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L’H parla anglès

Francesc J. Belver
Portaveu

L’Hospitalet fa un pas endavant per aconseguir
una ciutat trilingüe, on tots els i les nostres joves
tinguin garantit un fluid coneixement de l’anglès en
igualtat d’oportunitats.
Des d’aquest curs, tal com va prometre l’alcaldessa i amb recursos municipals, s’incorporen als
instituts de la ciutat professors nadius d’anglès
amb l’objectiu de reforçar la tasca del professorat
i millorar les competències lingüístiques de l’alum-

nat especialment en l’àmbit de la conversació.
La llengua anglesa és una eina imprescindible
tant per viatjar com per relacionar-se amb molts
dels estudiants i emprenedors internacionals que
cada any trien la gran Barcelona com a punt de
referència per al seu futur. Aquest reforç dotarà
els alumnes de noves eines per a la recerca de
feina tant a la ciutat com a qualsevol part del món.
A més, L’Hospitalet acull alguns dels esdeveni-

ments internacionals més prestigiosos del món,
una oportunitat no només laboral sinó també
formativa.
Les noves sessions d’anglès amb professors
nadius a 4t d’ESO reafirmen l’aposta d’aquest
Ajuntament per la formació i internacionalització
que ja es porten a terme a través de l’Àrea de Joventut amb programes com l’Idiomatic o el Servei
de Voluntariat Europeu.

El PSC se vende como fuerza de cambio pero
en L’Hospitalet es una fuerza inmovilista. Tras 37
años en el poder su proyecto se ha agotado, se
ha quedado obsoleto y no deja de ir acumulando
vicios. Por eso, los hospitalenses les van dando
cada vez menos apoyos.
Desde C’s intentamos hacer una oposición
constructiva, llegar a acuerdos y empujarles a la
senda de la renovación y regeneración que la so-

ciedad reclama. Pero no hay manera: no quieren
cambiar.
Prefieren intentar gobernar de espaldas al Pleno o directamente, con el dinero de todos, comprar los votos que no consiguieron en las urnas
(los concejales tránsfugas que han engrosado sus
filas) antes que asumir que hay cosas que deben
cambiar: siguen priorizando grandes obras en vez
de las políticas sociales que necesitan los vecinos

como las guarderías o las residencias de ancianos.
Siguen gestionando el Ayuntamiento como si
fuese su patrimonio con el que alimentar la red
clientelar que han ido tejiendo durante tantos
años, en vez de modernizarla para que sea un
instrumento eficiente al servicio de todos los
ciudadanos. Se aferran a estas prácticas por un
motivo: perpetuarse en el poder; a día de hoy, su
principal proyecto político.

Tornem de les vacances i trobem els mateixos
reptes, les mateixes reivindicacions, la mateixa
desigualtat. #RebeliónBellvitge de nou a la porta
de l’hospital, cada dimecres, denunciant les retallades i lluitant per una sanitat pública i de qualitat.
La marea de pensionistes i jubilats continua
reclamant pensions dignes. La Xarxa Groga segueix defensant l’escola pública, denunciant les
dues escoles de la ciutat en barracons, quan se

subvencionen generosament escoles privades
que segreguen per gènere.
La PAH continua aturant desnonaments i reclamant accés a habitatge i a serveis bàsics, com
són l’aigua, la llum i el gas, per viure amb dignitat.
Les entitats socials segueixen impulsant projectes
comunitaris per contenir l’atur, la pobresa, obrint
oportunitats a qui no té ni esperança.
Moviments socials i organitzacions polítiques

de la ciutat que defensem Cal Trabal, l’última zona
agrícola de la ciutat, sota l’amenaça especuladora
i nociva del PDU de la Granvia.
Les paraules clau continuen essent les mateixes: denúncia, reivindicació, defensa, dignitat,
lluita... En aquest indret ens podeu trobar lluitant
pels drets fonamentals de les persones, des de
la institució, al carrer, a les concentracions, a les
places, perquè plegats #CanviemLH.

Son muchos los retos que tiene ante sí nuestra
ciudad y a los que el Gobierno del PSC se ve incapaz de hacer frente, sin duda debido al agotamiento de un proyecto político que debió llegar a
su fin hace años.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular
creemos que nuestra ciudad merece un nuevo
impulso, en proyectos como en la zona de Can
Rigal, poder lograr un consenso en torno al PDU

GV y la protección de la zona de Cal Trabal.
En la limpieza y seguridad en nuestros barrios,
con la lucha, no solo contra las cucarachas sino
ratas y otras plagas que amenazan la salud pública de nuestros vecinos ante la pasividad de
los responsables políticos, mejorar el transporte
público en algunos de nuestros barrios que todavía tienen un problema de movilidad importante y
volver a cohesionar una ciudad cuyos barrios han

crecido en servicios y equipamientos a velocidades diferentes.
Desde el Grupo Municipal del PP continuaremos trabajando para impulsar una ciudad más
moderna, accesible y segura. Pero L’Hospitalet
la hemos de seguir transformando entre todos
por lo que estamos también abiertos a vuestras
propuestas y aportaciones, las cuales recibiremos
con mucho interés.

Amb bon criteri el Departament de Territori ha tornat a obrir l’exposició pública del projecte PDUGranvia que ja estava acordat l’anterior legislatura
entre les diferents administracions.
Aquesta nova obertura d’exposició pública
hauria de comportar paral·lelament l’obertura del
diàleg i consens entre el Departament de Territori, l’Ajuntament i les forces polítiques, veïnals i
socials de L’Hospitalet per millorar l’actual PDU.

Malauradament aquesta taula de diàleg i consens
no pot ser possible perquè l’alcaldessa de L’Hospitalet no la veu amb bons ulls.
El nou PDU ha introduït alguns petits canvis
que pel nostre grup encara són molt insuficients.
Valorem positivament el soterrament de la
Granvia i el pol biomèdic, però no compartim en
absolut que s’edifiqui a la zona de Cal Trabal.

ERC continuem defensant com el primer dia
la preservació de la darrera zona agrícola de la
ciutat.
Volem que aquest pulmó verd, agrícola i històric s’incorpori al Parc Agrari del Baix Llobregat.
Per aquest motiu, presentarem al·legacions per
preservar Cal Trabal i fer possible també un parc
urbà que enllaci el parc de Bellvitge, la zona agrícola i el riu Llobregat.

Avui aquest espai no parla de la nostra ciutat.
Tampoc no parla de l’equip de govern ni tinc la
pretensió de criticar res.
Avui aquest espai el vull dedicar al meu EQUIP,
aquells que em fan costat, aquells col·laboradors
de ‘pedra picada’ que treballen incansablement i
de forma totalment altruista per a la nostra ciutat i
per al nostre país.
No us vull enganyar, ser l’únic regidor de la

nostra formació a l’Ajuntament no és feina fàcil.
Tenim una ciutat molt gran i amb molts temes a
sobre la taula i això comporta un grau de responsabilitat immens. Sovint em pregunten com ho
puc fer tot sol i la meva resposta sempre és la
mateixa: no estic sol, som un gran equip.
I aquesta és la meva sort: tenir uns companys
disposats a tot. Uns companys que tan aviat munten el ‘xiringuito’ de la Festa Major de Bellvitge i

el fan funcionar millor que El Bulli, com surten al
carrer a fer campanya o et donen un cop de mà
per acabar d’analitzar aquell document que no
acabes de veure clar.
Per tot això, i per milions de coses més, us dic:
GRÀCIES, així en majúscules i de tot cor. Gràcies
per ser-hi sempre, per fer costat i, sobretot, gràcies per treballar per fer de L’Hospitalet la primera
ciutat de Catalunya.

Fa uns anys, L’Hospitalet de Llobregat tenia muntanya, Finestrelles. Tenia sortida al mar, la Marina;
i fins i tot tenia un far. Tot es va perdre durant els
anys 20 i 30 per decisions de Madrid i Barcelona,
a canvi de compensacions ridícules i la lògica imparable del progrés.
Gairebé un segle després torna el desafiament per a les veïnes de L’Hospitalet, que assistirem en els propers mesos a la desaparició del

seus últims camps i, consegüentment, al final del
llegat agrari de la ciutat. Sense arrels al territori
no hi ha identitat pròpia, ni model de convivència,
ni futur. Només hi ha ciment, asfalt i treball precaritzat, com el de les treballadores de la neteja
dels hotels, que cobren 1,8 € per habitació en un
model de negoci turístic intensiu que desborda
Barcelona i pel qual el PDU Granvia ja ha reservat
un 10% de l’espai.

Amb aquest nou pla urbanístic la ciutat perdrà
la seva zona de cultiu. Perdrem la nostra ciutat,
mentre es construeixen les urbs on els diners
volen. Perdrem futur i només guanyarem blocs. I,
llavors, què farem?
Fins al 8 d’octubre pots presentar la teva
al·legació a l’Ajuntament o a la Generalitat per
mostrar el teu rebuig al PDU-Granvia Llobregat
i aturar-lo.
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