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EDITORIAL

ESPALDARAZO
DEFINITIVO A LA FIRA
La inauguración solemne del recinto ferial
Montjuïc2 / L’Hospitalet ha supuesto la consolidación definitiva de la ampliación de la Fira de
Barcelona en L’Hospitalet. La visita de los Reyes ha puesto el broche de oro a unas instalaciones que se han concebido como las más modernas de Europa y que han demostrado en sus
primeras citas que están preparadas para prestar un excelente servicio. Sin embargo, la ampliación de Fira de Barcelona ha demostrado
también que la economía del país debe superar nuestras fronteras y que nuestras empresas deben vender sus productos en el mercado mundial para ser realmente competitivas. En
este sentido, la ampliación de los pabellones de
la Fira ha sido clave para poder aumentar el número de certámenes de ámbito internacional
que organiza anualmente y que se han erigido

en exponentes de la actividad económica no
sólo española, sino también internacional. A la
vez, la construcción del nuevo recinto, con toda
la actividad que genera a su alrededor, ha colocado al polígono Pedrosa en el punto de mira
del sector económico como una de las mayores
superficies de suelo industrial ubicada en un emplazamiento inmejorable por sus comunicaciones y su situación estratégica. La presencia de
Montjuïc2 en la zona industrial de la ciudad ha
atraído el interés de otras empresas por instalarse en nuestro municipio con todo lo que ello
supone: reactivar la economía local y posibilitar
la creación de nuevos puestos de trabajo.
El empuje económico es una de las virtudes
del recinto ferial de L’Hospitalet, pero no podemos olvidar que donde ahora se levantan los
flamantes pabellones se desarrollaban años
atrás actividades marginales que pocas ventajas aportaban a la ciudad. Con la transformación
de Pedrosa, L’Hospitalet dió un paso más para
convertirse en la ciudad moderna que es hoy.

L’HOSPITALET AL
PARLAMENT
Per primera vegada en la nova etapa democràtica, L’Hospitalet compta amb quatre representants al Parlament de Catalunya. Dos diputats per CiU, un pel PSC i un quart pel PP que,
des dels seus respectius projectes polítics, defendran els interesos de la ciutat. Temes com
l’habitatge, la sanitat, la gent gran o l’ensenyament sobre els que el Parlament té plena sobirania necessiten d’especial atenció a la nostra
ciutat per poder millorar la qualitat de vida dels
ciutadans. Però a més, aquesta àmplia representació parlamentària contribueix a augmentar
la projecció i el paper de L’Hospitalet a Catalunya, ja que parlem de la segona ciutat en nombre d’habitants de la comunitat autònoma i, per
tant, ha d’ocupar el lloc que li correspon. Els quatre diputats tenen per endavant aquest repte,
fer sentir la veu de L’Hospitalet al Parlament.

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.

Com valora
la presència
de la Fira a
L’Hospitalet?

Pedro Pérez

Roser Mestre

Pedro Hernández

cambrer

funcionària

conductor

Marta Coll
estudiant

Penso que és molt positiu per la
ciutat que la Fira s’hi hagi instal·lat.
De ben segur, suposarà un motor
econòmic que repercutirà en les
nostres butxaques d’una forma o
una altra. L’Hospitalet s’ha de promocionar dintre i fora de Catalunya
i la Fira de Pedrosa és un bon pas
perquè se’ns conegui, no només
com veïns de Barcelona.

Crec que és una bona aposta per
L’Hospitalet a tots els nivells, que
beneficiarà en gran mesura la ciutat i la seva imatge. Econòmic, és
clar, però a la vegada pel moviment
de gent que comporta. Reconec
que encara no he pogut visitar-la,
però segueixo amb interés la seva
evolució. També penso que caldria
fer-ne promoció.

Qualsevol iniciativa que signifiqui
introduir diners a la ciutat és positiva. Però crec que el ciutadà del carrer el que més valora és la transformació urbanística que suposa
la Fira per al polígon Pedrosa. Malgrat tot, també penso que encara
és aviat per fer valoracions, ja que,
pel que es veu, no està del tot acabat. El temps ho dirà.

He sentit a parlar de l’ampliació de
la Fira a L’Hospitalet però haig de
reconéixer que encara no l’he vista. En tot cas, hem sembla molt bé
que la ciutat disposi d’aquestes
grans instal·lacions que atreuen
gent de fora. És una forma més de
promocionar L’Hospitalet i de beneficiar-nos d’estar immersos en
l’àrea metropolitana de Barcelona.
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Els perills que el moviment ecologista denuncia
de fa temps ara són una realitat reconeguda a nivell
internacional. El canvi climàtic, l’avenç de la desforestació, l’escassetat de l’aigua, els efectes de la
reducció de la capa d’ozó, l’esgotament de matèries
primeres, l’augment de la pobresa a nivell mundial i
a cada país... constitueixen problemes creixents que
ja ningú pot ignorar. Això no obstant, la consciència
ecològica sembla més una “mala consciència” que
no pas un motiu seriós per una acció política i social responsable en tots els àmbits.
Les grans ciutats tenen una gran responsabilitat
en l’actual procés de degradació ecològica i a l’hora
de fer possible un canvi de direcció. Una gran ciutat
emet a l’atmosfera mi-lers de tones de CO2, consumeix milions de kw/h d’electricitat, esgota milions
de litres d’aigua diaris i en contrapartida genera
tones de residus domèstics i aigües contaminades.
En gran manera les ciutats són grans focus de consum de productes bàsics que no són capaces de
produir, mentre vessen a l’atmosfera, als rius, al mar,
als abocadors i a les perilloses incineradores tones

i tones de subproductes degradats.
Què fer? Les conclusions de la cimera de Rio o
de la trobada de grans ciutats a Alborg han implicat un seguit de compromisos immediats per tal d’avançar cap a ciutats ecològicament sostenibles. Es
tracta de conformar programes concrets per la regeneració i transformació ecològica de les ciutats.
Les ciutats han de recuperar espais naturals i d’agricultura periurbana, han de pacificar el trànsit accedint a un mínim del 50 per cent peatonal i de
bici-comunicació. Han de fomentar programes actius d’estalvi energètic i de potenciament d’energies
renovables. Han de preservar llurs fons d’abastiment d’aigües naturals. Minimitzar i reciclar integralment llurs deixalles, depurar i reutilitzar llurs
aigües residuals... I tot això pot implicar també espais d’ocupació ciutadana i d’avenç de realitats
econòmiques locals.
El futur de les nostres ciutats només será possible sobre la base d’un compromís immediat per
la seva regeneració ecològica i per una acció municipal i ciutadana permanent.

