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ÉS
DIVERTIDA

AVUI L’HOSPITALET
A L’HOSPITALET SABEM
RIURE, BALLAR,
DIVERTIR-NOS. A LES
FESTES DE PRIMAVERA,
LES FESTES MAJORS
I ELS CARNAVALS ENS
TROBEM AL CARRER.
PERQUÈ LA CIUTAT ÉS
L’ESCENARI ON ELS
HOSPITALENCS I LES
HOSPITALENQUES VIVIM
LA CULTURA I
L’ESPORT.
I AIXÒ,
GRÀCIES A
EQUIPAMENTS
COM
LA BIBLIOTECA
CENTRAL TECLA SALA,
LA BIBLIOTECA
LA BÒBILA I EL
REMODELAT ESTADI
MUNICIPAL DE FUTBOL.
UNA CIUTAT PER
PASSAR-HO
D’ALLÒ MÉS BÉ.

L’Hospitalet disposa d’una eficaç i àmplia xarxa
d’equipaments culturals que impulsen i complementen la intensa tasca que porten a terme les
entitats de la ciutat. Entre aquests, cal ressenyar el
Centre Cultural Tecla Sala, un dels focus de producció
artística més actius
de l’àrea metropolitana de Barcelona i
seu de la nova biblioteca central de
la ciutat.
La nova Biblioteca
Central Tecla Sala,
amb 3.000 m2, és
un espai modern de
trobada, debat i porBiblioteca Central Tecla Sala
ta d’accés als bancs
de dades i a les autopistes de la informació. D’altra banda, la nova Biblioteca de la Bòbila, situada a la plaça del
mateix nom, està pensada per satisfer les demandes
dels veïns i les veïnes del seu entorn més proper.
Durant aquests
anys el Centre Cultural Barradas i el
Teatre Joventut
s’han consolidat
com a equipaments
especialitzats en la
difusió de les arts
escèniques i musicals, mentre que
la xarxa d’aules de
Biblioteca la Bòbila

HOY L’HOSPITALET
EN L’HOSPITALET
NOS PREOCUPA
EL BIENESTAR DE

Festes majors

cultura i centres
culturals de la
ciutat han reforçat
la seva tasca de
dinamització cultural dels barris amb
el trasllat de les
de Bellvitge i Santa
Eulàlia a nous
emplaçaments.

UNA CIUTADANIA QUE SAP VIURE LA FESTA
Les Festes de Primavera, les festes majors dels
diferents barris, les actuacions celebrades en el marc
del Festival d’Estiu Grec, el Concer t de Nadal i la
Cavalcada de Reis compten, any r ere any, amb la
participació massiva dels ciutadans i les ciutadanes de
totes les edats.
Però una ciutat tan dinàmica com L’Hospitalet havia de
fer un homenatge públic a les persones i les
organitzacions que amb la seva tasca contribueixen a
fomentar la solidaritat, la igualtat i el progrés de la

Premis Ciutat de L’Hospitalet

societat. Així van néixer els Pr emis Ciutat de
L’Hospitalet, uns guardons que enguany celebraran la
seva cinquena edició.

L’ESPORT A L’H, COMPROMÍS DE QUALITAT
L’Hospitalet aplega un col·lectiu de més de 65.000 persones que donen vida a 150 entitats esportives que
abasten totes les modalitats, totes les categories. Un
teixit espor tiu que es fonamenta en una bona xarxa
d’equipaments. En aquest sentit, la transformació de
l’antic Estadi Olímpic de Beisbol en camp de futbol, seu
de l’Hospi, i la construcció d’un nou camp de beisbol
més petit que l’anterior, ha suposat la
consolidació del parc
espor tiu de la Feixa
Llarga com a un espai privilegiat per a la
pràctica esportiva de
la ciutat. Al seu
costat s’han construït
Estadi Municipal de Futbol
tres camps de futbol
sala que complementen les instal·lacions ja existents.
L’esport també ha estat un element principal per potenciar la imatge de la ciutat amb la r ealització
d’esdeveniments esportius significatius com ara els
tornejos «Ciutat de L’Hospitalet», el Dia de la Bici, el
Critèrium Ciclista, la Marxa Atlètica i la Nit de la Gent de
l’Espor t, entre d’altres. I perquè cuidem el planter, i
l’espor t és educació, més de 13.000 nens i nenes
participen cada any en els Jocs Escolars i als cursets
de natació que s’organitzen a la ciutat.

ES

SOLIDARIA

TODA LA CIUDADANÍA.
EL BIENESTAR
DE LA GENT GRAN ,
DE LOS JÓVENES,
DE LAS PERSONAS
QUE HAN
VENIDO
DE
FUERA,
DE LOS COLECTIVOS
CON PROBLEMAS.
Y, PORQUE QUEREMOS
MANTENER
EL BIENESTAR
CONSEGUIDO,
HEMOS APOYADO
LA CAMPAÑA
«L’HOSPITALET
POR EL CIVISMO».

Cada vez más
la ciudad desarrolla un conjunto de iniciativas
en materia social
que contribuyen a
hacer realidad la ciudad que queremos:
una ciudad más justa y solidaria, abierta
a las inquietudes de
todos los sectores
de la población.
Por ello se han creado nuevos órganos
que han permitido
ayudar a muchas per- Casal d’avis de Santa Eulàlia
sonas. Este es el caso del Consejo Municipal de la Gent
Gran, de la Mesa de Coordinación de los Colectivos de
Discapacitados y de la Comisión de Prevención de
Drogodependencias. Y para dar a conocer la red de
equipamientos y servicios asistenciales, se han editado
las publicaciones Guia de serveis socials y Guia de recursos per a la població immigrant.
Dentro de las actuaciones dirigidas a la gent gran destaca la edición de la publicación Mil·lenni, la confección
de un nuevo carné de jubilado y la renovación y mejora de los casals de Can Serra y Santa Eulàlia.

UNA CIUDAD COOPERADORA
La gente de L’Hospitalet es solidaria con los que sufren. Entre 1995 y 1998, la ciudad ha destinado 142
millones de pesetas a financiar 112 programas de
cooperación promovidos por ONG y entidades solidarias y
que tenían como objetivo el desarrollo
educativo, sanitario y
socioeconómico de
la población. Así, se
han enviado ayudas
a municipios de
Bosnia-Herzegovina, L’H, solidaria con los más débiles
Nicaragua, Guatemala, Perú, Cuba, Sahara Occidental, El
Salvador, Palestina, México, Costa de Marfil, Ruanda,
Brasil, Rusia, Colombia, Marruecos, Zaire y Filipinas.

UNA CIUDAD CÍVICA
La ciudad ha impulsado “L’Hospitalet por el civismo”,
un proyecto que ha recibido la calificación de «BEST»
que concede la ONU a las mejores iniciativas para la
mejora de la calidad de vida urbana. Una muestra del
grado de aceptación del programa es que 4.300 personas forman par te de los Voluntarios por el Civismo, un
colectivo que ha colaborado en 175 actos ciudadanos,
y 166 entidades se han adherido a la campaña y han

Ajuntament de L’Hospitalet

LA CIUDAD QUE QUEREMOS

participado en la organización de 400 actividades
lúdicas y festivas de sensibilización.
Desde que se inició la campaña, el 20 de febrero de
1997, la Brigada de Restauración de Edificios Públicos ha
retirado de la vía pública 500.000 car teles
de publicidad incontrolada y ha limpiado
más de 600 fachadas.
Este proyecto ha significado la creación de
un cuerpo de policía
cívica que ha realizado
22.000 servicios relaEl civismo llega a todos los barrios
cionados con el control
de la contaminación acústica o medioambiental y la proliferación de excrementos de perros o de
publicidad incontrolada.
La policia cívica también se ha encargado
de acercar los valores
del civismo y la convivencia a 41 escuelas,
en un total de 150
intervenciones educaVoluntarios limpiando una pared
tivas en las que han
participado 4.000 niños y niñas de L’Hospitalet.

