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CONCIENCIA CÍVICA
Los hospitalenses se sienten satisfechos del nivel de limpieza de
la ciudad, según la encuesta elaborada por la concesionaria del servicio, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Mientras que en
1992 la nota que otorgaban al servicio de limpieza era de 5,52, en
1996 los ciudadanos lo puntúan con un 6,18 sobre 10. Esta valoración positiva pone en evidencia el comportamiento de algunos ciudadanos que no contribuye precisamente a mantener limpia la ciudad
por muchos recursos económicos que se destinen a ello. Mientras
que la recogida de basuras y la limpieza de calles y plazas obtienen
una nota más que suficiente, la principal preocupación de los hospitalenses son los excrementos de perro que ensucian nuestras vías.
Los ciudadanos tienen claro que el comportamiento de algunos hospitalenses en materia de limpieza es incorrecto y más que incrementar el gasto en saneamiento son partidarios de aumentar la vigilancia
y sancionar las infracciones, a la vez que desarrollar programas de
educación cívica en las escuelas y campañas para promover la conciencia cívica. Ello demuestra que los niveles de concienciación ciudadana van en aumento, que cada vez los habitantes de la ciudad la
consideran más su propia casa que deben mantener y cuidar de la
misma manera que su domicilio particular, y que los que demuestran
un comportamiento contrario son una minoría. Minoría que, sin embargo, provoca que la ciudad no esté limpia al cien por cien pese a los
recursos que se invierten en saneamiento, limpieza y recogida de
basuras, 1.614 millones en 1996. Si queremos disfrutar de una ciudad habitable y cómoda, todos debemos hacer un esfuerzo: las instituciones para mejorarla y mantenerla y los ciudadanos para conservarla tal y como haríamos con nuestra casa. No olvidemos que es nuestro dinero el que se invierte en ella.

Joan Reventós i Carner
President del Parlament de Catalunya

El passat 5 de desembre es va constituir el nou Parlament de Catalunya, sorgit
de les eleccions celebrades el 19 de novembre de 1995. S’iniciava així, la cinquena
legislatura de la nostra primera institució pública, que dóna continuïtat a la més
llarga etapa del nostre autogovern, iniciada el 1980.
Són ja quinze anys en què tots plegats hem edificat i hem rodat les nostres
institucions d’autogovern, fins aconseguir un funcionament plenament normalitzat i
adaptat a diverses circumstàncies polítiques i electorals.
A les passades eleccions al Parlament de Catalunya, els ciutadans i les ciutadanes van decidir amb el seu vot un nou escenari polític, en el que cap força parlamentària disposa de majoria absoluta. És un escenari que comporta nous equilibris
i que pot suposar una accentuació del diàleg entre els grups parlamentaris, una
ampliació de les àrees d’aplicació de pactes i, en definitiva, una generalització de
les pràctiques de consens.
Ens trobem, doncs, amb una situació parlamentària que pot fer més visible el
pluralisme polític de la societat catalana i que pot, en conseqüència, donar pas a
una vida parlamentària més viva. Per aconseguir-ho, cal avançar en un millor desplegament institucional del Parlament de Catalunya i portar-ho al màxim de les seves
potencialitats. Dins d’aquest propòsit de desenvolupament de les potencialitats del
Parlament, és especialment important treballar per intensificar les relacions entre la
institució parlamentària i els seus membres amb la ciutadania. Es tracta de fer del
Parlament un lloc d’encontre, trobada i treball entre els representants dels ciutadans i la societat civil. L’Hospitalet de Llobregat, com a segona ciutat de Catalunya,
no pot restar al marge de l’aproximació del Parlament a la realitat viva del país.
No tinc cap dubte que la digníssima representació de diputats hospitalencs al
Parlament, constituïda per la il·lustre diputada Meritxell Borràs i els il·lustres diputats
Francesc Codina, Celestino Corbacho i Josep Maria Francás, contribuirà a fer més
presents els problemes i els anhels de L’Hospitalet a la nostra principal institució
d’autogovern.

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.

Creu que
L’Hospitalet
és una
ciutat neta?

Ana Isabel Díaz

José García

Fernanda Coleta

estudiant

jubilat

comerciant

treballador de neteja

Puntualitzaria que, segons la meva opinió, L’Hospitalet compta amb
suficients serveis de neteja però
opino que no està prou neta a causa del comportament dels seus ciutadans, igual que succeeix en d’altres municipis. En aquest sentit estem molt lluny d’altres països europeus com ara Suïssa on els ciutadans estan més sensibilitzats.

En el nostre barri, Bellvitge, no ens
podem queixar de la neteja dels
carrers, l’únic que és criticable són
els excrements dels gossos. Crec
que qui tingui animals, hauria de
pagar un impost de neteja per embrutar més. Escombriaires hi ha suficients, però la gent som així, aquí
i a tot arreu, i per tant només es pot
esperar que siguem més cívics.

L’Hospitalet és una ciutat neta perquè la netegen molt. Ara bé, no crec
el mateix de la seva gent. No tenim
cura dels espais públics com a part
de casa nostra. La prova són les
‘caques’ de gos, les bosses d’escombraries fora dels contenidors,
els mobles vells... S’haurien de posar mesures de control per recriminar aquests comportaments.

En quatre anys, L’Hospitalet ha vist
un increment important en vehicles
i personal de neteja viària. Com a
professional del sector crec que la
ciutat està neta. Pel que fa a la
sensibilitat social, hi ha de tot. Hi
ha gent que malgrat tenir pipi-cans
i papereres no els fa servir i altra
que sí. Opino que les campanyes
informatives ajuden força.
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