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CIUTADANS

L’Hospitalet organitza nou
comissions ciutadanes perquè
defineixin el futur estratègic
del municipi en els propers anys

Ciutat
sota anàlisi
RAÚL MONTILLA
L’Hospitalet

N

o és un procés participatiu: no se sotmet a votació res.
No. El que hi ha en
joc és el futur de la
ciutat, és el que es decideix: és un
pla estratègic en tota regla, un
guió que s’haurà de seguir els propers anys. I el que es vol és que
ho facin els mateixos actors im-

plicats i els ciutadans. “L’economia està sanejada. La plaça Europa continua atraient empreses
i ens permet obtenir ingressos
que podem distribuir en equipaments, serveis... La transformació urbanística prevista, tret d’aspectes com el soterrament de les
vies, està acabada... I ara què?
Hem de decidir cap a on anem. I
millor si tothom participa a definir el futur de la ciutat”, diu l’alcaldessa de la segona ciutat de Ca-

talunya, Núria Marín. Dit i fet.
Més de 700 persones participen
en aquest procés, obert a tothom.
Es duen a terme reunions periòdiques i també es poden aportar
idees a través d’internet.
Es tracta del projecte
L’Hospitalet On. El mes de març
es van crear un total de nou
comissions (cultura, smart city,
educació, esport, civisme, economia...). La més nombrosa ha congregat més d’un centenar de persones; la que menys, 27. Es va
convidar a participar persones
implicades de la ciutat rellevants
en cada un dels sectors que es
volen abordar (el director de
cinema Juan Cruz; el president
de l’empresa Gutmar, Joan
Martorell; representants d’entitats, professors de centres escolars...); però també tots aquells
ciutadans que volguessin aportar
alguna cosa. Que tinguessin alguna idea o alguna cosa a dir.
“La gent té ganes de fer-ho.
Ara mateix som en una fase inicial, i estem veient les ganes que
hi ha de participar. Han sortit
idees molt interessants”, apunta
Marín. Propostes que van des de
la creació d’un museu d’art infantil a través dels treballs plàstics
de la guarderia i dels cursos

d’educació infantil; al reaprofitament de l’antiga zona industrial
de la carretera del Mig com a
taller de creadors i espai per a
emprenedors.
“Hi ha aspectes que volem potenciar, com és el turisme de
negocis: tenim una Fira extraordinària i uns hotels de molta qualitat. La marca Barcelona és molt
potent i la volem aprofitar, ser al
seu costat, treure’n partit, i treballar conjuntament amb Barcelona, però també amb les altres
poblacions metropolitanes. Per
això treballem també sota aquesta premissa: buscar aliances. Sabem on som i no estem malament. Ara hem de fixar cap a on
volem anar”, assenyala l’alcaldessa Marín.
A cada grup de treball –es reuneixen en centres culturals, cívics, tot i que també es poden
aportar idees a través de diverses
pàgines web– hi ha un coordinador, un especialista en la matèria;
un regidor que pràcticament no
intervé, actua com a observador,
i un tècnic municipal que aixeca
acta de totes les reunions.
“La veu la porten els veïns, han
de ser ells. I els diferents implicats en cadascun dels sectors implicats. Si parlem sobre el futur

La visió
de Josep
Ramoneda
]Al marge de les dife-

rents assemblees i reunions, el Consistori també ha organitzat diversos
actes en el marc d’aquest
període de reflexió obert
i participatiu. Amb l’objectiu de fixar les línies
estratègiques de la ciutat,
la iniciativa ha demanat
la participació de personalitats de fora del municipi. En aquest sentit,
dijous vinent el periodista i filòsof Josep Ramoneda presentarà, en el Centre Cultural de la Bòbila,
l’estudi Una visió de
l’Hospitalet i la seva cultura, una anàlisi feta des
de fora pel també escriptor Ramoneda, que presenta diverses propostes
de canvi que es poden
desenvolupar en els àmbits socials i culturals del
municipi.

NÚ R I A MAR Í N, ALCALD ES S A

“Hem de decidir cap a
on anem i és millor si
participa tothom a
definir aquest futur”

L’ÀGOR A C I U TAD ANA

Els grups estan
coordinats per un
especialista i estan
oberts al debat
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del comerç, No és lògic que parlin els comerciants?”, afegeix la
primera edil.
Es tracta, d’alguna manera, de
tornar als principis de la política.
A l’àgora ciutadana, que els ciutadans defineixin un futur que gestionarà l’Ajuntament, un òrgan
representatiu i responsable de la
gestió.
“Entre el maig i el juny arribarem a les conclusions i disposarem de propostes concretes.
Aquell moment coincidirà amb
la constitució del consell de ciutat. Allà es treballarà sobre totes
aquestes idees. I de tot aquest
procés, en sortiran les grans línies que la ciutat haurà de seguir
en els propers anys”, sentencia
l’alcaldessa de l’Hospitalet.c
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