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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

El gobierno municipal se ha
marcado como objetivo prioritario en este mandato la revitalización de los barrios de la zo-

Inversiones a
fondo perdido

na norte de la ciudad –Coll-

harán que las arcas municipales reciban una inyección económica más que necesaria en
estos tiempos de crisis para las
administraciones locales. Su

blanc-la Torrassa, la Florida, Pubilla Casas y Can Serra–

destino: invertir a fondo perdido en unos barrios que

a través de los planes integrales, continuando el inicia-

necesitan del empuje de la administración para mejo-

do en el Distrito II durante el anterior mandato y desa-

rar su situación actual.

rrollando el de los distritos IV y V, cuyas bases se sen-

Una de las primeras medidas programadas es la

taron también en 2002. Ahora llega un momento deci-

construcción de siete aparcamientos municipales en

sivo para estos barrios gracias a las plusvalías obteni-

los barrios del Samontà. Equipamientos que también

das con la puesta en marcha del plan L’Hospitalet 2010

permiten la urbanización de su superficie y ordenar la

que permiten obtener recursos para invertir en la zona

trama urbana de su entorno, además de liberar espa-

norte y potenciarla con la construcción de equipa-

cio en los barrios con vías más estrechas, es decir, ayu-

mientos, nuevos espacios públicos y viviendas, coloca-

dan a transformar el territorio

ción de ascensores y reordenando su red viaria configurada por vías vecinales.

L’Hospitalet ha buscado una solución imaginativa y
equilibrada para desarrollar de norte a sur la ciudad,

Las operaciones previstas en
la futura plaza de Europa o en
la puerta norte en el antiguo
mercado central, por ejemplo,

Las plusvalías de los proyectos de L’H
2010 permiten obtener recursos para
revitalizar los barrios de la zona norte

fomentando la actividad económica en el sur y reinvirtien-

Com veu la boda
del príncep
Felipe amb
Letizia Ortiz?

Alba Arasa
Estudiant

La trobo guapa i intel·ligent,
encara que em va estranyar
que el príncep es fixés amb
una periodista després de les
últimes núvies com l’Eva Sannum. A ell el trobo una mica
carca per la seva edat.

do los beneficios en los barrios
del norte.

LA FIRMA

Mediterrània i modernitat

Carles Navales
Director de la revista
La Factoría
www.lafactoriaweb.com

A l’Orient i a
l’Occident hi ha
integristes i
modernistes.
Del que es tracta és
d’unir els esforços
dels segons perquè
la modernitat sigui
hegemònica

Marcel·lí Romero
jubilat

La Mediterrània, com a gran llac de la pau, fou el
ració universal de drets de l’home.
gran somni d’Aristòtil i també és el nostre. Com s’ha
En aquests moments, el mar torna a ser creuat,
dit, la Mediterrània és per si mateixa teatre del món:
ara del sud al nord, mentre viu elements de crisi
mar de la pau amb la Grècia arcaica i clàssica, la
com l´oposició històrica entre el món cristià i el muRoma de principis de la nostra era, els àrabs a l’Edat
sulmà, que es remunta al segle VII, però que s’està
Mitjana, l’Espanya del Renaixement. I entre cicle i
atiant en els nostres dies; la situació particular de
cicle, les guerres de Salamina, Actium, Lepant i Mall’Estat hebreu i el seu antagonisme amb els països
ta. Mar de la pau i mar de les guerres. Europa s’ha
islàmics que l’envolten; el desequilibri econòmic
construït des del Mediterrani, però també contra ell.
entre el món industrial i el món en vies de desenI en tot aquest procés, les migracions. Centenars
volupament; i, finalment, el factor demogràfic amb
de milers d’homes i dones han creuat el mar al llarg
creixement incontrolat d’un cantó, i estancament
dels temps. D’Euroamb recessió de la
pa han anat al Manatalitat a l’altre.
Mar de la pau i mar de les guerres.
grib 700.000 perAquesta situació
sones entre 1830 i
fa
que
sigui necesEuropa s’ha construït des del
1950 amb el consesari potenciar els
Mediterrani, però també contra ell
güent creixement
valors de la moderun cop assenta ts
nitat compartida i el
allí.
paper actiu per afermar-la i desenvolupar-la tant al
Si afegim els 400.000 europeus instal·lats a Pasud del nostre mar com al nord, on la immigració
lestina entre 1920 i 1940 –molts d’ells van fundar
creix i es convertirà en determinant a l’hora de decil’Estat hebreu– la xifra és 1.100.000 habitants que
dir els valors que prevaldran.
modifiquen de forma molt notable el paisatge humà
Les divisions entre el bé i el mal, Orient i Occidel món mediterrani: una impuresa racial molt partident, l’Islam i Roma, són falsos dilemes. A l’Orient i
cular i uns valors molt compartits entre àmplies maa l’Occident com entre els musulmans i els cristians
jories, en especial el valor de la modernitat, entesa
hi ha integristes i modernistes, del que es tracta és
com la substitució de la superstició per la raó, la sed’unir els esforços dels segons perquè la moderniparació de l’Església i l’Estat i el respecte a la Declatat sigui hegemònica. ¿Nos ponemos?

Ja era hora, però tant esperar
per al final trobar una divorciada... No sé, trenca els estatus
del catolicisme, no? Sóc republicà, però penso que s’ha de
canviar la Constitució perquè
puguin regnar les dones.

Isidora Anarte
mestressa de casa

Les princeses d’Espanya haurien de poder regnar, però
m’agrada que es casi i tingui
fills aviat. M’hagués estimat
més que la núvia no hagués
estat divorciada, però la veig
intel·ligent i amb personalitat.
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