ROSA M. SALVADÓ i USACH
"Els qui renuncien a la seva llibertat, per
obtenir de moment una petita seguretat,
no mereixen ni la llibertat ni la seguretat"
(Benjamin Franklin, pare fundador dels Estats Units)

Vaig néixer a l’Hospitalet de Llobregat un gener de 1954, i des de llavors, sempre he viscut al barri
Centre de l’Hospitalet de Llobregat.
Fins començament de l’any 1975 vaig viure al carrer Generalisimo Franco, dit després carrer Enric
Prat de la Riba i posteriorment al carrer Barcelona.
Vaig estudiar a l’escola Colegio de Fátima (3 als 14 anys), Batxillerat Superior a l’Institut Cornellà,
Preuniversitari a l’Acadèmia Peñalver de Barcelona, Facultat Econòmiques.
Casada, des de fa 44 anys, amb un xicot de L’Hospitalet, soc mare de 2 filles i 1 fill i àvia de 3 netes i
1 net.
He treballat al sector públic com a funcionaria (1973/1978 i 2013/2019) i al sector privat a entitats
financeres, consultories de direcció i gerència d’empreses de serveis.
La propera setmana m’incorporo a allò que es diu Classe Passiva.
No m’hi sento gens representada pel nom de “Classe Passiva”.
Sóc una persona força activa, persistent, treballadora, altruista, feminista, independentista,
republicana i m’agradaria revertir el meu temps lliure a canviar, a fi de bé, la meva ciutat de
L’Hospitalet de Llobregat.
Sempre he pensat que l’Hospitalet era el germà pobre, se l’ha menystingut sempre.
Poca gent sap, que el territori de L’Hospitalet fins l’any 1919, anava des de mar a muntanya.
L'Hospitalet tenia una superfície de 22 Km2. L’any 1920 va perdre 900 hectàrees i 70 cases de
pagès, de la zona de la Marina (la meitat del seu espai territorial) que van ser annexionades per
Barcelona i que actualment formen part de la Zona Franca. La contrapartida de la pèrdua va ser una
minsa almoina.
Encara ara recordo quan el meu pare, amb un cotxe negre de la 2ª guerra mundial, ens portava als
meus germans i a mi a banyar-nos a la farola.
El rei Alfons XIII, en data 15/12/1925, i a petició del Batlle Sr. Tomás Giménez Bernabé
(acompanyada també per aportacions econòmiques) va atorgar el títol de ciutat a l’Hospitalet de
Llobregat.

I el cop de gràcia al territori va ser, l’acord municipal del 28/08/1933 atorgant a Barcelona 50
hectàrees de la part nord est de la ciutat, per damunt de la carretera de Collblanc fins la muntanya
de Sant Pere Màrtir.
El territori de l’Hospitalet esdevé de 2196 km2 a 1250 Km2. Perd el 43,078% del seu territori.
El nostre problema és que mai hem estat cohesionats com a ciutat. De petita pensava que
l’Hospitalet només era el barri Centre i el barri de Santa Eulàlia. Barris units per els autobusos
Oliveras o caminant i que havies de passar per sota del pont del tren, sense llum. Hores d’ara, el
trajecte a peu és el mateix, sense cap millora (excepte la llum).
Un familiar de la meva mare, li van anar malament les coses i va acabar vivint a la Barriada de Campi
(barri dels escombriaires). Els pares ens van portar un parell de cops. Indescriptible, hores d’ara, ho
veig com si hagués anat a un país del tercer món.
A l’adolescència vaig conèixer el barri de la Bomba (actualment Centre Comercial Gran Via), vaig fer
un voluntariat. Quin impacte emocional més fort.
No va ser fins els 15 anys, que vaig començar a conèixer els altres barris. I com jo molta gent. Els de
Bellvitge, es pensaven que pertanyien a la ciutat de Barcelona. L’adreça que posaven al seu correu
era Av. Bellvitge nº xx Barcelona. Les cartes els hi arribàvem igualment.
Doncs bé, actualment passa el mateix. A l’haver treballat darrerament a l’atenció d’usuaris de la
sanitat pública, he copsat que algunes persones nouvingudes indiquen que la població del seu
domicili és Barcelona. Només se n’assabenten que la població no és Barcelona, quan han de
demanar el padró, sol·licitar ajudes, .....
I perquè passa aquesta desinformació?
Molt senzill. Hi ha una barrera arquitectònica urbanística.
Des de que la Rambla Marina es va fer un passeig, que va de la Gran Via fins la Rambla Just Oliveras,
la comunicació del barri Centre amb el barri Bellvitge (i a l’inrevés) és total. Dóna goig, veure a la
gent passejant amunt i avall cada dia. Això ha propiciat el coneix-se’ns.
Però aquesta comunicació no hi és amb els altres barris. No interessa al Consistori actual.
Conec tots els barris de L’Hospitalet. En alguns és quasi impossible transitar, en altres com la
Torrassa semblen lavabos públics, ....

Idescat ha publicat la població a 31/12/2018 de L’Hospitalet de Llobregat essent de 261.068
persones. La xifra correspon a les persones empadronades a la nostra ciutat. Però es real aquesta
xifra de població? doncs NO!. Hi ha força gent que viu a L’Hospitalet, que no es poden empadronar
per no tenir la documentació en regla, en general no tenen NIE, ni DNI, ...o si tenen la
documentació no troben a ningú que els faci els papers per l’empadronament, doncs viuen en pisos
pastera.
El diari El País en el seu article del 28/02/2016 diu “A l'Hospitalet de Llobregat (252.000 habitants) hi
viuen 18.514 persones per quilòmetre quadrat. Però en el districte IV, a la Florida i a les
Planes, 43.000 veïns es reparteixen 0,8 quilòmetres quadrats, xifra que significa que la seva densitat
de població és el doble que la de Manhattan i que està per sobre de gairebé tots els districtes de
Manila (Filipines), la ciutat més plena de tot el món. Són els més atapeïts entre els atapeïts: dels 20
municipis de més de 5.000 habitants més densament poblats d'Espanya, nou són a l'àrea
metropolitana de Barcelona (l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Badia
del Vallès, Cornellà de Llobregat, Badalona, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Ripollet)”
Tot i que, l’Ajuntament te un Pla d’Acollida, no hi veig cap tipus de millora a les necessitats dels
nouvinguts/des ni tampoc a la resta de conciutadans.
Els parc de les escoles municipals no ha crescut, però el naixement de nens/nenes , ha crescut
exponencialment.
No hi ha una política integradora.
A vegades a la feina m’omple el cor, quan un/a nen/a em parla en català i fa d’intèrpret a la seva
mare. L’idioma és un fet integrador total.
Però quantes noves escoles s’han obert, per cobrir les noves necessitats???
No hi ha zones d’esbarjo per als infants (pistes de futbol, basquet,..), a vegades vas pel carrer i et
cau una pilota al cap, o et trepitgen uns patins. No és culpa de la canalla. És culpa de qui deixa
construir habitatges, però no te en consideració que als pisos aniran a viure nens, persones amb
mobilitat reduïda, discapacitats, ....
No hi ha gaires places on la gent poder replegar-se.
El Parc de Can Buxeres, està molt deixat.
I ......

Del Consistori de L’Hospitalet de Llobregat, hem de saber que, des de les primeres eleccions
democràtiques l’any 1979 i fins a data d’avui, que són 40 anys, ha ocupat la batllia de la nostra
ciutat el PSC/PSOE, partit del grup 155. Aquest mateix grup que ara pactarà, fins i tot, amb VOX. En
Franco, només va ser Generalisimo durant 36 anys.
A que s’han dedicat durant aquest 40 anys?
A la requalificació urbanística de zones i terrenys, per construir més pisos, hotels, .... Per exemple el
darrer de l’Illa Av. Carrilet-Av.Fabregada-c Cobalt-Av. Pau Casals, on es farà una promoció
immobiliària. I que si mirem l’estudi de viabilitat fet per un arquitecte i presentat per a que fos
aprovada la requalificació, diu “Es per això, que cal remarcar que la nova ordenació que es proposa
en la Illa delimitada per l’Av. Carrilet, l’Av. de la Fabregada, C/ Cobalt i Av. Pau Casals, no representa
un augment de població.” Ens han pres per idiotes? Com ens poden dir, que no hi haurà augment
de població?.
A donar autorització per vendre o derruir el patrimoni arquitectònic.
A donar permisos per fer promocions immobiliàries en sòl urbà de titularitat publica. Però que
desprès els pisos es venen a preu de mercat.
A crear societats anònimes que eren dirigides per politics, que feien fora dels seus llocs de
Barcelona, també donaven treball a gent com a pagament de favors, així com donaven treball a
familiars de persones que tenien ascendència front a altres persones (clientelisme). Aquestes
societats (amb pèrdues) les van haver de tancar.
A utilitzar funcionaris per ajudar a les campanyes electorals. És crea un gabinet especial (secret i
invisible), durant mesos abans de l’elecció. Com podem competir davant aquesta maquinaria tant
important?.
A no utilitzar el nostre idioma oficial, el català, com a idioma vehicular a l’Ajuntament.
Com diria el meu marit, PROU!!!!

Què vull per a l‘Hospitalet?

Vull un consistori republicà i independentista.
Vull una ciutat que prioritzi les persones.
Vull una ciutat on hi hagi prou guarderies i escoles publiques, per a tots els nostres nens/nenes.
Vull una bona atenció sanitària per a tots els nostres ciutadans. NO a les retallades (155)
Vull una ciutat sostenible amb carrils bici, subvencionant vehicles elèctrics, ...
Vull una ciutat lliure d’homofòbia, masclisme, xenofòbia i de tot tipus de violència.
Vull una ciutat pionera en salut comunitària, en què es facin esforços per millorar les condicions
ambientals i fer activitats de promoció de la salut que millorin la qualitat de vida de la ciutadania.
Vull una ciutat neta.
Vull un Pla Urbanístic de tota la ciutat de l’Hospitalet. No donar cap més permís d’obres, fins que
aquest Pla no estigui consensuat i aprovat.
Vull que torni la figura del policia de carrer, aquella persona a la que podies aturar i demanar ajuda
o informació, que durant el calendari escolar estava a l’aguait de que tots els infants, en edat
escolar, no deambulessin pels carrers sols o fessin malifetes, .....
Vull poder dormir les nits de cap de setmana. Cal que posar horaris a les terrasses i controlar a la
gent, que torna de les discoteques beguda i drogada, de la zona de Carrilet.
Vull, ho vull tot, el que faci falta per a que L’Hospitalet floreixi com es mereix.

VISCA LA MEVA CIUTAT!!!!!

