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Tapia

Quan l’Hospitalet vol ser Brooklyn

B

rooklyn és la segona ciutat d’una gran àrea urbana, amb personalitat pròpia, que es beneficia de la
marca New York però que també
aporta a l’economia de la metròpolis. És una cosa similar al que vol
l’Hospitalet. Som (250.000 habitants) una de les grans ciutats espanyoles, la segona de Catalunya, i estem enganxats a la gran urbs. La
nostra marca és la Gran Barcelona.
Volem sumar, no competir amb la
capital ni amb les altres ciutats metropolitanes. La marca Barcelona
ens beneficia a tots i l’Hospitalet té
prou forces –amb un govern municipal fort i finances en equilibri–
per a la seva tercera transformació.
És el missatge que l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín, va llançar dijous passat, dia 17, a l’auditori de la Ciutat de la Justícia davant d’un miler de convidats. Entre ells, molta gent de l’Hospitalet,
però també Miquel Valls, president
de la Cambra de Comerç; Josep
Lluís Bonet, president de la Fira i
Freixenet; Salvador Alemany, president del consell econòmic d’Artur
Mas; l’ugetista Josep Maria Álvarez; l’economista Joan Trullén i la
senadora Mònica Almiñana; representants del món de l’espectacle
com Juan Cruz i Amparo Moreno; el
degà del Col·legi d’Enginyers, Joan
Torras; la directora de l’Institut Català d’Oncologia, Candela Calle; el
director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, Emilià
Pola; el director de Telecomunicacions i Societat de la Informació de

Una alcaldessa
combativa
nascuda al barri
de la Torrassa
33 Va néixer el 1963 a la Torrasa. Va

estudiar batxillerat a l’Institut de
Bellvitge i després Econòmiques.
Arran del 23-F, es va apuntar a les
joventuts socialistes. Als 21 anys
va ser directora del mercat municipal de Santa Eulàlia. Més tard va
treballar a l’ajuntament i el 1995
l’alcalde Celestino Corbacho la va
incorporar a la seva llista. El 2008,
va agafar el relleu a l’alcaldia i va
ser reelegida, sense majoria absoluta, el 2011. Té 13 regidors (sobre 27) i governa en tradicional coalició amb ICV-EUiA.
33 És el primer municipi socialis-

ta català i el tercer d’Espanya, rere Saragossa i Vigo. El 73% dels
hospitalencs creuen que la ciutat
té identitat pròpia tot i que no es
percep frontera amb Barcelona.
Marín treu, en plena crisi, una nota de 6,4.

la Generalitat, Carles Flamerich...
A primera fila hi havia alcaldes del
Baix Llobregat com Antoni Poveda
(Sant Joan Despí), Joaquim Balsera (Gavà), Carles Ruiz (Viladecans),
o de l’àrea metropolitana com Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet). No, no hi era Xavier Trias, però sí Jordi Martí, president del Grup
Municipal Socialista de Barcelona.
No, no era un debat de candidats
a presidir el Govern, però va oficiar
Manuel Campo Vidal, nascut a la veïna Cornellà.
Dies després, Núria
Marín relativitza això de
Brooklyn. Va voler subratllar que l’Hospitalet
és clau en la centralitat de
la Gran Barcelona. Primer
exemple, la Ciutat de la
Justícia. Un altre, la nova Fira, on d’aquí
pocs dies se celebrarà, per primera vegada, el congrés
mundial de mòbils.
Un tercer, el projecte
de nova seu de Puig a
la plaça d’Europa, encarregat a Rafael Moneo i que serà l’edifici
més alt de l’arquitecte
de L’Illa Diagonal. I, afegeix, el municipi té ambició i recursos per iniciar
la seva tercera transformació.
¿Tercera transformació? Marín –economista de formació– recalca que
per a molts ajuntaments l’urbanisme ha estat
un motor de desenvolupament.
A finals dels 70,
l’Hospitalet era una
ciutat desestructurada (gairebé tenien més
força els seus 12 barris,
alguns poc comunicats) i amb unes grans
necessitats. El primer
canvi va consistir a
acabar el clavegueram, asfaltar carrers polsegosos, fer
places i parcs, escoles i biblioteques.
Dignificar i humanitzar l’espai públic. La segona,
iniciada per Celestino Corbacho
–a qui Marín va
substituir el
2008 quan ell va
anar a Madrid
com a ministre–, es va centrar
a planificar l’urbanisme. Va permetre soterrar la Gran

La ciutat aborda la
tercera transformació:
convertir-se en un
motor econòmic
central de l’àrea
metropolitana

Via i fer d’una zona abandonada un
espai central de la Gran Barcelona,
que genera riquesa i millora la base
fiscal. Això permet ara inaugurar el
centre social de La Florida (una antiga reivindicació) i avançar el Consell
Comarcal, per suplir els endarreriments de la Generalitat, l’import de
les beques menjador. L’alternativa
era deixar que fessin fallida petites

empreses que prestaven el servei i
que molts escolars es quedessin sense beca. Tot negatiu per a la ciutat.

Turisme de negocis
La tercera transformació, diu, és sumar sinergies amb altres municipis i fer de l’Hospitalet un motor
econòmic. Sona més a somni que
a realitat, però l’alcaldessa replica. Fa 10 anys parlar de turisme a
l’Hospitalet era una broma (excepte els taxis que el travessaven per
anar cap a l’aeroport); ara hi ha 11
hotels i 3.000 places hoteleres que
en els nou primers mesos del 2012
van tenir 178.000 pernoctacions.
La Fira ha permès el desenvolupament d’un turisme de negocis al
qual s’ha de treure profit amb més
serveis. D’aquí prove el projecte de
fer de l’antiga fàbrica Godó Trias de
la Gran Via un centre gastronòmic
de venda, formació i restauració.
A més, el clúster biomèdic Bipol’H, impulsat per un consorci Generalitat-ajuntament, té
grans potencialitats a l’estar ubicat en un espai pròxim a l’aeroport i reunir l’Hospital de Bellvitge, l’Institut Català d’OncologiaHospital Duran Reynals, l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvit-

Núria Marín està
entestada que les
diverses iniciatives
aconsegueixin
convertir la seva ciutat
en un focus cultural
ge (400 investigadors) i el campus
de Medicina de la Universitat de
Barcelona. La crisi ho complica, però s’hi han instal·lat 14 empreses. I
l’alcaldessa està entestada que iniciatives diverses –TPK (Taller de Pubilla Casas), la Fundació Arranz-Bravo,
Can Freixas de Santa Eulàlia, l’Escola Serra i Abella de disseny, el Centre de Dansa de Catalunya, El Plató
de Cinema, Filmax...– aconsegueixin que la ciutat sigui un focus cultural.
¿Fuig de la dura realitat? El 2009
em va mostrar preocupació per la
immigració, que havia passat del 4%
(l’any 2000) al 24%. Ara no augmenta, però la crisi fa mal. S’ha de cuidar l’espai públic i atendre les persones (prop de 23.000 desocupats,
encara que la taxa és lleugerament
inferior a la mitjana). Però tirar endavant exigeix no només créixer,
sinó també –perquè les inversions
aconsegueixin reduir l’atur– gastar
en educació. Està al lloro i no oblida que Plataforma per Catalunya va
treure dos regidors. H

