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EDITORIAL

ENQUESTA

Uno de los principales retos de
la sociedad actual en la práctica totalidad de las ciudades españolas y
europeas es gestionar el fenómeno

Plan para la
integración

de la inmigración. La llegada de ciu-

como la nuestra en el que no se
puede retroceder.
La consecución de este objetivo
no es fácil, nadie lo niega, pero, al
igual que L’Hospitalet ha experi-

dadanos de otros países con otras costumbres, cultura, len-

mentado una transformación que hace unos años parecía

gua y religión ha crecido de forma significativa en los últi-

imposible –pensemos por ejemplo en la conversión de la

mos años en el llamado primer mundo. Ante esta situación,

Granvia en una avenida urbana que está a punto de finali-

las administraciones tienen la responsabilidad de impulsar

zarse o en los planes integrales de los barrios de la zona

medidas y planes de actuación que garanticen la con-

norte que están en marcha–, la ciudad también puede salir

vivencia en la diversidad y hacer de este fenómeno un he-

airosa de este nuevo reto.

cho positivo para el desarrollo de nuestras ciudades.

Con este plan de integración, el Ayuntamiento toma la

Éste es el objetivo del plan de actuación para la nueva

iniciativa para responder a la demanda social derivada de la

ciudadanía que ha aprobado el Ayuntamiento de L’Hos-

llegada de la población inmigrante. La nueva ciudadanía que

pitalet y que establece los derechos
y deberes de los recién llegados en
el marco de una sociedad que ha
conseguido un grado de bienestar

S’ha de canviar
la Constitució
perquè pugui
regnar una dona?

se ha establecido en el municipio

El Ayuntamiento actúa para que la nueva debe conocer y hacer suyos no sóciudadanía conozca los derechos y
lo los derechos sino también los
deberes de nuestra sociedad
deberes de la sociedad de acogida.

Mercedes Luna
modista

Sí, hi estic d’acord, perquè les dones hem de tenir els mateixos privilegis que els homes, tenir dret a
tot fins i tot a regnar. A més, estic
a favor de la monarquia a Espanya perquè els nostres reis són
molt senzills i amables.

LA FIRMA

La lectura, la principal assignatura

Jaume Centelles
Mestre de l’Escola Sant
Josep - El Pi i autor de La
biblioteca, el cor de
l’escola

El compromís de
L’Hospitalet iniciat fa
uns anys a les
biblioteques públiques
ha de marcar el camí
a les escoles

Una vegada, André Maurois va dir que la lectura és una
ne Fox i trobin els arguments i criteris que els permetin
bona manera de comprendre la vida i viure-la millor. I
conèixer la vida.
és ben cert, perquè mitjançant aquesta pràctica ens poLa lectura ha de significar descoberta i ha d’arrossedem familiaritzar amb les emocions, els sentiments i
gar el nen o la nena a un esforç per comprendre, per
les passions més universals.
desemmascarar els misteris i els enigmes que ens proLlegint podem comprendre el significat de la solidaposen els autors. És per això que hauríem de posar a
ritat, de la llibertat, de l’amor i també, és clar, de l’enmans dels infants aquells llibres que els submergeixin
veja, de l’odi i de l’ambició.
en l’aventura, aquelles lectures que propiciïn el contacLlegir, aprendre a llegir, suposa un esforç considerate directe amb un text que ha de ser recreat –creat de
ble per als nois i les noies.
nou–, imaginat i viscut.
Llegir costa. En l’acte lecAquest curs escolar
Els nens haurien de ser autèntics
tor es posen en marxa
que ara encetem estem
lectors capaços d’emocionar-se amb
uns mecanismes mentals
d’enhorabona perquè es
i unes operacions físiques
posen en marxa a molts
la lectura d’un poema d’Andreu Trias
realment complexes, tot i
centres de la ciutat –vintque els esforços que dei-set en total– uns progradica l’infant quan aprèn a llegir ja són per se les primemes educatius anomenats ‘puntedu’ que fan incidència
res passes per aconseguir l’hàbit lector.
en la lectura com a font de coneixement i de plaer i
Un dels principals objectius de les escoles i de les
volen reforçar la necessitat d’unes bones biblioteques
famílies hauria de ser procurar que els nens no siguin
escolars. El compromís de L’Hospitalet iniciat fa uns
uns simples llegidors –com diria Borges– sinó que esanys a les biblioteques públiques ha de marcar el camí
devinguin autèntics lectors capaços d’emocionar-se
a les escoles i ha ser un bon referent per aconseguir, a
amb la lectura d’un poema d’Andreu Trias, lectors a qui
mitjà i a llarg termini, uns ciutadans més cívics, més
tremolin les mans quan llegeixin les aventures de Stocultes, en definitiva, millors.

David González
caixer

No, no és just perquè és una tradició que està muntada i “ells s’ho
cuinen i ells s’ho mengen”. Crec
que els caps d’Estat els ha de triar
el poble. M’és ben igual, faran el
que vulguin i al final no ens donen de menjar i nosaltres a ells sí.

María García
pensionista
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Sí, perquè també té dret a regnar
una dona a Espanya i a més ja és
hora que es canviï la Constitució
perquè l’actual ha quedat desfasada i cal posar-la al dia. També
em sembla bé el nom d’Elionor,
és molt maco i omple.
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