aposta per part de les adlupament industrial i econòmic s’equilibra amb la
ministracions locals i autonòmiques d’impulsar la
formació adequada dels seus ciutadans.

Tothom ha de ser lliure d’elegir si vol fumar o no, encara
que és normal que no es fumi
als llocs públics. No trobo bé,
per exemple, que als forns de
pa que tenen bar la gent fumi
mentre es va venent el pa.

dependenta

Marcos González
estudiant de geologia

Bé, no perquè un fumi ha de
compartir el fum amb l’altra
gent, però no crec que ho apliquin dràsticament. Queden
mo l t b é d avan t d ’ E u ro p a
dient-ho però amb el tabac el
Govern guanya molts diners.
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