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S’han complert dos mesos de legislatura del Govern de la Generalitat. Després de l’inèdit procés
protagonitzat per Convergència, ERC i CUP, que
va acabar amb Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, l’alcaldessa Núria Marín
va escriure una carta amb les reivindicacions de
la ciutat, com la construcció dels CAP de Sant
Josep, la Florida i Santa Eulàlia; el finançament
de les escoles bressol i de l’Escola de la Música;

la construcció de les escoles en barracons (Ernest Lluch i Paco Candel); així com la remodelació dels centres educatius pendents de reforma.
Aquests són alguns exemples de les peticions
fetes.
Arran d’aquesta carta, el president va visitar
la ciutat per interessar-s’hi. Es va comprometre
a portar a terme aquest mateix any algunes de
les reivindicacions estratègiques per la ciutat

com l’aprovació del Pla director de la Granvia,
així com crear una taula bilateral Ajuntament-Generalitat per realitzar el seguiment dels projectes
i compromisos pendents. Ens alegrem que la
Generalitat mostri la voluntat d’acompanyar a la
ciutat en el seu treball de creixement i cohesió.
Com sempre, els socialistes estarem atents
per garantir que els compromisos es converteixin
en realitats.

El gobierno municipal ha de priorizar las personas. Tras una larga crisis protagonizada por el
paro y la precariedad y cuya recuperación se divisa incierta, es momento de potenciar las políticas sociales y mejorar la calidad de vida en los
barrios.
La falta de sensibilidad social del PSC de L’H
quedó patente en el pasado pleno, al votar contra la moción de C’s para la constitución de una

mesa de inmigración que facilite la integración,
la participación y la convivencia en L’H. Con un
28% de población nacida en el extranjero, L’H
no puede vivir de espaldas a esta realidad social.
El PSC sigue instalado en una política de
grandes obras que dudosamente revertirán en
el conjunto de la población. La alcaldesa ya
ha anunciado una inversión de 30 millones en
el Distrito Cultural y esto tras haber subido el

IBI casi un 30% en los últimos años. Debemos
aprender de derroches como la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia o la Ciudad de
la Cultura de Santiago cuyos costes superaron
4 veces lo presupuestado.
En C’s apostamos por la prudencia con el
dinero de todos para priorizarlo en lo que realmente importa, más en tiempos difíciles: políticas
sociales para el bienestar de las personas.

El desenvolupament del PDU de la Granvia torna al mateix esquema de desenvolupament urbanístic i econòmic poc respectuós amb el medi
ambient, insuficient a la mobilitat, que ho juga tot
al procés de venda de terrenys i construcció per
generar plusvàlues immediates, que no diversifica (si fem cas a l’execució de l’acord amb el
gremi hoteler) i que no preveu part de les necessitats dels veïns i de les veïnes de L’Hospitalet.

CanviemL’H creiem que el PDU Granvia té
oportunitats, des d’una altra òptica, per fer un
projecte equilibrat, sostenible, no especulatiu,
de futur i que ajudi a canviar el model productiu.
No pot haver-hi soterrament de l’avinguda de
la Granvia sense soterrament de les vies de la
línia Vilanova; no podem perdre, de nou, aquesta
oportunitat històrica. Volem un PDU que preservi
Cal Trabal com a zona agrícola, com a patrimoni

històric i natural i com economia real. Volem una
Granvia que recuperi la idea del Biopol’H, que
fomenti i generi un pol industrial i del coneixement del sector biomèdic; volem investigadors
i investigadores, més estudiants, i que no solament pensi a fer hotels per una fira temporal.
L’Hospital, l’ICO, la UB de medicina i altres
estudis mèdics continuaran d’aquí a 10 anys.
Canviem l’urbanisme per canviar la societat.

¿Es normal cargar a las arcas públicas cenascoloquio de más de 1.000 euros cada una y a las
que, por cierto, hay que pagar para asistir? Desde
el PP L’Hospitalet consideramos que no y por eso
lo denunciamos.
¿Es ético que una entidad traiga a un representante político en plena precampaña y se carguen
los gastos al Ayuntamiento? Pues es lo que pasó
en las elecciones europeas, donde se decidió

traer al socialista Josep Borrell a una conferencia
con contenido político (eso sí, cargando al Ayuntamiento hasta el AVE Madrid-Barcelona y la vuelta).
Desde el PP de L’Hospitalet creemos en la
labor de muchas entidades de la ciudad que
trabajan de manera desinteresada y voluntaria
en beneficio de tod@s. Y entendemos también a
aquellas entidades que promueven la reflexión y
el debate político (aunque sea de una parte) pero

no admitimos que el Ayuntamiento de L’H acepte
facturas de cenas o billetes de avión, cuándo la
ciudad tiene otras prioridades.
...porque no es justo que este Gobierno Municipal socialista (+ dos tránsfugas) se niegue a
bajar los impuestos municipales argumentando
que hay que cubrir muchas necesidades sociales
en la ciudad, pero en cambio subvencione cenas
y viajes con dinero público.

No hi ha mes que no hi hagi incident a Renfe.
Els treballadors, estudiants i ciutadans en general som víctimes de la incompetència, deixadesa i manca de manteniment i d’inversió per part
d’ADIF a la xarxa ferroviària.
La penitència de ser usuaris de Rodalies evidencia que és del tot necessari que Catalunya
assumeixi d’una vegada la gestió íntegra de la
xarxa ferroviària, no només horaris i freqüències

com fins ara sinó també, i de manera urgent, la
titularitat sobre la infraestructura, actualment en
mans d’ADIF, tal com reclamem des de fa anys.
No només el servei és deficient. Patim un incompliment crònic en matèria d’inversions, i dels
4.000 MEUR previstos al Pla de Rodalies 20102015 el Ministeri de Foment només en va executar un 10%; i dels 306 MEUR pressupostats al
Pla de Rodalies 2014-2016, tan sols el 2%.

A L’Hospitalet ho coneixem bé, perquè ho patim
cada dia: problemes d’accessibilitat a l’estació
de Bellvitge o els reiterats incompliments dels
governs de PP i PSOE de soterrar les vies que
divideixen la ciutat.
Els ciutadans necessitem la República Catalana, que gestioni tots els recursos econòmics
que generem per tenir un país amb unes infraestructures de primera.

Convergència Democràtica de Catalunya ha demostrat ser l’eina clau del sobiranisme català des
dels anys 70, lluitant per aconseguir tot allò que
consideràvem que el poble de Catalunya mereixia.
Convergència ha estat més que un partit, hem
sigut tot un moviment amb la capacitat d’adaptar-nos a cada moment per assolir noves fites.
Ara, després d’un gran camí recorregut i a les

portes d’assolir el repte més gran del sobiranisme català, ho volem refer tot.
Per aconseguir-ho, el president Artur Mas ha
volgut encapçalar el procés participatiu, anomenat Torn Obert, en què militants, simpatitzants i
totes les persones que han estat vinculades a
Convergència en algun moment podran expressar-se lliurement. Així, disposarem de diferents
mecanismes de participació, presencialment,

amb jornades obertes o de forma telemàtica,
amb un servei telefònic i de propostes en línia.
Ara és el moment de participar en la creació
del nou partit sobiranista català que ocupi el
centre ampli, per encapçalar el gran repte que
suposarà bastir el nou Estat català, el repte
de fer un nou país. Volem i necessitem la teva
participació, ara és el Torn Obert de paraula,
participa-hi i digues-hi la teva!

El Born o Brooklyn són avui barris inassequibles
per a la majoria de treballadors a causa d’un procés similar al que ara es pretén iniciar a L’Hospitalet.
La gentrificació és un procés de transformació urbana en què la població original d’una zona
(que s’ha deixat degenerar mitjançant períodes
d’abandó i desinversió) és desplaçada per una
altra d’un major nivell adquisitiu.

Un cop devaluada la zona, inversors privats
s’apoderen de la majoria d’immobles i comença
el procés de revaloració mitjançant el canvi d’etiqueta de “barri pobre” a “barri de moda”. Per això
se sol atreure, mitjançant locals barats, artistes
i professionals que li atorguen aquest nou aire
chic. Passat un temps, la nova zona “exclusiva”
comença a atreure rendes altes, pugen els preus
de l’àrea i voltants i els especuladors ja poden

vendre i llogar a preus que la població original
no pot pagar i es veu expulsada.
A L’Hospitalet el govern del PSC ha iniciat
aquest procés amb l’aprovació a l’últim Ple d’un
canvi d’usos a l’àrea industrial de la carretera del
Mig. L’eina dissenyada per revaloritzar l’abandonada zona l’anomenen ‘Districte Cultural’ i és, de
facto, el tret de sortida per a un altre pelotazo
urbanístic.
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