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“Aquest és un moment
històric per a L’H”
CRISTINA SÁNCHEZ

El president del PSC, Pasqual
Maragall, continua el seu
periple per les ciutats
catalanes per acostar-se
a la seva realitat i
conèixer els seus
projectes. Acaba de
visitar un cop més
L’Hospitalet i ha conegut
de prop el Pla 2010.
Segons Maragall, la ciutat
es troba en un moment
històric per convertir-se
en un nucli potent dins
l’àrea metropolitana i
Catalunya i deixar de ser
una ciutat de pas

De tots els projectes que comprèn, quin
destacaria?
El que m’interessa més és la idea
central del projecte. L’Hospitalet és
una ciutat que està agafada entre
dos o tres grans eixos que la tallen i que fan que sigui una ciutat
de pas. Per tant, pràcticament no
té centre perquè està separat de
la resta de la ciutat per les vies de
sortida del centre de la metròpoli.
Ara, la ciutat ha decidit convertirse ella mateixa en el centre, en un
nucli potent dins de la xarxa metropolitana i les ciutats de Catalunya. Crec que això té un valor
immens, és un moment històric.
D’aquí 20 o 30 anys, quan s’analitzi L’Hospitalet es dirà que l’any
2000 es va decidir fer un canvi i
tot va començar a canviar, l’estructura de la població, la piràmide d’edat, el tipus d’activitat, etcètera.
Vostè està visitant diferents ciutats de
Catalunya. De les visites que ha fet a
L’Hospitalet, quina impressió n’ha tret?
Aquesta precisament. La idea d’anar superant els obstacles que representaven els grans eixos que
tallaven la ciutat en trossos, i que
la impedien existir com a ciutat, i
veure com això es va materialitzant. I després la ubicació en
aquest nou centre d’equipaments
com La Farga, la Tecla Sala... és
la confirmació de la teoria. De com
ser capaços de crear un lloc on la
gent anirà perquè deixarà de pensar en L’H com un lloc de pas per
anar a l’aeroport, a Madrid o a València. A L’Hospitalet, ara s’hi va
perquè hi passen coses.
Quin creu que és el paper de ciutats com
L’Hospitalet a l’àrea metropolitana al
voltant d’un gegant com Barcelona?
O canviem el sentit de la paraula
ciutat o haurem d’admetre que la
ciutat és, en realitat, un conjunt de
nuclis. La ciutat és la ciutat metropolitana i les ciutats o municipis en
són una part. Crec que s’ha de tenir una visió de conjunt compartida per Barcelona, L’Hospitalet,
Cornellà, Badalona, etcètera, i s’ha
de tenir un projecte de ciutat per a
cada una. Confio amb vista al futur
en la compatibilitat dels dos pro-
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Vostè coneix l’evolució de L’Hospitalet els
darrers anys. Com creu que s’està fent la
segona gran transformació de la ciutat?
La primera ja es va notar, la carretera del Mig, l’avinguda del Carrilet... La ciutat ha canviat molt. Ara,
el que es planteja amb vista al
2010 és espléndid, suposa una petita revolució que està molt ben
encarada.

El projecte
2010 és
esplèndid i
suposarà una
revolució per
al municipi
jectes, el projecte conjunt metropolità i el projecte ciutadà de cada
un dels municipis.

El PSC ha presentat una proposta per
donar més suport a les famílies. Això pot
invertir l’envelliment de la població?
Ho plantegem com una manera de
compatibilitzar el treball de les dones i per tenir una piràmide demogràfica més sana. Per donar possibilitat a les persones de decidir

si volen tenir fills o no, i no haver
de triar entre treball o família. Tot i
això, l’envelliment de la població
és un fenomen mundial i en 50
anys hi haurà tants vells com nens.

La falta de guarderies públiques no ajuda
gaire. L’Hospitalet només en té tres...
És una competència de la Generalitat. Amb l’aplicació de la
LOGSE s’ha argumentat que no hi
havia prou recursos. Ara s’ha
aconseguit que d’aquí a dos o tres
anys, que es quan probablement
CiU no governarà, hi hagi una oferta sobre la taula dels ajuntaments
de pagar 1.082 euros per nen i any.
Nosaltres en demanavem 1.202 i
encara és poc. La idea és repartir
el cost a terços entre la família, el
municipi i la Generalitat. Això permetrà que ciutats com L’Hospitalet
tinguin un pla de guarderies.
L’ajut a les famílies és un dels 17
compromisos que el PSC proposa per
Catalunya. Sobre quins eixos?
Hi ha quatre eixos sobre els quals
es basen aquestes propostes. El
primer és la proposta d’autogovern

L’Hospitalet
ha deixat de
ser una ciutat
de pas per
ser un nucli
metropolità
per a Catalunya i la proposta catalana per a Espanya, el segon és
l’educació com a estratègia de
país i estratègia econòmica, després la cohesió social que inclou
la política familiar, la seguretat...,
i, finalment, la devolució de poders
a la proximitat per aconseguir un
govern més proper als ciutadans i
més eficient. Ara, la meitat de la
despesa pública la fa l’Estat, una
tercera part les autonomies, i el

17% els ajuntaments. Nosaltres
volem un repartiment diferent, un
40% l’Estat, un 30% les autonomies i un altre 30% els ajuntaments. Així els municipis poden
fer-se càrrec de tot l’ensenyament
primari i, en alguns casos com
L’Hospitalet, també del secundari.

S’avançaran les eleccions autonòmiques?
No ho he cregut mai, sobretot perquè els que les han de convocar
no ho saben... Intentaran aguantar tot el que puguin encara que la
situació del govern de CiU és de
desorientació absoluta i d’uns resultats tan pobres que és possible
que s’ho arribin a plantejar. Però
com que saben que probablement
perdran, tampoc no tenen pressa.
Segons la premsa, el secretari general del
PSOE creu que vostè li obrirà les portes de
la Moncloa des de Catalunya...
El que va dir Rodríguez Zapatero
és que si es produeix una victòria
clara i neta del PSC, aquí probablement hi haurà un efecte induït
perquè a Espanya també es produeixi un canvi.

