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ASSOCIACIONS ESPORTIVES:

PASEAR POR LA GRAN VÍA

UN PATRIMONI DE LA CIUTAT

El hecho de pasear por la Gran Vía tiene connotaciones y un sentido bien diferente para un ciudadano de L’Hospitalet y para uno de la
vecina Barcelona, pese a que esta avenida atraviesa los dos municipios bajo el mismo nombre. Mientras que para un barcelonés pasear
por la Gran Vía supone pasar una plácida tarde contemplando la arquitectura de la Ciudad Condal por una avenida arbolada, repleta de
comercios y donde se desarrollan múltiples actividades lúdicas, culturales y comerciales, para un hospitalense, semejante paseo no tiene
nada de agradable. A lo largo de los cuatro kilómetros de Gran Vía que
atraviesan el término de L’Hospitalet no puede verse más que una
autovía concebida para la circulación rápida de vehículos y con escasos elementos que ‘alegren’ la vista y propicien el paseo. Es una de
las herencias negativas de L’Hospitalet, pero no por ello irresoluble.
Las administraciones han puesto manos a la obra para reformar la
Gran Vía y el nudo de la plaza Cerdà, que ahora separa dos concepciones bien diferentes de esta vía. Ante semejante coyuntura no se puede caer en el error de seguir planteando el trazado de la avenida, que
da entrada al área metropolitana cruzando el municipio de L’Hospitalet,
como un eje viario por el que circulan 150.000 vehículos a diario. La
Gran Vía no puede seguir siendo una barrera que aisle la parte sur del
término municipal en la que se encuentran equipamientos de uso público y el barrio de Granvia Sud. Un obstáculo para peatones y vehículos que secciona la ciudad y que, por ese motivo, contribuye a que su
entorno no sea el más adecuado para una calle ciudadana, sino más
bien para una autopista. Pasear por la Gran Vía de L’Hospitalet debe
dejar de ser una utopía porque la ciudad y sus habitantes se merecen
disfrutar palmo a palmo de su término municipal. Y la Gran Vía también es nuestra.

Joan Vázquez i Soler
President de la Federació Catalana d’Atletisme

Avui dia que són tant de moda arreu del món les empreses de serveis, voldria
rompre una llança per un model de treball en el qual la nostra ciutat ha estat pionera. Amb la democràcia i amb l’impuls des de l’Ajuntament de L’Hospitalet, elegit entre els ciutadans, es van crear a final dels anys 70 i al principi dels 80 l’Associació
Esportiva Santa Eulàlia, l’Associació Esportiva L’Hospitalet, l’Associació Esportiva
Bellsport, l’Associació Esportiva Centre-Sanfeliu, el Centre Cultural Recreatiu Collblanc-La Torrassa i el Centre La Torrassa. Totes aquestes associacions esportives
es van coordinar mitjançant l’Associació Esportiva Esport a Punt de L’Hospitalet.
Les característiques que fan d’aquestes associacions un model diferent i a la
vegada molt arrelat a la ciutat són:
– entitats creades a partir del moviment associatiu de barri, amb participació
majoritària de ciutadans amb sensibilitat d’esquerres;
– pràctica en igualtat de condicions i de bona harmonia de l’esport competitiu i
l’esport de lleure;
– treball continu amb les escoles dels barris respectius, oferint programes i activitats;
– gestió d’instal·lacions municipals, amb preus i serveis oberts a tothom;
– creació de llocs de treball, especialment de joves. Entre totes les entitats hi ha
més de 300 persones treballant al món de l’esport a la nostra ciutat;
– introducció a la ciutat de nous esports i activitats adreçades a tots els ciutadans
i per a totes les ciutats;
– esport de competició d’alta qualitat. Aquestes associacions tenen esportistes i
equips a les categories més elevades de l’esport català i espanyol;
– organització de competicions i activitats socials en les que participen esportistes
de tota Espanya.
Aquest sistema de treball fa que les associacions esportives de la nostra ciutat
ofereixin als homes i dones de L’Hospitalet una forma participativa de pràctica esportiva i a més ajudin a consolidar la idea de ciutat amable i humana que tots volem
de L’Hospitalet.

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.

Què pensa
dels parcs i
jardins de
L’Hospitalet?

Ricardo Porqueras

Jordi Cabré

Montse Castro
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Per la meva professió tinc un bon
coneixement dels parcs de la ciutat
i afirmo que estan ben cuidats. És
clar que hi ha gent molt despreocupada. Per exemple aquells que
es dediquen a menjar pipes i llençar les closques. Netejar aquesta
brutícia ens entreté molt i els parcs
n’estan plens. També vull dir que
estaria bé tenir més jardins públics.

Per a les persones, els parcs i els
jardins de la ciutat estan prou bé,
però no penso el mateix en el cas
dels animals. Crec que no hi ha espais suficients pels gossos, per
exemple, ni prous ‘pipi cans’. Però
sí crec que L’Hospitalet té un bon
nombre de zones verdes i que els
ciutadans generalment fan un bon
ús, amb alguna excepció, és clar.

Crec que el problema dels nostres
parcs i jardins són els gossos. Embruten molt i els seus amos no els
eduquen correctament. El comportament de la gent em sembla cada
vegada més cívic. El ciutadà sap
que per gaudir dels parcs s’ha de
tenir cura d’ells. La nostra ciutat
ha guanyat molt en espais verds,
encara que mai és prou.

En general, estan molt ben cuidats
per part de l’Ajuntament. Les plantes es regen a diari i les flors es
renoven sovint. Tot i això, crec que
hi hauria d’haver més vigilància,
més guàrdies. La gent que es comporti malament hauria de ser sancionada i a més, hauríem de ser
conscients que els parcs i els jardins públics són cosa de tots.
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