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EDITORIAL
Buenos tiempos
para la cultura

juntamente Ayuntamiento y los diferentes públicos

a la vez un compromiso de la sociedad, empezando

consumidores o generadores de todo lo entendido

por los agentes promotores y actores –públicos o

como cultural. El resultado se ha plasmado en un

privados– y acabando por los consumidores.

plan de acción donde se recoge un nutrido número

Esta nueva dimensión de la cultura va más allá

Vivimos tiempos de cambio. Reflejo de ello son

de propuestas para elevar el nivel cultural de L’H,

de buscar el enriquecimiento intelectual y el entre

la transformación urbanística que está dando un

tanto en la práctica como en la oferta; para poner

tenimiento de la ciudadanía. La cultura, a partir de

vuelco a todos los barrios de L’Hospitalet; la nueva

la cultura al alcance de todos y fidelizar nuevos

ahora, se plantea como un elemento de cohesión

realidad demográfica, las expectativas de bienestar

públicos, y para dar más apoyo y difusión a los

social para luchar contra la exclusión, para promover

y de calidad de vida... Ante esta nueva ciudad, ¿qué

creadores.

el desarrollo de los sectores sociales menos favore

papel debe jugar la cultura?

Porque en L’Hospitalet se entiende que la cultura

cidos y para reforzar la identidad hospitalense tanto

Buscar la respuesta ha sido motivo de un largo

debe ser en todo momento cuestión de correspon

dentro como fuera de nuestros límites. Es momen

proceso de trabajo en el que se han implicado con

sabilidad social, es decir, debe ser una necesidad y

to de pasar a la acción.
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Vivienda pública:
prioridad del
gobierno

Promesas
incumplidas

L’H, una ciutat
per a tothom

L’Hospitalet, una
ciutat segura?

El Gornal,
veus com sí?

El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
firmado un convenio con la Genera
litat para hacer promociones de
viviendas públicas en los barrios del
Centre, Sant Josep y Santa Eulàlia.
En el 2007 se apro bará el pla
neamiento urbanístico para 3.000
nuevas viviendas, 1.200 de ellas
de protección oficial. A estas hay
que sumar las
3.200 vivien
das de protec
ción ya aproba
das en los
barrios de San
feliu , Pubilla
Cases, la Flori
Mario
da, CollblancSanz
la Torrassa y
portaveu del grup
Gornal.
municipal
Con este
convenio se elevarán al 40% las vi
viendas de protección en un futuro
próximo. Esta ambiciosa política no
es sencilla en una ciudad tan densa
como la nuestra y con poco terreno
libre. Pero hubiera sido más fácil si
durante tanto tiempo los gobiernos
conservadores de CiU y del PP hu
bieran tenido interés por las políti
cas que importan a la gente.
La vicepresidenta del Gobierno
se comprometió ante el Presidente
de la Generalitat a comenzar el so
terramiento de las vías del tren a su
paso por L’Hospitalet este año. Esta
importante obra permitirá mejorar
las conexiones entre los diferentes
barrios de L’Hospitalet.
Queremos una ciudad mejor y
queremos saber la opinión de tod@s,
por ello nos gustaría que nos hicie
ras llegar tus aportaciones a la web
www.corbacho.org. ¡Participa! ¡Tu
opinión nos interesa!

El PSC se comprometió en las elec
ciones municipales a construir una
ciudad para las personas y resulta que
19.000 han decidido marcharse. Pro
metieron 1.000 pisos de protección
oficial para 2007 y sólo han construi
do 27. Prometieron atención especial
para nuestros mayores, y en estos
cuatro últimos años se ha triplicado
el número de
mayores con
problemas eco
nómicos. Pro
metieron una
ciudad vanguar
dista y sólo lo
somos en paro.
Juan Carlos
Mientras en
del Rio
ciudades próxiportaveu del grup
mas el paro ba
municipal
ja, aquí aumen
ta del 5,58% en 2003 al 8,75% actual.
Hoy los ciudadanos de L’Hospitalet
tenemos menos dinero en el bolsillo
que hace tres años. La muestra la te
nemos en nuestro comercio, y cómo
ha aumentado el número de paradas
cerradas en nuestros mercados muni
cipales. El PSC prometió una ciudad
segura y resulta que se ha multiplica
do por 4 el número de delitos y faltas
en la ciudad. Prometieron potenciar la
convivencia y el civismo, y hoy el nú
mero de denuncias por incivismo ha
aumentado un 300% respecto al año
anterior. En inmigración nos encon
tramos que no ha habido una política
de integración, y ahora tenemos aulas
escolares donde de cada 100 alum
nos 80 son inmigrantes, y si en junio
de 2005 había en L’Hospitalet 1.359
pisos patera, a diciembre de 2005, ya
teníamos 2.161. Dentro de 3 meses
hay elecciones municipales depende
de ti que no te vuelvan a engañar. Tu
decides.

Vivim temps de canvis, de contra
diccions. Temps de globalització, de
revolucions tecnològiques, que per
meten la lliure circulació de capitals.
Temps d’incompliment sistemàtic
dels drets humans més fonamentals,
on cada dia els rics són més rics i els
pobres més pobres. Temps de crei
xement econòmic insostenible i de
migracions, de
consum devas
tador i canvi cli
màtic. Mai com
ara la humani
tat havia tingut
al s eu abas t
tanta capacitat
Alfonso
de generar ri
Salmerón
quesa i alhora
portaveu del grup
mai com ara la
municipal
diferència en
tre rics i pobres havia estat tant gran.
Temps on les ciutats guanyen prota
gonisme. Són l’escenari d’aquestes
contradiccions, l’expressió local de
la globalització mundial. L’Hospitalet
també és avui una ciutat més com
plexa. Garantir l’accés a l’habitatge, a
l’educació, a un lloc de treball digne
i unes polítiques d’ajut a les famílies
són els reptes per aconseguir una
ciutat més inclusiva, on tothom, sigui
d’on sigui, tingui la seva oportunitat
de ciutadania. Garantir drets socials
i alhora, construir un nou marc de
convivència, amb més participació,
que defineixi nous usos de l’espai pú
blic, que sigui capaç de generar una
oferta cultural i d’oci per a tothom, i
fer dia a dia, tots, una ciutat on poder
viure, estudiar i treballar, descansar i
gaudir de l’oci. Una ciutat comprome
sa, de ciutadanes i ciutadans lliures,
informats i responsables, una ciutat
participativa i acollidora. Aquest és el
nostre compromís.

La nostra ciutat és notícia en algu
nes ocasions per la manca de segu
retat que hi ha, i que es tradueix en
aldarulls, agressions...
Fa gairebé 4 anys, Artur Mas,
en aquell moment conseller en cap
de la Generalitat de Catalunya, va
inaugurar la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a L’Hospitalet; i els ciutadans vàrem
notar la seva
presència positivament. Ar
ran del desple
gament a Barcelona i el Baix
Llobregat, pe
Meritxell
rò, la nostra ciuBorràs
t at ha perdut
portaveu del grup
agents i es no
municipal
ta. A més, la
Guàrdia Urbana és un cos sense
direcció, per on han passat diversos
caps, responsables polítics... I qui pateix aquest desgavell som els ciu
tadans.
Fa pocs dies, se’ns va comunicar
que s’incorporen 40 nous agents
de la Guàrdia Urbana que s’encar
regaran de vetllar pel civisme i la
convivència, juntament amb un cos
especial creat fa unes setmanes. És
curiós, però cada quatre anys, amb
les eleccions a tocar, se’ns promet
el mateix. La idea és bona, no ho
dubtem, però com sempre des del
govern municipal es va darrera les
necessitats. A CiU pensem que la
seguretat és un àmbit que preocupa
molt i que cal actuar-hi amb ferme
sa, però lamentem que l’equip de
govern ho utilitzi com una operació
de maquillatge per la seva mala ac
tuació quan s’acosten eleccions.

Des d’Esquerra sempre hem dit que
la nostra ciutat no és una ciutat co
neguda pel seu patrimoni històric,
ni pel seu llegat cultural, però en
canvi sí que és ben reconeguda per
la seva gent, L’Hospitalet és la seva
gent i els seus problemes. Aquest
dies, tenen un nom, però sobretot
un barri, el Gornal. Des d’esquer
ra, volem de
nunciar qual
sevol gest de
compressió
o complicitat
amb la violèn
cia, i apel·lem
a la responsa
Eduard
bilitat política
Suàrez
de totes les
portaveu del grup
forces amb remunicipal
presentació
municipal perquè també ho facin.
El Gornal s’ho mereix, i els seus
veïns també. Ja han patit prou amb
les obres i la situació en que es troba
el barri, perquè ara un irresponsable
(que només busca fer electoralis
me) compliqui més la situació. Des
d’Esquerra L’H donem tot el suport
a totes aquelles persones que s’han
treballat el barri a través d’entitats i
de forma anònima i que s’han co
ordinat a través de la coordinadora
d’entitats i que lluiten incansable
ment per un barri millor. Ara bé, esperem que l’ADIF compleixi la seva
paraula i tingui el pont instal·lat en
els terminis compromesos, des d’Esquerra vetllarem perquè això sigui
així. Per últim, aquesta és la prova
que no tots els polítics són iguals,
que hi ha diferents maneres de fer
política i Esquerra demostra i seguirà demostrant, que una altra manera de fer política i un altre el Gornal és possible.
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