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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

La atención a las personas
que por motivo de edad o de
salud no pueden valerse por si
mismas es una de las principa-

Servicios de
bienestar social

les demandas de la sociedad

servicios públicos, algunos ya
en funcionamiento, otros en
obras o en proyecto y otros en
previsión para los próximos
años, con el fin de preparar la

del bienestar. El aumento de la esperanza de vida hace

ciudad ante una creciente demanda. Hablamos de resi-

que cada vez más ciudadanos requieran de servicios

dencias asistidas, centros de día, viviendas tuteladas,

especializados que les permitan vivir con calidad pese

casals d’avis, atención domiciliaria, servicios de trami-

a lo avanzado de su edad. Y el progresivo envejeci-

tación de ayudas y de inserción laboral, en el caso de

miento de la población en las sociedades desarrolla-

los discapacitados.

das hace que las cifras vayan en aumento en los próxi-

La asistencia a estos colectivos es uno de los indica-

mos años. Por ese motivo, L’Hospitalet ha decidido

dores de calidad de vida en las sociedades avanzadas.

poner el acento en la creación de servicios y equipa-

Y las administraciones están obligadas a velar por el

mientos destinados a las personas dependientes, por

bienestar de los que más lo necesitan y a prever las

edad o por discapacidades físicas o psíquicas. Los proyectos
municipales en este campo
contabilizan una veintena de

necesidades sociales para que

L’H ha decidido poner el acento en la
creación de servicios y equipamientos
destinados a las personas dependientes

todos podamos disfrutar de
unas buenas condiciones de
vida, ahora y en el futuro.

S’han de regular
els programes
de televisió en
horari infantil?

Anna Salvador
mestressa de casa

Sí, em sembla molt bé que els
regulin perquè sols el canal 33 i
la 2 fan algun programa divulgatiu a la tarda. Televisió de L’H,
que té hores sense programació, hauria de fer programes infantils en aquest temps.

LA FIRMA

Que la fortuna somrigui els meus veïns!

Manuel Royes
Delegat de l’Estat al Consorci de
la Zona Franca de Barcelona

Dia a dia, des del
despatx de la Zona
Franca, veig amb
els meus propis ulls
l’empenta de
L’Hospitalet

Estic molt content de saludar els ciutadans de
L’Hospitalet des d’aquesta tribuna. Fa poc que he
pres possessió del càrrec de delegat a la Zona Franca de Barcelona i trobo molt adient trucar a la porta
del meu nou veïnat i posar-me a la seva disposició,
tal com fa tothom quan estrena casa.
Parlar de veïns em fa pensar en la meva ciutat,
Terrassa, i també em fa pensar en el meu avi, que
era un industrial egarenc dels d’abans, un home
prudent i coneixedor de l’esperit humà. Parlo de fa
molts anys, i recordo que ell intentava insuflar una
mica de seny a aquest nét seu, aleshores un jove
abrandat. Llavors també hi havia molta competitivitat entre les empreses.
Recordo que, quan l’enveja per l’èxit aliè feia tornar verds els empresaris competidors, el meu avi
sempre tenia als llavis una frase: “jo només demano al cel que els vagi bé, als meus veïns”. Jo el sentia i pensava que allò era un estirabot de l’avi. Al
fer-me gran, vaig comprendre que tens la sort del
teu costat quan la fortuna somriu els teus veïns.
L’enveja és una temptació fàcil, diuen que és el pecat ibèric per excel·lència, però celebrar la sort del
veí és la més intel·ligent virtut.

Sense la competència que ens anima a superarnos no hi ha progrés. Això, que és vàlid en el món
de l’empresa i en tot replà de veïns, també val per a
les relacions entre ciutats.
A Catalunya tenim la gran sort que les ciutats
són ambicioses, es complementen i també es fan
la competència. Barcelona ha après aquesta lliçó de
convivència hi ha tingut la generositat de permetre
que un instrument econòmic de propietat municipal, com és el Consorci faci projectes fora del terme
municipal barceloní.
I és que si Catalunya va bé, Barcelona també va
bé. Dia a dia, des del despatx de la Zona Franca,
veig amb els meus propis ulls l’empenta de L’Hospitalet, com creix l’àrea de Gran Via Sud, vora la City
Metropolitana que estem impulsant des del Consorci i que constituirà un altre pol de creixement metropolità. I m’omple d’orgull perquè aquesta empenta que transforma zones deprimides i descampats en benestar i riquesa ens demostra que el país
va bé i ens dóna confiança que és possible un futur
millor. Només cal que mireu les fotos de la ciutat
de fa uns anys i les compareu amb les imatges d’ara. Hospitalencs, salut i feina per a tots!

Román Macías
conductor

Sí, s’ha de controlar el que veuen els nostres fills perquè jo
tinc un noi de 14 anys i li agraden les teleescombreries com
als de la seva edat, però procuro que no ho vegi. S’haurien
d’emetre a partir de les 22h.

Pilar Duran
dependenta

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

Sí, s’haurien de regular les programacions en horari infantil
i sense ser infantil també, encara que les teleescombraries
tinguin molt d’èxit. Tinc uns
bessons de 8 anys i procuro
que no vegin segons què.
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