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EDITORIAL

ENQUESTA

La última encuesta sobre
Condiciones de vida en L’Hospitalet que ha presentado el
Ayuntamiento ratifica que el

Yo soy de
L’Hospitalet

sentimiento de orgullo por per-

da y tradiciones propias. Además, confían en sus perspectivas. El 76,2% cree que la ciudad mejorará aún más. Su interés de cara al futuro se centra

tenecer a la ciudad es un valor consolidado entre la

en la seguridad ciudadana, la limpieza y el aparcamien-

población. Sentirse parte activa del lugar donde uno

to, los temas que hoy preocupan a los ciudadanos.

vive y desarrolla su actividad cotidiana supone un po-

Otro de los aspectos que destaca en este baróme-

tencial básico para el crecimiento de un municipio que

tro de opinión es que el 89,8% afirma que en L’Hos-

afortunadamente ha dejado atrás las circunstancias

pitalet hay de todo. El hecho de que la ciudad pueda

que amenazaban con convertirlo en una ciudad dormi-

satisfacer las demandas de la población y que ésta no

torio. El orgullo de ciudad es un impulso imprescindi-

se vea obligada a desplazarse para recibir servicios,

ble para que L’Hospitalet avance porque sin la implica-

comprar o disfrutar de su ocio es un factor determinan-

ción de la ciudadanía es muy difícil superar los retos

te en la implicación de la ciudadanía.

que plantea el futuro.

El sentimiento general de pertenencia a la ciudad

Los encuestados, 2.600 personas residentes en

es una constante que se mantiene en las encuestas

L’Hospitalet y mayores de edad, otorgan a la ciudad

realizadas en los últimos años y demuestra que L’Hos-

atributos como bonita, renova-

pitalet ha superado con éxito

La última encuesta sobre el municipio
está bien comunicada y que afirma que el 85,1% de la población está
satisfecha de la vida en la ciudad
tiene una identidad bien defini-

los déficits del pasado para

da o moderna y piensan que

Utilitza vostè
el servei
d’autobús
habitualment?

Manuel Andújar
jubilat

L’utilitzo i gratis, m’ho he guanyat
perquè he patit molt a la guerra
i al franquisme. Agafo els autobusos 57, LH1 i LH2. El servei
és molt bo, amb el pis baix per
pujar i baixar millor. Tant de bo
els bancs fossin igual!

centrarse en los nuevos proyectos.

LA FIRMA

Compàs d’espera

Jordi Pons
Periodista esportiu

Si Josep Lluís Núñez
i Johan Cruyff
haguessin deixat el
seu orgull de banda,
el Barcelona,
segurament, no
hauria arribat on és

Javier Sánchez
cuiner

El titular és prou explícit per analitzar a hores d’ara
president. Gaspart és el responsable d’una política
el present i el futur del FC Barcelona, una situació
de fitxatges que arriba tard i amb preus desmesuque ve donada per la pèrdua de papers dels seus
rats (Overmars, Alfonso...); és el responsable de fer
dirigents. A Can Barça, les maneres, les formes,
una macro junta forçada, i per tant, amb un elevat
s’han vist desbordades amb escreix per aquesta sigrau de desconfiança, i és el responsable de Serra
tuació i, el més greu de tot, els estaments del club,
Ferrer, de Rexach, de Van Gaal... De l’holandès, cal
l’estructura, també han fallat estrepitosament.
recordar, que tots sabíem com les gastava.
Situem el punt de partida del problema, el divorci
Amb tot, Gaspart passarà a la història com el pitentre Josep Lluís Núñez i Johan Cruyff. Quina llàstijor president del Barça i ara, amb Antic d’apagafocs,
ma...! Si els dos haguessin deixat el seu orgull a banno hi ha més remei que esperar a les eleccions i
da, el Barcelona, semirar de fer un pagurament, ara, no
per digne esportivaA Can Barça, les maneres, les formes,
hauria arribat on és.
ment parlant. El futAmb ells, el Barça va
bol que abans era un
s’han vist desbordades i els
fer el cim de Wembley,
esport, ara és també
estaments han fallat estrepitosament
però després el desun negoci. Per això,
cens es va fer de la
al FC Barcelona, més
pitjor manera possible. Cruyff, fent uns fitxatges ridículs
que mai, li cal seny però sobre tot, posar-se al dia.
i sospitosos, i Núñez, fent-se el màrtir. Aquests dos
L’únic que cal mantenir del passat és allò que el feia
personatges, un dia glòries del barcelonisme, van
diferent: tenir els millors jugadors i fer-los rutllar,
deixar de ser-ho per mèrits propis, per situar el seu
sense oblidar la primera força del barcelonisme, el
orgull per damunt del club. Aquí és on apareix la
sentiment culé. A més, li cal estructura i gent de futfigura de Joan Gaspart, l’etern segon, que aprofita
bol dins d’ella. Si amb tot plegat es guanya, sabem
les circumstàncies i guanya el partit en temps afegit.
que es recuperarà l’eufòria, però si es perd, esGuanya les eleccions perquè el soci s’estima més
perem que aquest ‘seny’ no provoqui en els culès
boig conegut (mai millor dit) que savi per conèixer.
la vergonya que molts han patit aquests dies i que
El temps i les actituds han demostrat que Gasno haguem de contemplar com es fa el ridícul dapart brillava més com a ‘vispresident’ que com a
vant el planeta futbolístic.

Vaig a treballar en autobús a
Barcelona. És bo que hi hagi
més línies i més vehicles per
desplaçar-nos millor, i que estiguin adaptats per a les persones amb minusvalideses i per
a la gent gran.

Pilar Pardo
treballadora de la Seat

El faig servir de tant en tant,
més el metro que l’autobús.
Crec que fa falta més transport públic perquè amb cotxe
ja no pots anar enlloc, i menys
aparcar. Per això m’he decidit
per afagar el transport públic.
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