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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

El futuro de Can Rigalt parece haberse desencallado. El
nuevo plan para reordenar el
sector de la Carretera de Coll-

Solución para
Can Rigalt

blanc que rodea la histórica

ello, el alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, destaca que
éste es un proyecto pensado
para L’Hospitalet. Mientras se
hablaba de los proyectos del

masía, cuyos terrenos compró el FC Barcelona en

Ayuntamiento de Barcelona para el entorno y de las

1997, resuelve las incognitas que pendían sobre esta

reivindicaciones de los vecinos del colindante barrio de

zona. El proyecto elaborado por el Ayuntamiento pre-

Les Corts, Corbacho siempre respondía: “en Can Rigalt

tende dar respuesta a todas las demandas: se mantie-

se hará lo que decida L’Hospitalet”.

ne y se amplía el parque que preveía el Plan General

Y ésta es la respuesta, incluida en los planes inte-

Metropolitano, se construyen viviendas con un 25% de

grales para revitalizar la zona norte del municipio. La

promoción pública, se rehabilita la masía y las arcas

superficie del futuro parque se desplaza para aproxi-

municipales no deben hipotecarse para expropiar al

marse a Pubilla Casas y a las nuevas viviendas que se

resto de propietarios y arrendatarios, y llevar a cabo la

construirán en la zona para que el barrio crezca hacia

reforma, ya que ésta se financia con el aprovechamiento urbanístico del suelo.
Aunque por encima de todo

el norte y Can Rigalt deje de ser

La nueva ordenación resuelve las
incognitas y pretende dar respuesta
a todas las demandas de la ciudad

una zona en tierra de nadie para integrarse plenamente en el
Distrito V.

Què és el que
més li agrada
de les Festes
de Primavera?

Yurema Roselló
estudiant de batxillerat

Suposo que aniré a fer un passeig per la rambla i per la fira.
Aniré a algun concert si hi ha algun que m’interessa, sé que actuen La oreja de Van Gogh i El
canto del loco, ja veurem. Ho
hem de decidir amb els amics.

LA FIRMA

Fòrum Barcelona 2004:
141 dies de diàleg entre les cultures

Jordi Oliveras
director general del Fòrum
Barcelona 2004

Des del 9 de maig fins
al 26 de setembre
del 2004, Barcelona
es convertirà en la seu
d’una nova plataforma
impulsora del diàleg
pacífic entre les cultures

L’any 2004 se celebrarà a Barcelona el primer Fòrum Universal de les Cultures, organitzat de forma
conjunta per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat.
Els 186 Estats membres de la Unesco, en la seva 29a
Conferència General, van ratificar el seu suport unànim al projecte. Així, al llindar del segle XXI, la Unesco i les tres administracions consorciades aposten
per impulsar una nova modalitat d’esdeveniment internacional que té la finalitat de promoure el diàleg
de les cultures. Es tracta d’un nou repte per convocar
ciutadans d’arreu a trobar-se en un lloc i un temps
determinat i convidar-los a participar en una iniciativa que sorgeix amb la ferma voluntat d’afavorir nous
i positius lligams entre les cultures del món.
El Fòrum serà una gran celebració i una manifestació de la creativitat i de la riquesa cultural de
tots els pobles. Al mateix temps oferirà un marc per
a la reflexió conjunta sobre qüestions que afecten
el desenvolupament de les societats i que vénen
condicionades per les noves formes de relació, comunicació i intercanvi a escala mundial. A Barcelo-

na tres temes centrals emmarcaran els debats: la
diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i
les condicions de la pau. Hi tindran un paper destacat la Unesco i altres organitzacions de les Nacions
Unides, les organitzacions no governamentals, les
universitats i les empreses. S’encoratjarà a més la
presència activa dels joves, els artistes, els representants de la comunitat científica, els intel·lectuals
i professionals de tots els camps.
Des del dia 9 de maig fins al 26 de setembre
del 2004, doncs, Barcelona es convertirà en la seu
d’una nova plataforma impulsora del diàleg pacífic
entre les cultures. Durant 141 dies oferirà 100.000
places diàries entre els diferents festivals artístics i
actes lúdics; celebrarà més de quaranta congressos
i conferències, acollirà més d’una vintena d’exposicions i manifestacions culturals, trobades multitudinàries o per a un públic reduït. El recinte on tindran
lloc els actes principals està integrat en una zona
sotmesa a una de les reformes urbanístiques més
importants d’Europa. També els museus i auditoris
de la ciutat oferiran activitats vinculades al Fòrum.

Luis Blanco
en atur

El que més m’agrada són els
concerts, la festa, l’ambient a la
rambla. Si puc, m’agradari anar
a algun concert, La oreja de Van
Gogh, Fito y Fitipaldis... Només
fa dos anys que visc aquí i encara no conec gaire les festes.

Susana Mengual
estudiant de batxillerat

TELÈFONS D’INTERÉS
Regidoria Centre-Sant Josep ......................................................... 93 402 99 04
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 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
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

Deixalleries Informació
Recollida de Deixalleria
municipal
mòbils
municipal
mobles
93 338 07 45 93 336 30 06 93 338 07 45 93 402 94 94

Acostumo a venir un dia només, perquè els altres treballo a
Tarragona. Vaig a prendre alguna cosa a la rambla i a algun
concert. Encara no he mirat res.
M’interessa La oreja y El Canto
del loco. Si puc, hi aniré.
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