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EDITORIAL

ENQUESTA

A L’Hospitalet li ha tocat la gros-

Ens ha tocat la
grossa!

sa, la grossa de la Llei de Barris que
traduït són 9,3 milions d’euros.
Aquesta subvenció de la Generalitat es destinarà íntegrament a tirar

tadania en la reforma d’altres zones
de la ciutat que també estan reclamant en veu alta una actuació integral: la Florida, les Planes, Pubilla
Casas...

endavant gran part de les reformes projectades a Collblanc-

Els barris de la zona nord de L’Hospitalet, fruit de les pre-

la Torrassa. És, sense dubte, una notícia d’impacte. Primer,

cipitacions urbanístiques i demogràfiques del passat, neces-

perquè significa que per primera vegada el Govern autonò-

siten avui recuperar i mantenir els estàndards de qualitat de

mic s’implica d’una manera clara i decidida en la reforma

vida que demanden els ciutadans. I això significa regenerar-

dels barris més degradats de Catalunya. És a dir, els proble-

los de cap a peus prioritzant les persones per damunt de

mes d’àmbit local deixen de ser entesos com a realitats re-

tot. La fórmula integral la sabem: una trama urbana més

siduals i es pren consciència que solucionant-los es contri-

amable, més zones verdes, habitatges rehabilitats i amb as-

bueix a fer un país equilibrat i cohesionat.

censors, més equipaments i polítiques de cohesió social i

I en segon lloc, per a L’Hospitalet, l’impuls que aporta la

educatives orientades especialment a l’atenció de col·lectius

Llei de Barris és una empenta amb
una ona expansiva que va més enllà del Districte II. És un al·licient per
encoratjar administració local i ciu-

en perill d’exclusió. L’experiència

La subvenció de la Generalitat es
destinarà íntegrament a tirar endavant
reformes a Collblanc-la Torrassa

dels barris de Collblanc i de la Torrassa demostra que ‘renéixer’ és
una missió possible.

Com valora la
modernització
de Collblanc-la
Torrassa?

Anderito Andilla
camioner jubilat

Fa 51 anys que visc al barri i me
l’estimo molt. Ara hi ha molt moviment, s’obren espais, s’han recuperat zones verdes... però no
m’agrada l’incivisme de la gent
per les caques dels gossos i les
motos damunt les voreres.

LA FIRMA

La televisió local canvia de model

Joan Vila i Triadú
Gerent de Televisions
Locals de Catalunya (TLC)

El Pla Tècnic de Televisió
Digital Terrestre preveu
per a Catalunya 24
canals multiplexs.
Cadascun pot allotjar
quatre emissores o
programes de televisió

L’any que ara comença serà el del canvi de model de la
rien de gestionar conjuntament tots els ajuntaments
televisió local a Catalunya. Si el procés per concedir les
que ho demanin a cada demarcació. Però la Generalillicències de televisió digital terrestre (TDT), que la Getat pot decidir ampliar aquesta quota i per tant, posar
neralitat engegarà en pocs mesos, va com sembla que
menys programes privats a concurs. Això permetrà més
anirà, poden desaparèixer moltes de les més de cent
televisions públiques, però inevitablement s’hauran de
teles locals catalanes. Les municipals, per falta de cafer consorcis o empreses mancomunades de difícil gesnals disponibles per a totes; i les privades, per la primatió, fins i tot entre ajuntaments del mateix color.
cia d’una concepció comercial de la televisió per sobre
En el camp de les privades, els principals perills véde la fins ara dominant, amb vocació de servei públic i
nen de dos punts: la no valoració en el concurs de la
arrelada al territori.
trajectòria de les televiEl Pla Tècnic de TDT
sions que fins ara han
Tot apunta que el pas de la TV
preveu per a Catalunya
emès en un absolut desanalògica a la digital no serà
24 canals múltiplexs, caemparament legal i el
dascun dels quals pot
previsible allau d’empreun simple canvi tecnològic
allotjar quatre emissores
ses alienes a Catalunya,
o ‘programes’ de televiperò en millors condisió. La cobertura mínima d’aquests canals és la comarcions financeres, ja que estan integrades en grans
cal, però en molts casos abarquen diverses comarques
grups mediàtics.
pròximes. Això suposa que els continguts estrictament
En conclusió, tot apunta que el pas de la TV analòlocals deixaran de tenir sentit i s’haurà de replantejar la
gica a la digital no serà un simple canvi tecnològic, sinó
identificació amb l’audiència.
una transformació del model consolidat al nostre país
Després dels canvis en la llei introduïdes pel minisa partir de moltes iniciatives d’entitats cíviques, ajuntatre Montilla fa unes setmanes, a cada múltiplex li corments i petites empreses. Quin serà el mapa televisiu
respon com a mínim una emissora pública, que haulocal català d’aquí a un any?

Beatríz Ortega
mestressa de casa

És un barri que ha millorat molt
i ara falta per veure com serà el
que queda per fer. Crec que
s’hauria d’acabar el parc de la
Torrassa i habilitar més zones
verdes perquè, malgrat que no
tinc nens petits, són necessàries.

Eloy Mabiano
extreballador de Seat
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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 de
mobles
93 338 07 45

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
Centre Cultural Tecla Sala ....................................................................... 93 338 57 71
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

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

Fa 40 anys que visc aquí, m’he
canviat d’habitatge, però no de
barri perquè hi estic bé. Veig que
va canviant molt la seva fesomia
i m’agrada l’entorn que quedarà
on hi havia les Vidrieries Llobregat i també la plaça de la Sènia.
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