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PRIORIDADES URBANÍSTICAS
Hace 15 años, cualquier actuación urbanística prevista sobre el territorio tenía una importancia vital para el desarrollo de la ciudad. L’Hospitalet era entonces un municipio desestructurado, sin vertebración,
diseñado bajo los auspicios de la especulación y de la más absoluta
falta de planificación. Los años transcurridos desde entonces nos devuelven una ciudad bien distinta en la que se han intentado paliar los
efectos de su desordenada creación y la falta de servicios. La mejora
experimentada no significa, sin embargo, que L’Hospitalet esté acabada. Una ciudad no se acaba nunca. Primero porque las necesidades
de ayer no son permanentes y con el paso de los años, las demandas
de la sociedad varían y el municipio debe ir adecuándose a los nuevos
hábitos de su población. Y segundo, porque todo lo construido hay
que mantenerlo. Ni las calles, ni los equipamientos son para siempre.
Por ese motivo, la inversión en actuaciones urbanísticas sigue siendo
una prioridad. Este año 96, L’Hospitalet acometerá obras por valor de
más de 1.500 millones de pesetas. Algunas empezarán y acabarán
este mismo año, otras finalizarán durante el ejercicio del 97 y todas
ellas se enmarcan en una doble filosofía: dotar a la ciudad de nuevos
espacios o mantener y mejorar los ya existentes.
El Pla de les Rambles es una buena muestra de lo argumentado
hasta ahora. La conocida como ‘manzana de sindicatos’ ha tardado
años en poder definir su propiedad y finalmente se ha proyectado como un espacio de centralidad –con una gran plaza para actividades
ciudadanas– que unirá las ramblas Just Oliveras y Marina para mejorar la conexión entre el Centre y Bellvitge. La necesidad de facilitar la
comunicación entre barrios y de abrir zonas de uso público no era
una acción preferente hace 15 años, cuando nuestras calles estaban
sin asfaltar y carecíamos de servicios. Ahora, es una prioridad.

Antoni Caparrós
Rector de la Universitat de Barcelona

L’Hospitalet i la Universitat de Barcelona mantenen una relació que està presidida per l’interés comú en prestar els millors serveis a la comunitat universitària que
estudia i treballa a la ciutat. L’any 1993, la Universitat de Barcelona consolida les
seves relacions amb l’Institut Català de la Salut a través d’un conveni, mitjançant el
qual la Ciutat Sanitària esdevé Hospital Universitari (Ciutat Sanitària i Universitària
de Bellvitge), participant en la docència dels diferents ensenyaments de la Divisió
de Ciències de la Salut. L’Institut de Salut Pública, la Facultat d’Odontologia, les
instal·lacions de la Facultat de Medicina i de l’Escola d’Infermeria ubicades a Bellvitge,
acullen al voltant de 500 professors investigadors i més de 2.000 estudiants. Molts
d’aquests universitaris no són ciutadans de L’Hospitalet però viuen una part important
de la seva vida en aquesta ciutat.
La Facultat de Medicina imparteix docència de la llicenciatura en tres campus,
un dels quals és el Campus de Bellvitge. A l’actualitat, aquesta docència s’inicia a
partir del tercer curs i està prevista la implantació del primer, el proper curs 96/97.
L’Institut de Salut Pública desenvolupa dins el camp de la salut pública activitats en
tres àrees: investigació bàsica i aplicada, formació universitària de postgrau i prestació de serveis d’assessoria. A més, l’esforç fet a través de la Fundació Josep
Finestres en relació amb les Clíniques Odontològica i Podològica fa possible que
les pràctiques dels estudiants d’aquests ensenyaments es puguin fer en condicions
que, tot i ser millorables gaudeixen d’una qualitat reconeguda i molt valorada per
les altres universitats. També, l’Escola d’Infermeria atén la formació de professionals de la infermeria i de la podologia i integra l’única unitat docent de Catalunya
per a la preparació de l’especialitat d’Infermeria gineco-obstètrica (llevadora).
L’Hospitalet no és una ciutat tan sols propera o veïna de Barcelona, sinó que és
un espai de docència i recerca estimat i necessari perquè la Universitat de Barcelona pugui dur a terme la seva tasca cercant nivells progressius de qualitat i d’atenció
a les necessitats socials i sanitàries en particular. Probablement, convindria reconèixer L’Hospitalet no tan sols com una de les ciutats més poblades de Catalunya
sinó també com una ciutat universitària.

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.
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Com a objector que sóc, crec que
és molt necessari millorar l’organització d’aquest servei. S’han d’agilitzar els tràmits per evitar llistes
d’espera de dos i tres anys. Ara tinc
18 anys i encara estudio, però confio en què als 20 hagi enllestit el
Servei Social Substitutori i em pugui dedicar a buscar feina, una tasca ja prou complicada.

S’ha de respectar l’elecció de cada
persona sobre fer el servei militar
o optar per l’objecció de consciència, però en qualsevol cas, les dues
possibilitats han de gaudir de les
mateixes facilitats. Si hi ha més demanda d’objectors, s’haurien de
crear més places. Malgrat tot, personalment, estic a favor de què els
joves facin la ‘mili’.

D’entrada no aprovo ni el servei militar ni l’objecció de consciència.
Crec que haurien de ser serveis optatius. Però, donat que ara com ara
són d’obligat compliment, l’administració hauria de facilitar al màxim els tràmits i ofertar més places
perquè els objectors coneguin el
seu destí i la data d’incorporació
al més aviat possible.

Estic tant en contra del Servei Social Substitutori com de la ‘mili’.
Crec que s’està abusant enormement de la figura de l’objector. En
molts casos s’aprofita per cobrir
llocs de treball i això em sembla
molt denunciable. Sí, cal sensibilitzar els joves sobre les tasques socials del voluntariat, però no únicament com a sortida a la ‘mili’.
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