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Gent comp

Intercanvi de coneixements: avui per tu i demà per mi
Va arribar de Cuba amb el ritme a les venes. Mare Hernández, de
45 anys i en l’actualitat professional de l’hostaleria, fa cinc anys
que viu al barri de la Torrassa i des d’aquest curs està impartint
de manera altruista classes de salsa entre les persones que
s’han inscrit a la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements. Es
tracta d’una iniciativa que dinamitza el Centre Cultural
de Collblanc-la Torrassa, recollida dins el Pla integral,
que persegueix compartir tot tipus d’habilitats, sabers o experiències. “La meva motivació ha estat
difondre el gust per la salsa. Porto la música a la
sang, em ve de família i no m’interessa fer-ho per
diners. Crec que els meus alumnes estan satisfets. La prova és que els primers que van venir
encara continuen. La meva segona motivació és
contribuir a l’acostament de les cultures. A propòsit, jo busco algú que m’ensenyi rumba catalana”.

Iniciatives ciudadanes que con
Mentre corre molta tinta sobre
la suposada crisi de valors de
la societat actual i mentre els
mitjans de comunicació denuncien reiteradament mostres d’incivisme i d’insolidaritat, sembla que no hi ha cabuda per posar en valor iniciatives individuals o col·lectives
en el sentit contrari.
A L’ Ho sp i tal e t, so r to same n t
també es localitzen aportacions
impulsades des de la societat civil
que contribueixen a fomentar la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, el
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COMPROMÍS AMB
EL MEDI AMBIENT
Una nova cultura de l’aigua és possible
Judith Seuvas-Giuxart és membre d’Ecologistes en Acció, l’ONG que ha
ideat el projecte L’H estalvia aigua amb el suport de l’Ajuntament. La
iniciativa consisteix a fomentar l’ús d’un mecanisme que es col·loca a
les aixetes per reduir el cabal. “Els ciutadans que s’han posat l’artefacte
comproven que sortint menys aigua de l’aixeta fan el mateix tipus de
vida”, explica Judith i afegeix: “ara ens dediquem a fer xerrades a les
escoles i a les associacions de veïns per sensibilitzar sobre la importància de l’estalvi d’aigua”. Seuvas-Giuxart també ha explicat que estan preparant una guia sobre el cicle de l’aigua a L’Hospitalet “perquè la gent
sàpiga d’on ve, on va a parar, perquè té mal gust i que no cal un gran
cabal d’aigua per poder satisfer les necessitats domèstiques”.

MANTENIR LA IDENTITAT LOCAL
Donar a conèixer L’H entre els estudiants
Òscar Garcés fa tres anys que col·labora amb el Centre d’Estudis de
L’Hospitalet en el programa d’assessorament a estudiants de batxillerat
que realitzen el treball d’investigació obligatori sobre algun tema relacionat amb la ciutat. “És important que s’impulsi la investigació i el coneixement sobre el municipi entre els adolescents. Ens hem
adonat que L’Hospitalet és
una gran desconeguda per
als seus habitants més joves
i ens sobta que estiguin tan
perduts quan ens arriben al
Centre d’Estudis. Però és gratificant, després d’una sessió
amb ells, pensar que se’n
porten alguna cosa i que potser en el futur s’interessaran
per investigar sobre la ciutat.
Tal vegada, la motivació més
important que tinc per fer
aquesta tasca voluntària és
transmetre als estudiants les
ganes per conèixer i aprendre que jo tinc”.

PER LA DIVERSITAT
Classes de llengua per a immigrants
Ricard Sánchez té 60 anys i està prejubilat. El curs
passat va decidir buscar alguna tasca que
l’enriquís personalment i així va topar amb el
servei de classes per a immigrants impulsat per
la Fundació Akwaba. “Em trobo molt a gust amb
aquesta activitat i crec que els meus alumnes
això ho noten. Si haig de valorar perquè m’agrada, crec que és perquè la gent que acut a les
classes està molt motivada i treuen molt de profit
d’allò que els ensenyes. Tenen ganes d’aprendre”.
Ricard considera bàsic per a la integració i per fomentar la diversitat que els immigrants aprenguin
l’idioma. “Les dues llengües són bàsiques. Primer
s’interessen pel castellà, però quan ja tenen un
cert nivell, llavors volen aprendre també català”.

PER LA CONVIVÈNCIA
Bars i locals conviden a respectar
el descans dels veïns
“Perquè si els nostres clients respecten el veïnat ens respecten a nosaltres i perquè volem que el ciutadans sàpiguen que
els primers interessats que les normes de convivència es respectin som els propietaris dels locals”. Així de contundent es
mostra Patxi Almarcha, portaveu de la vintena de bars i sales
de la ciutat que han pres la iniciativa de sensibilitzar els clients sobre la necessitat de no fer soroll quan abandonin els
locals. Un logotip identifica els establiments adherits a la
campanya i uns sotagots, que s’utilitzen en els bars en qüestió, aconsellen com respectar el descans dels veïns. Es tracta
de canviar certs hàbits. Per exemple, “si surts fora a parlar pel
mòbil, no cridis o abans d’abandonar un local, decidiu des
de l’interior què feu després”, recomana Almarcha.

Exemples del compromís
d’alguns hospitalencs
envers la col·lectivitat

progrés, la integració, la diversitat,
la sostenibilitat, la identitat de
ciutat, el sentiment de pertinença...
L’Ajuntament, com a administració més pròxima al ciutadà, te un
missatge és reiteratiu: “requerim el
compromís de la societat amb els
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promesa amb L’H

ntribueixen a millorar el civisme i la convivència
valors cívics i la convivència i exigim
el respecte pels drets i també pels
deures democràtics. Perquè tots
som responsables del món on vivim i especialment del nostre entorn més pròxim”, argumenta l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho.
En aquest sentit, cal recordar
que el Consistori ha estat pioner a
impulsar l’any 1998 iniciatives com
el pacte L’H pel civisme que va
aconseguir milers d’adhesions entre ciutadans a títol individual, institucions, empreses i entitats i que va

ser un referent més enllà de la ciutat. Un pacte, l’esperit del qual està
recollit en la darrera actualització de
l’Ordenança pel Civisme i la Convivència. La normativa en vigor, però,
aquest cop fixa sancions més contundents per a aquells que transgredeixin les regles de joc.
El voluntariat, l’associacionisme,
la mobilització social i l’acolliment
de cultures són altres trets que històricament han definit la identitat
de L’Hospitalet. Amb voluntat de
posar-los en valor, el Diari Informatiu de la Ciutat ha recollit simbòli-

L’Ajuntament recorda que la
ciutat és responsabilitat de
tots els seus habitants

cament alguns testimonis de ciutadans, col·lectius o entitats que des
de diferents àmbits són exemple
d’aquesta identitat i de mantenir un
compromís proactiu amb el municipi, amb els principis cívics i amb les
normes de convivència.

PER UNA CIUTAT SOLIDÀRIA

COMPROMÍS SOCIAL

Assistència a malalts hospitalitzats

Perquè casa teva comença al teu barri

María Luisa Losada i Milagros Moreno són dues mostres
de voluntariat a la Residència de Bellvitge. María Luisa fa
més de 10 anys que dedica diverses hores a la setmana
a ajudar els malalts hospitalitzats, fent-los companyia,
escoltant-los. “És gratificant i la gent ho agraeix moltíssim. Si el 25% de la ciutadania fes tasques de
voluntariat, el país ho notaria”. Milagros fa 10
mesos que es voluntària “perquè sóc egoista i
m’enriqueix molt ajudar els altres”. Segons diu
“la col·laboració que pot fer la societat civil és
molt important per a una ciutat que no l’han
de fer sols els governants” i afegeix: “les escoles també haurien de tenir voluntaris que ajudessin els mestres en casos extrems de nens
inquiets que els costi integrar-se”.

El 1998 va néixer la Comissió d’Entitats de Collblanc-la Torrassa per treballar sobre els problemes del Districte i les possibles solucions. Com
a interlocutora amb l’administració ha tingut un
paper determinant en la redacció del Pla integral que està reformant la zona. “Ha estat fàcil
treballar plegats ja que la majoria d’entitats
col·laboràvem a la comissió de festes. Cada cop
que ens reuníem, acabàvem parlant dels
problemes del barri i el resultat és un Pla integral basat en les nostres necessitats. Les entitats les formem gent del barri que no sempre
tenim la visió de les administracions. Ha estat
enriquidor perquè s’ha fet amb il·lusió i pensant
en el futur”, diu Carme Morro, la portaveu.

PER UNA CIUTAT
NETA
No més excrements
de gos al carrer
L’Associació de Veïns de Bellvitge,
primer, i la del Centre, després,
mantenen actives campanyes de
sensibilització ciutadana sobre la
necessitat de preservar els carrers
nets d’excrements de gos. Els missatges els han difós amb cartells repartits pels respectius barris. Aquestes iniciatives s’han sumat a la campanya llençada per l’Ajuntament en
el mateix sentit. Manuel Abolafia, de
l’AV de Bellvitge, considera que l’esforç ha donat els seus fruits. “Crec
que hi ha menys excrements d’animals en els jardins i parcs del barri”.
En la mateixa línia, Antonio Bisbal,
de l’AV del Centre, opina que la
campanya ha tingut bona acollida.
“Ara, però, allò que ens cal és que
e s p o si n d e n ú n ci e s co n tra e l s
incívics i que aquestes es materialitzin i no prescriguin”.
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CIUTADANIA
ACTIVA

ANTONIO MARTÍN
FUNCIONARI

Em molesta la brutícia, les caques
de gos i els papers pels carrers i
quan veig un gos que embruta el
terra i l’amo no recull els excrements ho recrimino, igual que si algú llença papers al terra. Quan sortim amb la meva gossa, Linda, sempre porto una bossa per si embruta.

JOSÉ LUIS MAESTRO
IMPRESSOR

Sóc conscient que a les terrasses
dels bars es fa soroll però jo intento abaixar la veu, no m’agraden
els sorolls. Visc a Bellvitge i crec
que la gent s’ha tornat una mica
sorda perquè tothom crida. A casa
no posem la rentadora ni la televisió molt alta després de les 22h.

PER LA INTEGRACIÓ
El dret al treball dels disminuïts
La iniciativa Compra-Servei, organitzada per Talleres Bellvitge,
facilita la integració laboral de disminuïts psíquics. De moment, fan el repartiment a domicili de la compra del Mercat
de Sta. Eulàlia. Manuel Fernández, té 25 anys i li agrada ser
útil. “Porto els productes a les llars, comprovo l’albarà i els
articles i les mestresses de casa són molt amables, algunes
em donen propina”, explica. Marco Antonio Cuenca, té 36
anys i allò que més li satisfà és ajudar la gent gran. “Duc la
compra especialment a la gent gran que no té ascensor i
em sento molt bé per la feina”, diu. També es mostra contenta Josefa Zaragoza, de 35 anys: “organitzo la tasca diària
amb l’ordinador i amb una minusvalidesa d’un 62% em sento molt integrada a la societat”. Tots tres tenen un sentiment
comú: “A L’H és possible ser útil a la comunitat i formar-ne part”.

NORMA PONCE
MESTRESSA DE CASA

Estic sensibilitzada amb l’estalvi
d’aigua i el reciclatge. Ho practico
al màxim en les tasques domèstiques: omplo tota la rentadora,
separo les deixalles, evito –si el
preu m’ho permet!– comprar productes envasats en plàstic... Amb
un petit esforç es pot fer molt.

