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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

El gobierno municipal se ha
marcado como objetivo en este
mandato que el nombre de
L’Hospitalet y la actividad de la

La proyección de
L’Hospitalet

ciudad se conozca también fue-

asumido en la Diputación de
Barcelona y en la Federación
de Municipios de Catalunya
centradas en las Relaciones Internacionales. Los contactos

ra de las fronteras de Catalunya. No sería difícil con una

que Corbacho realiza en estas tareas acaban conocien-

gran campaña mediática, pero sería una frivolidad des-

do también la realidad de L’Hospitalet, una ciudad con

tinar los recursos de la hacienda pública a esa empre-

autoridad en Catalunya y el área metropolitana de Bar-

sa cuando L’Hospitalet necesita de toda la financiación

celona pero que fuera del entorno próximo puede lle-

posible para la transformación de la ciudad y para la

gar a sucumbir bajo la atracción de la ciudad única. Por

prestación directa de servicios a la población.

ejemplo, ¿en qué lugar se ubicarán grandes equipa-

Así pues se ha optado por un camino indirecto, más

mientos como el Hotel Hesperia o la City metropolita-

lento pero igualmente efectivo: potenciar las relaciones

na cuando se publiciten, sobre todo de cara al exterior?

con otros municipios para que conozcan la realidad de

Por ese motivo, L’Hospitalet no puede bajar la guardia

L’Hospitalet. Y a esta tarea contribuyen también las responsabilidades que el alcalde de la
ciudad, Celestino Corbacho, ha

y debe mantener su identidad

L’H tiene autoridad en Catalunya pero
fuera de ella puede llegar a sucumbir
bajo la atracción de la ciudad única

en la conurbación metropolitana pero también darla a conocer en todos los foros posibles.

Compartiria el
cotxe per anar a
la feina amb un
company o veí?

Juan Fco. Mayal
electricista

Seria una bona mesura però
penso que aplicar-ho serà complicat pels horaris de treball.
Compartir aparcament és més
fàcil perquè ja n’hi ha que es
lloguen per hores. Seria bo per
evitar embussos i contaminació.

LA FIRMA

Les aigües subterrànies del Delta són
la reserva de l’àrea metropolitana

Jordi Codina
Secretari de la Comunitat
d’Usuaris d’Aigües del
Delta del Riu Llobregat

El problema principal
dels aqüífers de la Vall
Baixa i del Delta del
Llobregat continua
sent, sens dubte,
la seva salinització

Els aqüífers del Delta del Llobregat són, sens dubte,
el dipòsit d’aigua dolça més important de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i les seves aigües són
una peça estratègica en el marc de l’abastament hídric a la conurbació barcelonina.
Aquestes reserves d’aigua subterrània han estat
el motor de la transformació econòmica dels municipis deltaics, particularment el del Prat de Llobregat. El descobriment de l’aqüífer profund l’any 1983
va iniciar aquest procés. Primerament, es va millorar
l’abastament domèstic d’aigua potable; en segon
terme es va ampliar i millorar el regadiu en zones
deficitàries i sobretot d’aquelles que, en el seu procés productiu, l’aigua és imprescindible.
El progressiu increment de l’activitat industrial,
especialment a partir dels anys 60, va produir a la
dècada següent una situació de desequilibri en el
sistema hidrogeològic del Delta del Llobregat, entre
la recàrrega natural dels aqüífers i el bombejament
d’aigua subterrània, cosa que va coincidir amb la
construcció, al Delta de Llevant, tocant a la Zona
Franca, d’una dàrsena portuària, zona d’alta vulne-

rabilitat als processos d’intrusió d’aigua de mar.
Aquests dos episodis van aconsellar l’any 1975
a l’Ajuntament del Prat la sol·licitud d’un règim jurídic especial per a la protecció de les reserves hidrològiques del Delta del Llobregat, cosa que va possibilitar l’any 1976 la constitució de la Comunitat
d’Usuaris d’Aigües del Delta Oriental del Llobregat,
amb un àmbit geogràfic que cobria les captacions
d’aigua subterrània de la totalitat del terme municipal del Prat de Llobregat i les planes al·luvials dels
termes municipals de L’Hospitalet, Cornellà i Barcelona (Zona Franca).
Posteriorment, es va ampliar l’àmbit de la comunitat d’usuaris d’aigües a la totalitat dels municipis
que integren la unitat hidrogeològica dels aqüífers
de la Vall Baixa i Delta del Llobregat.
El problema principal dels aqüífers de la Vall
Baixa i del Delta del Llobregat continua sent, sens
dubte, la salinització que es produeix principalment
per la dàrsena portuària, tot i haver-se reduït notablement l’extracció d’aigua i haver-se alhora recuperat sensiblement el nivell de les aigües subterrànies.

Regina Pañella
administrativa

És fàcil d’aplicar perquè sempre
coneixes algú que fa el mateix
camí per anar a la feina. Es reduirien els embussos i la contaminació. Compartir el pàrquing
és més difícil perquè si et fa falta no el tens disponible.

José Haro
impressor

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

Ja el comparteixo amb un company i per anar a la feina portem el cotxe una setmana cadascun. També comparteixo la
plaça d’aparcament amb el
meu fill i ocupem una plaça
amb dos cotxes.
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