2

/

L’OPINIÓ

20 de febrer del 2006

EDITORIAL
Avanzando en la
transformación
Primero fue Collblanc-la Torrassa. Cuando Ayuntamiento y entidades empezaron a hablar de un
plan integral para modernizar el distrito, parecía ser

La Florida y Pubilla Casas, dos áreas que con-

te puesto en 2011. Son recetas urbanísticas, so-

centran el 13% del territorio y el 29% de la pobla-

ciales y educativas que se deben cocinar buscan-

ción, requieren también de una intervención inte-

do el máximo consenso y la participación de to-

gral, ambiciosa y decidida para frenar las secuelas

dos. De instituciones, empezando por la Gene-

de un urbanismo “compacto” –según palabras del

ralitat a quien se le pedirá ayuda para sufragar

alcalde– y de los cambios demográficos vertigino-

parte de los gastos; de partidos políticos y orga-

sos a los que están sometidas.

nizaciones de la ciudad, y en especial de los ve-

Ahora Ayuntamiento y entidades han presenta-

cinos y de las entidades de la Florida y de Pubilla

do el resultado de meses de trabajo. Un primer pa-

Casas. La ciudadanía debe mantener una partici-

quete de medidas, 50 actuaciones, que fijan el

pación activa en el desarrollo de esta transfor-

punto de partida y los grandes trazos de la transfor-

mación de la que depende el futuro de L’H y que

mación que precisan ambos barrios, con el horizon-

aunque es compleja, no es imposible.

misión imposible, mientras que hoy el proceso de
transformación ya es imparable. Bajo este marco de
referencia y con la experiencia adquirida, L’H se ha
propuesto seguir avanzando en la mejora del resto
de los barrios del norte.

PSC

PP

ICV-EUiA

CiU

ERC

Governar
al costat de
la gent

Todos tenemos
derecho a
opinar

Ja n’hi ha
prou!

L’H mereix
més escoles
bressol ja!

Nous veïns,
nous reptes

L’equip de govern socialista està
impulsant a L’Hospitalet plans de
millora dels barris, que inclouen actuacions urbanístiques, de dinamització econòmica i de cohesió social:
nous espais pels veïns, zones verdes i equipaments, rehabilitació de
façanes, construcció d’habitatges, instal·lació d’ascensors, millora
dels carrers, programes socials,
d’integ ració i
convivència, etc.
La participació i implicació
dels ciutadans
en aquests projectes és tant important com el
compromís i l’esforç econòmic de
les administracions que hi col·laboren, Ajuntament i Generalitat. Des
del govern municipal s’han posat
en marxa els mecanismes de participació necessaris per recollir les
propostes dels veïns i fer un seguiment posterior de les actuacions
que es van desenvolupant. Tots
plegats estem aconseguint fer realitat plans integrals per a Collblanc-la
Torrassa i la Florida i Pubilla Casas, i
accions de millora a la resta de barris. Són exemples concrets que demostren que els socialistes hem estat capaços de conciliar posicions
i d’arribar a acords des del consens i el diàleg amb les entitats i els
veïns.
Els socialistes governem al costat de la gent. Una de les nostres
prioritats és impulsar polítiques de
proximitat als ciutadans, que han
d’estar informats en tot moment i
ser partícips d’allò que afecta a la
seva vida quotidiana.

¿Es España una nación?, ¿Somos todos los españoles iguales en derechos y libertades?
¿Tenemos derecho a la mejor
educación, sanidad o seguridad con
independencia de donde vivamos?
El Estatuto de Autonomía considera a Cataluña nación. Para la Organización de Naciones Unidas una nación “es la colectividad humana
asentada sobre
un territorio definido y con una
autoridad SOBERANA que emana de sus miembros constituyendo por tanto un ESTADO”. Si se incluye el término nación en el estatuto dentro de unos
años los nacionalistas pedirán la independencia porque estará en el estatuto y les ampara la ONU. ¿Alguien
cree que no se pondrá en peligro la
convivencia entre españoles cuando
los nacionalistas pidan la independencia de Cataluña?
Este estatuto está a favor del
aborto libre, la eutanasia. Exige una
agencia tributaria y un organismo judicial propios. Eso significa más funcionarios y más gasto para pagar el
mantenimiento de esas estructuras y
ese personal. ¿Quién va a pagar todo
esto? Todos somos iguales ante la
ley, nuestros hijos se merecen tener
la misma calidad educativa, todos
queremos las mismas prestaciones
sanitarias independientemente del
lugar donde vivamos.
Porque todos somos iguales, ven
a firmar a favor del referéndum a la
sede del PP (c. Estrella, 35) de 18.00
a 21.00 horas.

Ja n’hi ha prou!. Els intents d’enfrontar Catalunya amb Espanya i de
provocar un debat fals vers la convivència lingüística i territorial al
nostre país són ridículs. No existeix
conflicte. El Partit Popular s’ha proposat fer el que calgui per tal de retornar al poder, malgrat sàpiguen
que per aquesta via destrossen els
lligams històrics,
socials i econòmics entre els
pobles.
L’ e s t r a t è g i a
de la mentida, de
la confusió i de
la confrontació
no els hi funcionarà. Estan fora de
la realitat catalana i de la gran majoria de la societat espanyola els
qui busquen enfrontaments ficticis
amb una única pretensió: el rèdit
polític.
No està en perill l’Estat espanyol, ans al contrari; l’Espanya del
futur serà més democràtica, oberta,
tolerant, dialogant, solidària, pluricultural i plurilingüe.
Els ciutadans i les ciutadanes de
L’Hospitalet bé que ho saben: no
existeix, ni ha existit mai, cap conflicte lingüístic a les nostres escoles,
carrers i places.
La Catalunya del futur es bastirà
sobre fonaments sòlids: solidaritat,
voluntat d’entesa i respecte amb
els altres pobles de l’Estat, convivència i aprofundiment de la democràcia.
Quedarà fora de lloc qui no ho
sàpiga veure i s’entesti en insistir
en allò que no és més que una fallàcia.

L’Hospitalet pateix des de fa anys
una situació del tot insostenible:
només té una escola bressol municipal des del curs 2003-2004! La
segona ciutat de Catalunya només
disposa d’una guarderia de l’Ajuntament i altres poblacions del nostre
voltant amb governs també del PSC
(Cornellà, amb 4 escoles, Terrassa,
amb 8, Martorell
amb 3 o Sant
Cugat, governada
per CiU, amb 6
escoles bressol)
han tingut més
sensibilitat vers
aquesta qüestió
i han destinat més esforços i recursos en la creació de places d’escola
bressol.
Des de CiU portem molt temps
denunciant la poca sensibilitat de
l’equip de Govern vers aquesta problemàtica. Un equip de Govern, dit
d’esquerres i progressista, que diu
que es preocupa i és sensible vers
les polítiques socials; i que en realitat prioritza els grans edificis i pisos
de luxe, enlloc de les necessitats
diàries de les ciutadanes i els ciutadans.
Ara ens han promès 480 places
de guarderia municipal: benvingudes siguin! Des de CiU, però, lamentem que aquestes places no
estaran llestes en la seva totalitat
fins al curs 2010-2011, massa tard
per a molts nens i nenes de la nostra Ciutat, i també per als seus pares.
A CiU estem tips d’enganys i de
mentides! Reclamem, demanem i
exigim més places d’escola bressol ja!

És el títol de la campanya amb la
que ERC L’H i les JERC volem incidir en la importància del fenomen
migratori a la nostra ciutat.
Els nous ciutadans, són sens
dubte, un repte per a tota la població, ja que hem d’acceptar que la
immigració és un repte i no pas un
problema i al mateix temps per
equilibrar certs
desajustos, hem
de treballar per
poder disposar
de prou recursos
i competències
p e r tal d e fe r
una gestió pública eficaç i adaptada als fluxos migratoris actuals, per facilitar la seva
integració i assolir un Estat del benestar on tothom se senti còmode.
Amb aquest tipus de campanyes no es fa sinó reforçar el pacte
per la nova ciutadania que varem
signar conjuntament totes les forces polítiques amb representació al
consistori.
Aquest pacte per ERC L’H és
cabdal, i és per això que en clau
positiva i integradora el defensarem
perquè creiem que és un tema
prou important com per esbandir
pels mitjans de comunicació simulacres de trencadisses o certes afirmacions normalment falses que l’únic que fan és alarmisme social.
Honestament crec que per això
ja hi ha la dreta, nosaltres des de
l’oposició farem tots els gestos de
responsabilitat política que facin falta per a què la integració de la nova
ciutadania no sigui un somni i sigui
d’una vegada per totes una realitat.
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