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SENSACIÓN DE SEGURIDAD

DEL FUTUR

La seguridad ciudadana es un concepto etéreo, difícilmente mesurable, a menudo relacionado con la experiencia personal de cada
uno de los hombres y mujeres que componen la ciudadanía de un
municipio. Por tanto, su opinión es básica para tener una visión lo más
aproximada posible de la seguridad que se disfruta en un territorio. En
ese sentido, no sólo son válidas las frías e impersonales cifras que
nos llegan a través de los Cuerpos de Seguridad, sino también la
percepción que los ciudadanos tienen del nivel de seguridad en su
municipio, de lo seguros que se sienten, en definitiva, a partir de su
propia experiencia personal. La Encuesta de Seguridad Ciudadana
elaborada por el Institut d’Estudis Metropolitans aporta esa visión de
los ciudadanos y es una herramienta eficaz para el diseño de las
políticas de seguridad de cada uno de los municipios estudiados.
La última encuesta sobre L’Hospitalet confirma dos hechos fundamentales. Por una parte, que la comisión de delitos en la ciudad desciende progresivamente y continúa por debajo de la media metropolitana, e incluso de las cifras obtenidas por municipios vecinos como
Barcelona, y que los ciudadanos lo perciben en su seguridad personal. Ello conlleva que las administraciones reciban una nota positiva
en materia de seguridad, en especial la administración local, la más
próxima al ciudadano, que tiene su máxima expresión en la tarea que
realiza a diario la Guardia Urbana y su colaboración con la Policía Nacional que opera en L’Hospitalet. La tarea preventiva realizada por la
Policía Municipal en la ciudad sin duda contribuye a la reducción del
número de delitos cometidos y a la resolución de conflictos potenciales pero también al aumento progresivo de la sensación de seguridad
que tienen los hospitalenses.

Narcís Serra
Primer secretari del PSC

L’Hospitalet té per a mi una significació especial. Sempre m’he sentit lligat a
aquesta ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona on tinc molts companys
i companyes, amics i amigues. Però ha estat també a la ciutat de L’Hospitalet
on els militants del Partit dels Socialistes de Catalunya em van atorgar la responsabilitat d’estar al capdavant del partit en el congrés celebrat l’octubre passat al Centre d’Activitats La Farga. Aquest congrés ha influït en la meva trajectòria política i ha tingut una importància cabdal pel PSC. Els socialistes catalans van impulsar a L’Hospitalet el seu projecte i el van preparar per afrontar
els reptes del futur, donant resposta a les demandes de la societat i establir
les bases del socialisme del segle XXI.
En aquest sentit, la trajectòria que ha de seguir el Partit dels Socialistes de
Catalunya em recorda a la que ha dibuixat aquesta ciutat, governada pels
companys de L’Hospitalet, encapçalats per Celestino Corbacho. L'alcalde acaba
de fer públic un projecte estratègic per dissenyar la ciutat del segle XXI:
L’Hospitalet 2010, la clau del futur. Aquest projecte vol preparar el municipi
per afrontar un nou mil·leni i serà debatut amb la societat perquè, entre tots, es
pugui donar resposta a les necessitats col·lectives futures, amb l’empenta i
l’ampli suport de tots els que estan implicats en el projecte.
Aquest és també el repte del Partit dels Socialistes de Catalunya. El projecte
de partit, aglutinador de l’esquerra catalana, que va sortir del congrés de
L’Hospitalet, s’ha de sotmetre al debat i al diàleg amb la ciutadania, amb l’experiència d’uns homes i unes dones que porten anys defensant l’ideari del
socialisme i executant aquest projecte de progrés. És la nostra clau de futur.
Del diàleg i de la participació en treurem els fruits desitjats.

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.

Què en
pensa L’H,
de la
tolerància?
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Jo penso que és molt necessària,
tot i que sovint s’oblida per motius
socials i econòmics i també per
motius de raça. Ara bé, potser som
més tolerants que en altres països
del nostre entorn. La televisió mostra cada dia situacions horribles
d’abusos i violència en altres indrets que aquí no crec que succeeixin tan sovint.

Hi ha de tot, penso. Jo, per exemple, em considero tolerant. Crec
que no sóc racista ni xenòfoba, uns
sentiments horribles. Totes les persones som iguals, sense distinció
pel color de la pell o pels calés.
Pertanyem a la mateixa espècie
animal. A més, és absurd barallarse per una nacionalitat o religió.
L’important és la raça humana.

Considero que la tolerància és un
dels valors que enriqueixen les
societats avançades. S’ha d’eradicar qualsevol mostra d’intolerància. Malgrat que a ningú ens agradi, la realitat ens demostra que es
continuen patint situacions de discriminacions entre determinats
col·lectius i crec que els motius són
principalment econòmics.

El color de la pell, la cultura o la
posició social no fa bones o dolentes les persones. Hem de lluitar
perquè algun dia desapareguin del
món les mostres de racisme i de
xenofòbia. Tothom té dret a viure
en llibertat i en igualtat de condicions, independentment de la seva
raça o del lloc de naixement. Crec
que ens hem de conscienciar.
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