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Este 2018 será sin duda un año recordado por la
visibilización de la lucha feminista. La falta de sensibilidad del poder judicial ante el caso de La Manada provocó ampliar la base social que defiende
el empoderamiento de las mujeres y una apertura
del debate público que ha desenmascarado el
machismo escondido aún en nuestra sociedad.
La vergüenza convertida en oportunidad. Una
oportunidad para poner el foco sobre el agresor y

no sobre la víctima. Una oportunidad para señalar
que existen múltiples formas de violencias machistas, que no todas son físicas, y que muchas de
ellas están demasiado normalizadas. Una oportunidad para comprobar que el machismo sigue
anclado en el sistema y que debemos impulsar
políticas públicas para combatirlo.
En este sentido, el pasado 28 de noviembre
presentamos una nueva herramienta para conver-

tirnos en una ciudad más segura e igualitaria: el
Protocolo contra la Agresiones Sexistas en fiestas
mayores y eventos festivos. Un pacto firmados por
más de una treintena de entidades y agentes sociales, que asumen el compromiso de garantizar y
proteger el derecho de las mujeres y las personas
LGTBI a vivir las fiestas y otros acontecimientos
de ocio libres de la violencia sexista.
¡Ninguna agresión sexista sin respuesta!

En Cs tenemos claro que la fábrica modernista
Godó i Trias, instalaciones municipales de más de
15.000 m2 que son patrimonio de la ciudad, ha
de destinarse a equipamientos sociales de los que
carece la ciudad tan necesarios para los hospitalenses como residencias para personas mayores
o guarderías públicas. Sin embargo, el gobierno
socialista insiste en ceder ese recinto público al
negocio privado de las pseudoterapias. Al PSC de

L’Hospitalet le da igual que los profesionales sanitarios cada vez alerten más de los graves riesgos
de las pseudoterapias para la salud. A la alcaldesa
Núria Marín no le importa instalarlas junto a hospitales de referencia como el Hospital de Bellvitge o
el Duran i Reynals, a pesar de que estudios recientes alertan de que combinar tratamientos médicos
del cáncer con pseudoterapias duplica el riesgo
de muerte. Al PSC de L’Hospitalet no le importa

contradecir al propio gobierno de Pedro Sánchez
que acaba de anunciar un Plan de Protección de
la Salud frente a las Pseudoterapias. A la alcaldesa
lo único que le interesa es su promoción personal
y el proyecto del negocio de las pseudoterapias
le brinda mucha atención mediática. Tras 40 años
en el gobierno de la ciudad, el PSC ha perdido la
conciencia social. Es preciso substituirlos por un
proyecto renovador y regenerador como el de Cs.

Davant la mobilització del personal sanitari, en
vaga reclamant millores en l’atenció primària de
salut, un conseller de la Generalitat de Catalunya va expressar que les llistes d’espera eren una
“distracció” i que “no era essencial si els pacients
esperaven 82 o 85 dies”, una declaració indignant
i irresponsable que, juntament amb les contínues
retallades pressupostàries, que han comportat un
deteriorament progressiu del sistema públic de

salut, mostra la nul·la sensibilitat del Govern envers les veritables necessitats del poble.
A les mobilitzacions s’han sumat col·lectius de
diferents serveis públics com educació, bombers
i també estudiants i usuaris fins a arribar a les portes del Parlament en un clam per defensar drets
bàsics de la ciutadania, després d’anys de patir
un menysteniment institucional que ha comportat
un deteriorament progressiu d’aquests serveis

públics, posant-ne en greu perill la sostenibilitat.
Resulta ja d’emergència social que els pressupostos municipals, autonòmics i estatals reflecteixin una clara voluntat per revertir les retallades
en els serveis públics amb dotació econòmica
estable i suficient per assegurar que siguin accessibles a la majoria de la població. Escolteu d’una
vegada el carrer i el veritable mandat de la gent
que reclama serveis 100% públics i de qualitat!

Estos días estamos siendo testigos de las movilizaciones de los funcionarios públicos. Médicos, profesores y bomberos han salido a la calle hartos de
los incumplimientos de la Generalitat.
Año tras año, el Govern les prometía más inversión pública para desactivar sus reivindicaciones
y no ensombrecer la hoja de ruta del “procés”. Al
final todo sale, y todos aquellos compromisos se
han demostrado inexistentes. Por eso los funciona-

rios ya no aguantan más y, por mucho que quiera
Quim Torra, la estelada ya no tapa sus mentiras.
El independentismo ha sumergido a la Sanidad
catalana en una agonía estructural que sufrimos los
vecinos de L’Hospitalet con el colapso de los CAP.
Pacientes que esperan más tiempo para ser atendidos; visitas muy cortas; listas de espera; jornadas
interminables; pérdida de profesionales y cierre de
servicios, todo ello, fruto de negar la realidad y cen-

trar los esfuerzos en seguir alimentando un desafío
lleno de falsedades.
Los vecinos de L’Hospitalet nos merecemos una
Sanidad pública de calidad que hoy no tenemos.
Por eso, exigimos al Govern de Quim Torra y a
sus socios que trabajen en beneficio de todos los
catalanes, y no se inventen más historias como
las “huelgas de hambre” para desviar de nuevo la
atención a los verdaderos problemas de Cataluña.

A proposta d’Esquerra es va decidir impulsar el
pacte pel comerç. Un pacte que havia de definir
accions concretes amb els recursos econòmics
suficients per donar un impuls al comerç de proximitat.
El document final del Pacte de comerç queda
molt lluny de l’objectiu inicial. Un pacte que és
insuficient, que és una simple declaració d’intencions i que no disposa de cap partida econòmica.

Un cop més el PSC ha prioritzat fer-se la foto i
no els continguts i accions per millorar la situació
del comerç.
El comerç ha de ser un sector estratègic per
a L’Hospitalet, atès que és el sector que genera
més ocupació, crea riquesa i promou i protegeix
els productes de proximitat. Més encara, un comerç dinàmic, amb pluralitat d’oferta, és una peça
essencial per a la identitat de la ciutat, la millora

de l’espai públic i la cohesió dels nostres barris.
El canvi d’hàbits dels consumidors, la competència de les grans superfícies i el creixement
del comerç electrònic fa necessari més suport,
més acompanyament i més recursos econòmics
per modernitzar i dinamitzar el petit comerç. Per
entendre’ns, el petit comerç és un gran valor de
L’Hospitalet i sense un petit comerç urbà fort no
hi ha ciutat.

És una realitat que durant els darrers anys el nombre de quioscos de premsa oberts a la nostra
ciutat ha disminuït clarament. De fet, de les 75
llicències vigents el 2009, l’any passat només en
quedaven 31.
Tenint present la necessitat urgent de pensar
en com les diferents institucions poden ajudar els
quiosquers que encara tenen els seus negocis en
actiu, també cal pensar en què fer amb aquells

quioscos que ja fa temps que van abaixar la persiana i que a hores d’ara es troben instal·lats a la
nostra ciutat i presenten, en molts casos, un estat
de deixadesa i deteriorament.
Cal pensar, doncs, si aquestes guinguetes
s’han de treure de la via pública o, per contra, reconvertir-les i destinar-les a un nou ús que pugui
beneficiar la nostra ciutat i la nostra ciutadania.
És per això que al Ple de novembre vam presentar

una moció (que va ser aprovada) demanant que
s’estudiés reconvertir aquests quioscos tancats
en locals itinerants per a les entitats, en llançadores empresarials per a nous emprenedors, en mini
deixalleries o en punts d’informació.
L’objectiu és permetre que algú pugui tornar a
aixecar la persiana d’aquests quioscos, donar-los
una nova vida i que la ciutadania tingui un actiu
nou als seus carrers.

Per a moltes de nosaltres, que hem crescut políticament des de la dissidència al carrer, hi ha qüestions que són molt clares. La primera, la repressió
ha estat sempre una eina del poder (policial, polític o judicial) per tal de generar por i desmobilitzar
la gent. La segona, aquesta repressió és arbitrària, gratuïta i cau sempre sobre unes poques
persones que s’emporten la pitjor part. La tercera,
aquesta repressió només es pot aturar i bloquejar

des de la solidaritat i fent-hi un front comú.
Aquestes tres premisses les trobem a L’Hospitalet, amb el cas de la Laia i el Lluís. Dues persones, veïnes de la ciutat, que aleatòriament van
ser identificades en un de tants dies de protestes
sobiranistes al carrer. Una parella que ha vist com
el seu procés judicial avançava arbitràriament,
sense cap altra prova que no fos la paraula escrita d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barce-

lona, mentre d’altres casos semblants s’anaven
arxivant. Una repressió contra la Laia i el Lluís
que, certament, genera por, sobretot sentint les
acusacions, que comporten condemnes de dos
i sis anys de presó respectivament; però, alhora,
també genera molta esperança, observant les
mostres de solidaritat creixent i visible de milers
de veïnes de la ciutat. Laia i Lluís, us volem lliures.
Mai més soles.
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