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EDITORIAL
L’H, ejemplo
de convivencia
La visita del príncipe de Asturias a L’Hospitalet, la
primera con carácter oficial que realiza a la ciudad,

cido con cicatrices físicas que aún hoy desvertebran

los, pero que continúa en plena ebullición, ahora

el territorio, estás fronteras, por fortuna, no han

con el objetivo de borrar las cicatrices del pasado

supuesto ningún obstáculo para conseguir un clima

para dibujar unos barrios más amables adaptados

de convivencia social que, como destacó Felipe de

a las medidas de las personas y a las necesidades

Borbón, es un valor de referencia de este muni-

del siglo XXI.

cipio.

Esa lucha por transformar la ciudad es hoy un

ha servido para realzar la capacidad de acogida y

Los hombres y mujeres de L’Hospitalet, sea cual

firme compromiso adquirido no sólo por las admi-

los valores de la convivencia y la solidaridad que

sea su procedencia, representan el mayor activo de

nistraciones, como les corresponde, sino también

distinguen a este municipio.

esta ciudad. El dinamismo social de que hace gala

por la ciudadanía. En palabras del Príncipe: “una

Si bien es cierto que a raíz de la agolpada evolu-

L’Hospitalet, el espíritu de superación de sus gentes

població activa i laboriosa que ha fet de la seva hos

ción histórica de la ciudad, especialmente a partir de

y la capacidad de iniciativa han sido y son el motor

pitalitat un element distintitu”. ¡Y qué razón tiene!,

las olas migratorias del siglo XX, L’Hospitalet ha cre-

de un municipio que ha salvado muchos obstácu-

por qué no decirlo.
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L’Hospitalet
al mapa

En L’H tenemos
demasiados
pisos patera

25 de novembre,
tot l’any

L’Hospitalet no
és Barcelona

Ens plantem

El projecte de transformació que es
tà impulsant el govern socialista ha
convertit L’Hospitalet en una ciutat
amb personalitat pròpia, que avui
dia és referent en l’àmbit nacional i
mundial pel seu dinamisme econòmic, cultural i social.
El districte econòmic s’ha conver
tit en un model a seguir des del
punt de vista
de dinamització econòmica
i de creació de
llocs de treball.
L’a p o s t a p e r
un urbanisme
de qualitat ha
Mario
fet que el nom
Sanz
de L’Hospitalet
portaveu del grup
sigui conegut
municipal
arreu del món.
Arquitectes de prestigi com Jean
Nouvel, Richard Rogers o Toyo Ito
signen els edificis més rellevants de
la Granvia. Personatges com Ferran
Adrià, José Corbacho i Juan Cruz,
fills de la ciutat, han esdevingut amb
la projecció de la seva feina, els
millors ambaixadors de L’H. També
referents de gran prestigi com Santi
Santamaría han escollit L’Hospitalet
per fer realitat els seus projectes.
L’Hospitalet surt a la Guia Michelin gràcies al Restaurant Evo de
l’Hotel Hesperia, i també en una
guia de rutes turístiques vinculada
amb la figura de la dona. La visita
dels membres de la Casa Reial ha
permès a més projectar cap a fora
la imatge d’una ciutat moderna i
emprenedora.
Els socialistes estem contribuint
a posar L’Hospitalet al mapa i que
molts dels seus projectes es pren
guin com a exemple de bona planifi
cació i coordinació.

Según datos facilitados por el equipo
de gobierno, en junio del año 2005
había 1.359 viviendas de la ciudad
en las que convivían más de ocho
personas. En octubre de 2006 esta
cifra se incrementó en 802 viviendas,
es decir 2.161 pisos patera. Cuando
en un piso viven muchas personas
en pocos metros cuadrados la de
gradación de
la calidad de
vida afec ta a
su desarrollo
personal y familiar y la convivencia vecinal se resiente,
José Javier
por todo ello
Díez Crespo
es neces ar io
regidor del grup
que el equipo
municipal
de gobierno
haga algo al respecto. La respuesta
que se está dando por parte del Partido Socialista para afrontar el problema es insuficiente. Desde el PP
llevamos años proponiendo la realización de un estudio para conocer
el alcance real del problema; ver
en que barrios de la ciudad hay un
mayor numero de pisos patera; un
incremento del personal encargado
de las inspecciones; la creación de
una oficina de intermediación y una
actuación más contundente para
erradicar toda forma de explotación
económica. Por parte de los servicios
municipales no se está abordando el
problema y como consecuencia de
la inoperancia municipal en la ciudad
se están creando auténticos guetos
que hacen más difícil la integración.
El Partido Socialista lleva 27 años
gobernando la ciudad. Dentro de
seis meses hay elecciones municipa
les y dependerá de ti que las cosas
cambien. TU DECIDES.

62 dones mortes a tot l’Estat durant
l’any 2006. Una dada esgarrifosa que
és la conseqüència més dramàtica de
la violència vers les dones. Com cada
any, el 25 de novembre, vàrem commemorar el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones.
Un dia de denúncia, reivindicació i
propostes. Centenars de persones de
la nostra ciutat
vàrem acudir a
la concentració convocada
pels grups de
dones a l’Acolli
dora. La violèn
cia contra les
Alfons
dones és una
Salmerón
xacra de la nosportaveu del grup
t ra societat i
municipal
acabar amb
ella ha de ser una prioritat del nou
govern d’Entesa Nacional. Perquè
una societat que maltracta les dones
no és una societat democràtica ni
lliure. És una qüestió de poder en
tots els àmbits de la societat. És la
violació dels drets humans més freqüent, secreta i camuflada. ICV-EUiA
donem suport als grups de dones i a
la vocalia de la dona de la Federació
d’Associacions de Veïns contra la
violència de gènere, a les polítiques
que es desenvolupen des de l’Ajuntament i des del Govern de Catalunya,
del qual també en formem part. Per
això, una de les primeres accions de
govern ha de ser l’aprovació de la llei
de drets de les dones que pateixen
violència masclista. Una llei de les
més avançades que atorgarà drets
a les dones que pateixen qualsevol
tipus de violència. Malgrat tot això, hi
ha dones que continuen patint; mentre hi hagi una sola dona maltractada,
cada dia ha de ser 25 de novembre.

La nostra ciutat està patint un canvi
urbanístic molt important a les zones fronteres amb Barcelona, tant
pel nord (la porta nord, Can Rigalt,
l’antic mercat central) com pel sud
(la plaça Europa). És evident que
aquests canvis són per millorar, no
ho dubtem, però no ens podem cent r ar únic ament i exclusivament
en le s g rans
obres, la façana de la ciutat
cara enfora, i
tenir la resta
de L’Hospitalet
abandonat. Tenir la ciutat enMeritxell
dreçada és imBorràs
por tant, però
portaveu del grup
en la seva to
municipal
talitat, i no només una part.
Des de CiU ja fa molt de temps,
massa lamentablement, que denunciem aquesta situació a que
ens està avocant l’equip de govern
municipal: tenir uns accessos a Bar
celona al pas per L’Hospitalet molt
majestuosos, però una ciutat que
no està a l’alçada del que els habitants mereixen i necessiten. La gent
de L’Hospitalet vivim a L’Hospitalet i
no a les afores de Barcelona.
Sembla que a l’alcalde no li preo
cupa massa el dia a dia dels seus
ciutadans, tot i que ell es manifesti
a favor de les polítiques socials.
Per a nosaltres, aquestes polítiques
passen des de fer més residències i
guarderies, fins a tenir els carrers en
bon estat, nets i segurs. Aquestes
són les autèntiques polítiques per
als ciutadans, les que els afecten di
rectament, i des de CiU són les que
creiem que s’han d’aplicar, les que
volem aplicar.

Esquerra som un partit de tradició
democràtica i que amara dels valors
republicans. Així ho hem expressat
sempre al llarg dels nostres 75 anys
d’història, la justícia, la igualtat de
gènere, el laïcisme i sobretot, hem
cregut sempre en la única força,
en la qual els demòcrates podem
creure (la força de les urnes). Dimecres dia 13,
ens va visitar
el príncep Felip ‘el Borbó’, i
nosaltres, per
tots aquest valors i per una
qüestió de coEduard
herència po 
Suàrez
lítica, i un gest
portaveu del grup
de dignitat namunicipal
cional, vàrem
decidir no assistir ni a la visita oficial,
ni a l’oficiosa que el nostre Ajuntament va organitzar.
Com a demòcrates i republicans,
no volem acatar, institucionalment
parlant, la rebuda d’un ciutadà que
és representant de l’Estat (però
que ningú d’aquest la votat mai),
i el que és pitjor, una família, la
r e ia l , q u e é s h e r e v a d e l f r an quisme, i d’un model d’estat ja
cobí i centralitzador que dista del
nostre model d’estat. Hi ha cops a
la vida, que cal estar a l’alçada de
les circumstàncies, per la memòria
històrica, per cadascun dels homes
i dones que varen lluitar contra el
franquisme, per tots aquells (que
varen patir la repressió, l’exili i les
tortures) no volíem fer-l’hi el joc
a l’hereu de tot això. Per això, ens
vàrem plantar, i ho tornaríem a
fer, perquè com deia el president
Companys “Tenim la raó i tenim la
força”.
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