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EDITORIAL

LAS VICTORIAS DE
UNA CIUDAD VERDE
En una ciudad tan densamente poblada como la nuestra, la reserva de un espacio de nueve hectáreas para zona verde tiene un significado especial. El rápido y desordenado crecimiento urbanístico de la ciudad la privó de espacios
libres para crear ‘pulmones’ que ayuden a combatir la contaminación que genera nuestro parque móvil y hagan los barrios más habitables.
En el caso de Les Planes, la aprobación del
Plan General Metropolitano, en 1976, permitió
reservar este espacio para un gran parque, luchando contra la especulación que edificó masivamente Pubilla Casas, Can Serra y La Florida
entre los años 60 y 70. La zona, calificada como verde, la ocupaban entonces dos fábricas
dedicadas a materiales para la construcción y
una industria de triste recuerdo, la química Cardoner. Las protestas vecinales y la acción de

las administraciones consiguió liberar finalmente
el sector y en 1986 se inauguraba la primera
fase del parque metropolitano de Les Planes.
Con unos antecedentes semejantes es comprensible la enhorabuena que supone para la
ciudad la apertura definitiva de su extensión al
completo.
Pero el caso de Les Planes es excepcional.
En pocos barrios quedó una extensión tan grande de terreno libre después del aumento demográfico que experimentó L’Hospitalet en pocos años. Se impuso entonces un largo proceso para recuperar todas las zonas posibles, por
pequeñas que fueran, para dotar de ‘verde’ a la
ciudad.
Actualmente, L’Hospitalet cuenta con
633.000 metros cuadrados de parques y zonas
ajardinadas y más de 24.000 árboles. No ha sido fácil, pero cada espacio que consigue recuperarse para este fin es una pequeña victoria
en la lucha por mejorar la calidad de vida del
municipio.

TRENCANT ELS
NOSTRES TÒPICS
Cinc de cada sis ciutadans se sent satisfet
de viure a L’Hospitalet. En un municipi del que
sempre s’ha dit que no té ‘identitat de ciutat’ és
tota una notícia. Una altra dada remarcable és
com valoren els ciutadans la proximitat de L’Hospitalet amb Barcelona. L’opinió general és que
aquest fet ha estat un autèntic trasbals per a la
nostra ciutat, pel seu desenvolupament i per
configurar la ja comentada identitat. Tot i això,
els hospitalencs consideren positiu el veïnatge
amb la Ciutat Comtal. L’enquesta elaborada per
Metra Seis ha permés canviar definitivament
algunes de les visions tòpiques que des de sempre s’han tingut de L’Hospitalet. Si més no des
de dins. Ara, són els nostres veïns, el nostre entorn, el que ha d’admetre que tenim una ciutat
millor que millor i que això ha estat possible per
l’actitut de tots.

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, hem notat aquests
canvis en la infrastructura urbana de
la ciutat. Els carrers, com ara el Joventut, per exemple, han millorat
molt. Calia arreglar el paviment. Ara
es viu molt bé a L’Hospitalet, millor
que uns anys enrera. El nivell de vida ha augmentat. Però, en tot cas,
encara hi ha molt per fer en la inseguretat ciutadana.

Les transformacions urbanístiques
les hem notat per exemple en l’enllumenat públic i en les zones verdes. Malgrat tot, encara es pot fer
més. Crec que caldria posar més
pivots a les voreres perquè algunes són massa estretes i amb el
trànsit arriben a ser perilloses. Avui
a L’Hospitalet no es viu malament,
per això paguem tants impostos.

Penso que han estat molt positius
els canvis urbanístics de la ciutat
en els darrers anys. Per exemple,
tenim més zones verdes i ben cuidades, tot i que hi ha qui es dedica
a trencar el que altres cuidem. Les
obres causen molèsties, però un
cop acabades s’agraeixen. Des que
em vaig casar, visc a L’Hospitalet i
sempre m’hi he trobat molt a gust.

Crec que les obres que s’han fet
estan molt bé però que s’haurien
de construir més instal·lacions esportives. Al meu barri, Collblanc,
n’hi ha molt poques i amb poc espai. Però a banda d’això, penso
que les obres han d’anar acompanyades de civisme per part dels
ciutadans. No serveix de res fer coses perquè després es destrossin.
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És per a mi un motiu de satisfacció poder atendre la invitació de L’HOSPITALET. Diari Informatiu
de la Ciutat per adreçar-me als ciutadans de
L’Hospitalet de Llobregat, localitat que, per diversos motius, està molt lligada al nostre Club. La relació del nostre Club amb la ciutadania de L’Hospitalet ha estat sempre intensa. En primer lloc, perquè el FC Barcelona té una part important de la
seva massa social a L’Hospitalet, on també hi ha
11 penyes barcelonistes i milers d’afeccionats. Tanmateix, el nostre Club ha comptat amb molts esportistes que han competit defensant els colors blau
grana, ja sigui de forma amateur o professional. I,
naturalment, algunes de les persones que treballen
i tenen responsabilitats al FC Barcelona provenen
de la població veïna.
El caràcter integrador i universal del FC Barcelona li fa prescindir de límits i distincions de qualsevol mena. Pel nostre Club, no existeixen les fronteres. Només cal donar una ullada al mapa de les
penyes barcelonistes que hi ha al Museu del FC
Barcelona per adonar-se que no hi ha límits en el

barcelonisme. Tenim penyes a tots els continents i
arribem a les antípodes de Barcelona. Però la condició de veïnatge estret ens duu a viure i compartir
un conjunt de circumstàncies i preocupacions que
no tenen d’altres afeccionats barcelonistes més
allunyats geogràficament. I és lògic, també, que en
una població limítrofe i veïna, que, d’altra banda,
constitueix la segona ciutat de Catalunya, el nostre Club compti amb una abundant legió de seguidors.
Finalment, el Camp Nou gairebé llinda amb la
demarcació municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
Una bona part de les persones que venen a animar el nostre equip cada setmana procedeixen de
L’Hospitalet. Això ens ha fet estimar aquesta ciutat
que ha seguit sempre amb suport, esperança i il·lusió el FC Barcelona, amb un sentiment fraternal.
Des d’aquestes línies vull desitjar que es mantingui
sempre la personalitat activa i dinàmica dels
habitants de L’Hospitalet i que vinguin com sempre
al FC Barcelona, perquè el Barça és de tots aquells
que l’estimen.

