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EDITORIAL

EL CORAZÓN DE L’HOSPITALET
A partir de abril, L’Hospitalet acogerá una nueva experiencia económica y social inédita hasta ahora en la ciudad que puede actuar
como elemento reactivador de la economía, el mercado laboral y las
ofertas culturales y de ocio del municipio. El complejo Max Center
abrirá sus puertas en La Farga con una completa actividad comercial
y de ocio que, por su ausencia, los ciudadanos han buscado en otros
municipios. Buena muestra es que la mitad de la capacidad del gasto
de la población de L’Hospitalet, sobre todo en lo que hace referencia
a productos no alimenticios, se efectúa fuera del término municipal.
Lo mismo ocurre con los servicios destinados a cubrir el tiempo de
ocio. El complejo Max Center pretende recuperar esa fuga de ingresos y que los 30.000 millones de pesetas que los hospitalenses dejan
cada año fuera del municipio se queden en la ciudad. Otra de las
incidencias económicas de la apertura de Max Center es la creación
de puestos de trabajo directos e indirectos en torno a esta superficie
comercial, tanto para los servicios del complejo como en cada uno de
los establecimientos que se instalen en él.
Pero la instalación en La Farga de un complejo de estas características, que compartirá protagonismo con el recinto de titularidad pública para ferias, exposiciones y congresos construido también en la
antigua fundición, tiene un valor añadido: será el auténtico corazón
de la ciudad, donde se den cita las principales manifestaciones ciudadanas, y referente ineludible de L’Hospitalet, tanto para sus ciudadanos como para la población de otros municipios. La nueva Farga está
llamada a ser el núcleo comercial y de ocio del municipio, lo que supondrá una importante promoción para todo su entorno y para la ciudad en general y que contribuirá a reactivar nuestro comercio, nuestro mercado laboral y la ‘vida’ de L’Hospitalet.

TRES AMENACES A
L’ESTAT DE DRET
Eugeni Gay Montalvo
Degà del Col·legi
d’Advocats de Barcelona

El proppassat dia 3, els ciutadans d’aquest país vam manifestar a les urnes, de
forma inequívoca i més enllà de les legítimes opcions personals, el nostre desig de
viure en pau i llibertat. El mirall electoral reflecteix un país plural, divers, tolerant i fratern que accepta l’alternança sense crispacions, com un fet natural del nostre ordenament polític.Un país que es nega a donar crèdit als qui, des de determinats mitjans
de comunicació, i en un exercici d’irresponsabilitat imperdonable, s’han dedicat a
sembrar la discòrdia, la desqualificació sistemàtica, la infàmia contra persones honrades. Un país que també s’ha negat a donar suport als qui pretenen l’encobriment
dels immorals que s’aferren als aparells de poder.
El veredicte electoral dels ciutadans ha estat clar: arraconar la violència i la corrupció, i renovar el vot de confiança als valors de la tolerància, la generositat, el pacte
i el respecte mutu. Li pertoca en exclusiva a l’Estat, a l’Estat democràtic i de dret que
ens vam donar amb la nostra Constitució de 1978, garantir el compliment d’allò que
els ciutadans han expressat lliurement a les urnes. Però l’Estat, entès com el gran
garant de la llibertat dels ciutadans, és cosa de tots i cal que cadascú, des de la seva
responsabilitat personal, faci la seva aportació per tal d’enfortir-lo i defensar-lo de tres
delictes que l’amenacen molt particularment: corrupció política, narcotràfic i terrorisme.
L’Estat de Dret possibilita i garanteix la persecució d’aquests tipus de delictes que
atempten contra la mateixa base de l’Estat democràtic. La corrupció política, potser el
pitjor de tots tres, perquè enquistada en els aparells del poder pot fer possible que es
cometin els més execrables crims des del mateix Estat. El narcotràfic perquè és el
mateix que dir la mort, perquè ven i provoca la mort i només ofereix mort i crim organitzat. I el terrorisme perquè, sota la cobertura d’hipotètics ideals mal encaixats,
s’expressa mitjançant la violència, provocant la mort sense cap sentit de persones innocents. Els recents assassinats dels juristes Fernando Múgica i Francisco Tomás y
Valiente en són l’última prova d’aquesta aberrant irracionalitat. Cal, si volem continuar
conservant les nostres llibertats conquerides amb tant d’esforç, que tots plegats col·laborem en l’eradicació d’aquestes tres amenaces permanents contra l’Estat de Dret.

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.

L’H hauria
de tenir més
farmàcies de
guàrdia?
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És clar. Segur que la majoria de
nosaltres ens hem trobat en el cas
de desplaçar-nos lluny del nostre
domicili per buscar la farmàcia de
guàrdia. A vegades, fins i tot ens
queda més a prop alguna de Barcelona que la de L’Hospitalet. Crec
que la nostra ciutat és suficientment
gran com perquè hi hagin més farmàcies repartides pels barris.

Sí que n’hi haurien d’haver més.
Una de sola és molt poc tenint en
compte que L’Hospitalet és molt
gran. A més, fins i tot no em semblaria malament que obrissin les
24 hores com diu la ‘tele’ que passa en altres ciutats. Cal que considerem la farmàcia com un servei,
no com un negoci i per tant no crec
que sigui competència deslleial.

Crec que haurien d’haver-hi més i
també em semblaria bé que obrissin les 24 hores. És un servei molt
necessari per una ciutat com la
nostra, amb prop de 300.000 habitants. A les nits, i a vegades els
diumenges, quan els transports públics es redueixen, per alguns és
difícil desplaçar-nos fins el barri on
es troba la farmàcia de guàrdia.

Els hipocondríacs tenim dret a una
farmàcia sempre a prop. L’Hospitalet és una ciutat suficientment
gran com perquè hi hagi més d’una
farmàcia de torn. A més, haurien
de vendre en horari de guàrdia els
mateixos productes que durant la
jornada normal. Per exemple, preservatius, que poden ser també
una urgència.
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