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REPSOL SE VA
El primer número de L’HOSPITALET que vió la luz, en octubre de
1994, tuvo como protagonista el plan estratégico cuatrienal de Repsol
que por primera vez hablaba del cierre de la planta de L’Hospitalet y
que fijaba una fecha: 1999. Tras años de reiteradas peticiones de
L’Hospitalet solicitando el desmantelamiento de la factoría, la compañía estaba por fin en disposición de acometer este costoso traslado
tan importante para la ciudad. Bien es cierto que se trataba de un
proyecto a largo plazo, pero de un proyecto en firme al fin y al cabo y
el primero que recogía el sentir de la ciudad. Sin embargo, el accidente
del 19 de julio, con el triste balance de una víctima mortal y cinco heridos, ha obligado a Repsol y a la Generalitat a adelantar el cierre. La
evidencia es tan clara que ya no puede cuestionarse la necesidad de
que los depósitos de gas butano abandonen Granvia Sud.
Cuando la planta de embotellado de butano aterrizó en L’Hospitalet,
en 1965, nada era como es ahora. Granvia Sud era tan sólo una basta extensión de terreno desierto y los barrios de Bellvitge o Gornal no
habían empezado a construirse. Treinta años más tarde, la factoría y
el butano que contenía se vieron rodeadas de nuevas industrias industrias dedicadas a actividades muy diferentes y con el casco urbano mucho más próximo. Su actividad ya no era compatible con el entorno y, además, impedía el desarrollo total de la zona. Con el desmantelamiento de la planta, el sector industrial Granvia Sud estará preparado para dar el salto definitivo y consolidarse como uno de los principales polígonos de Catalunya. Sobradas condiciones tiene para ello:
su ubicación estratégica, cerca del puerto y el aeropuerto y en una de
las principales entradas al área de Barcelona, y su urbanización, con
todos los servicios que requieren las empresas modernas.

Carles Solà
Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona

No hi ha dubte que s’estan produint canvis extraordinaris en els comportaments
socials, econòmics i polítics, impulsats en gran mesura per l’extensió massiva de les
aplicacions de la ciència i de la tecnologia. La globalització (mundialització) de totes
les qüestions que ens afecten com a ciutadans és la conseqüència dels intensos fluxos de tot tipus: de persones, econòmics, però especialment d’informació. La societat
de la informació, on aquesta és la font de riquesa més important, és essencialment la
societat del coneixement. La potència d’un país, la seva capacitat de prendre decisions
no condicionades, depèn críticament de la seva capacitat de generar coneixements i
de trobar les formes d’aplicar-los de forma útil i beneficiosa: en la generació de valor
afegit, en la creació de millors condicions de vida, en la capacitat de generar un creixement econòmic responsable i respectuós amb el medi ambient.
La universitat, entesa com a la institució d’ensenyament i recerca per excel·lència,
assumeix cada cop més un paper clau per la seva capacitat de creació de coneixements
i de formació del capital humà (l’actiu més important i, alhora, el de menor flux dels
abans esmentats, per tant, el més propi). Al nostre país es dóna, tanmateix, el defecte
que encara no s’han creat vincles potents entre la universitat i la indústria que permetin
la realització adequada del pas que va del coneixement a la innovació. Malgrat això,
la societat percep que una bona formació universitària és un component important
per al desenvolupament personal i així el nombre d’estudiants universitaris ha crescut
enormement en els últims anys, la qual cosa ha creat nous problemes a la universitat,
entre ells el de fer compatible una educació de qualitat amb un gran nombre d’alumnes.
L’interès de moltes poblacions per tenir centres universitaris s’explica, doncs, en
un doble sentit: l’atenció a les demandes dels seus joves (o no tant joves, ja que és
ràpidament creixent la demanda d’estudis univesitaris per part de persones “grans”) i
l’activitat dinamitzadora que representa una universitat del seu entorn més immediat.
En aquest sentit també les noves tecnologies estan ja permetent el seguiment no presencial d’estudis universitaris. La mateixa universitat és subjecte de la revolució que
ella ajuda a impulsar.

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.
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Evidentment. Crec que les que hi
han ara en funcionament estan
molt plenes. Pel que fa als serveis,
en el meu cas i com a usuari habitual estic satisfet amb els que em
proporcionen les biblioteques dels
barris i en especial la de Can Sumarro. L’únic suggeriment seria
ampliar l’horari als matins per a que
tothom hi pogués venir.

Una biblioteca nova, més gran i millor condicionada crec que és del
tot necessària tenint en compte el
volum d’habitants de la ciutat i sobretot el percentatge de població
estudiant. A més, com a universitari crec que manquen manuals especialitzats en carreres tècniques.
A les biblioteques de la ciutat hi
ha excés de llibres d’humanitats.

Particularment en tinc prou amb la
xarxa de biblioteques actual. Acostumo a venir a la de Can Sumarro
perquè trobo els llibres de consulta que necessito per als meus estudis de batxillerat. És clar, no sé què
necessitaré quan arribi a la universitat. Crec, que en qualsevol cas,
caldria condicionar millor les existents abans de construir una altra.

Com a treballadora i també com a
usuària de les biblioteques de la
ciutat considero que sí és necessàri un nou centre de lectura i consulta que permeti descongestionar
la resta de sales, que ofereixi nous
serveis i que disposi de més recursos tecnològics. Ara bé, les biblioteques de barri són igualment necessàries. No les hem d’oblidar.
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