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Convivència i civisme als barris

L

’Hospitalet compta amb un servei especialitzat en convivència i civisme que depèn de
l’À
rea Municipal de Seguretat Ciutadana.
Aquest equip de treball, format per agents
de la Guàrdia Urbana i per tècnics mediadors, està
treballant en la resolució de conflictes, especialment
en l’espai públic. Només durant l’any 2013 va realitzar prop de 12.000 actuacions, sancionadores o de
mediació, per garantir la governança de l’espai públic.
Els canvis socials que s’han produït els darrers anys,
i que la crisi econòmica ha agreujat, han fet reclamar
la convivència i el civisme com a valors clau de les
societats avançades i aquest ha de ser un compromís
tant de les administracions com de la ciutadania del
municipi, del qual ha de ser coresponsable.
Per aquest motiu, el Servei Municipal de Convivència i Civisme està cercant la complicitat dels veïns
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per governar l’espai públic, com a interlocutors amb
l’Administració i, alhora, per vetllar per la tranquil·litat i
el bon veïnatge en els espais comuns i aportar solucions pròpies. El diàleg és una de les eines bàsiques en
aquesta feina però també ho són les sancions. Ambdues s’apliquen en proporció al mal causat. No són el
mateix les molèsties que provoquen uns infants jugant
a pilota o una baralla entre veïns que les molèsties
que causen un establiment de lleure que sobrepassa
el límit horari de les ordenances o un grup de persones que criden i beuen al carrer en plena nit.
En els primers casos, cal informar dels serveis que
tenen els petits al seu abast per jugar a pilota i intentar una mediació entre les persones en conflicte. En
els altres dos ha d’intervenir directament la Guàrdia
Urbana. Així és com treballa aquest servei per garantir
els drets i els deures de la ciutadania.
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Aquest any han posat en marxa un nou servei davant les queixes reiterades sobre les molèsties que
causen els animals de companyia, especialment els
gossos. En aquest cas es comença per la mediació
i s’acaba aplicant sancions quan la infracció és greu
i/o reiterada. Tothom té dret a compartir la seva vida
amb un animal però no pot limitar el dret a descansar,
passejar i gaudir d’una ciutat neta del seu veí.
Tot aquest treball no dóna resultats de forma immediata però a la llarga ens ajudarà com a ciutadans a
poder gaudir d’un municipi millor i a aprendre a pensar
en els altres abans de gaudir del nostre dret a fer ús
de la ciutat. Promoure els valors i les actituds cíviques
i conèixer les normes de les quals ens hem dotat són
la nostra responsabilitat si volem viure en un entorn
tranquil i agradable i, en això, la ciutadania ha de prendre un paper tan protagonista com l’Administració.
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Somos cívicos

Campaña de
incivismo

Avui, més a prop
que mai

Felip, contra
corrent

Solidaridad

L’Hospitalet es una ciudad donde
en 12 km2 vivimos 260 mil personas, personas que debemos convivir respetándonos mutuamente
para hacer más fácil la convivencia.
Esa convivencia conlleva el
respeto por las normas de civismo. En 2005 el Ayuntamiento de
L’Hospitalet aprobó su Ordenanza de Civismo. Entre estas normas, son de especial sensibilidad
aquellas que tienen que ver con
el cuidado y el mantenimiento del
espacio público que, como su
nombre indica, es un espacio de
todos. Por eso, no es compresible que algunos piensen que tan
solo es suyo, o de nadie.
Esos incívicos que, por suerte,
son una minoría, piensan que en
las calles y plazas de la ciudad
pueden hacer lo que les da la
gana y que seguramente en sus
casas no hacen. Tirar basura
donde no se debe, no recoger las
cacas de sus perros, tirar colillas
al suelo, orinar en la calle, hacer
grafitis en paredes y persianas...
Los ciudadanos cívicos estamos hartos. Pero los incívicos
deben saber que, además de
advertirles, les estamos vigilando.
En L’Hospitalet hay 37 puntos
con cámaras de videovigilancia
además de Guardia Urbana de
‘paisano’ para que las normas se
cumplan. En el 2013, se impusieron 2.161 denuncias y multas por
un valor de 265.286,34 euros.
Ser incívico no sale gratis en
L’Hospitalet.

El gobierno de la ciudad ha puesto en práctica una campaña contra el incivismo en L’Hospitalet.
Otra vez se habla de concienciar
a los ciudadanos de no ensuciar
la ciudad. Cada año lo mismo
y cada año la ciudad está más
sucia. Las campañas contra el
incivismo tienen que hacerse en
las escuelas para que los niños
vayan asumiendo el valor del civismo. Sin embargo, a partir de
cierta edad, las campañas contra
el incivismo no funcionan.
Una persona mayor de edad
ya es consciente de lo que tiene
o no tiene que hacer. Por eso, la
única solución es la sanción. El
problema es que el gobierno de
la ciudad formado por el PSC e
ICV-EUiA está acomplejado.
El 95,10% de las multas por
incivismo no se pagan. Los incívicos hacen lo que les da la gana
porque saben que aunque les
pongan una multa no pasa nada.
Desde el PP pensamos que
es necesaria mayor contundencia
contra los incívicos. Si alguien
pinta una pared, rompe un banco
o ensucia la ciudad, en lugar
de ponerle una multa que no va
a pagar habría que obligarle a
estar limpiando las paredes o
las calles de la ciudad durante
una semana. Los locales que de
forma continua hacen ruido y no
nos dejan descansar deben ser
cerrados de forma definitiva.
Contra los incívicos, mano
dura y sin complejos.

Sembla que les xarxes socials
han entrat a les nostres vides per
quedar-s’hi definitivament. Les
uti
litzem per estar connectats i
ens agrada compartir informació,
però, sobretot, ens agrada saber
que hi ha algú a l’altre costat que
ens escolta, que és a prop.
Des de l’equip municipal de
CIU volem ser a prop teu per
compartir la idea de ciutat que
volem construir plegats. Fa anys
que treballem per millorar L’Hospitalet denunciant problemes
com la neteja, el civisme, la inseguretat i altres temes que ens
preocupen. Les xarxes socials
ens permeten saber què et preocupa o què creus que cal millorar
per evolucionar junts cap a un
futur més pròsper.
Contacta amb nosaltres per
correu electrònic, utilitza la pàgina de Facebook, fes menció
a través del Twitter. Avui podem
ser més a prop teu que mai per
escoltar el que et preocupa i,
sempre que estigui a les nostres
mans, aconseguir allò que és just
i oportú. Com ho estem fent amb
els problemes que ocasiona la
manca de neteja al barri de Sant
Josep, el tancament d’espais de
joc infantil dins dels parcs de les
Planes i Bellvitge, els atropellaments al carrer del Progrés o
la greu problemàtica que viuen
els veïns de les discoteques del
Polígon Femades, que també
utilitzen les xarxes socials per
tenir-nos al dia.

Ha abdicat el Rei. Abdica en
el seu fill. L’any 1978 es va acceptar un rei després del pacte
constitucional entre el règim i les
forces antifranquistes. La Constitució fou aprovada per referèndum. Han passat 36 anys i el bipartidisme que sustenta el règim
actual vol resoldre la successió
del Borbó en quinze dies. Sense
debat ni democràcia. Sense idees ni referèndum. Per què?
Perquè el règim ha llegit perfectament el corrent que es va
expressar el 25 de maig. Un corrent de democràcia va donar un
cop ben fort al bipartidisme i l’estatu quo dirigent. Un corrent de
fons, que ve des de ben a baix,
arrelat a la ciutadania, que exigeix
democràcia davant la barbàrie
econòmica que els ha abocat a
la pobresa. Monarquia o democràcia. Ciutadania o mercats.
PP i PSOE han anat a correcuita a barrar el pas al canvi.
Tracten de blindar el règim i
els seus privilegis; canviar de
rei perquè no canviï res. Sense
l’opinió de la gent. Sense democràcia. Contra el corrent que
demana més democràcia i canvis
profunds. Un nou rei per legitimar
en el poder els de sempre. Un
altre Borbó. Un altre Felip. Amb
la complicitat, per cert, de CiU.
No volem imposar la república. Volem decidir el model
d’estat a les urnes. Volem democràcia. Volem un procés constituent que doni el poder a la gent.
Volem votar. Referèndum ja!

La semana pasada, Plataforma per
Catalunya salió a la calle para recoger alimentos para las familias
españolas más necesitadas y golpeadas por la crisis. Cuál fue nuestra sorpresa cuando delante de la
carpa se manifestaron una veintena
de musulmanes acompañados de
miembros de extrema izquierda para
intentar impedir que recogiéramos
alimentos, quizá alentados por algún medio de comunicación que
dijo que eso era “racismo”.
Curioso que nadie se haya hecho eco de este incidente. ¿Os
imagináis qué hubiera pasado si
alguien intentase boicotear una
recogida de alimentos para dárselos a inmigrantes necesitados?
El adjetivo menos grave que le
hubieran dicho es el de “racista”.
Pues bien, este hecho de racismo
y odio hacia los españoles ha
sido silenciado por los medios de
comunicación. Pero, ni pudieron
impedir que recogiésemos más
de 800 kilos de alimentos, ni van a
impedir que sigamos ayudando a
nuestros compatriotas. Es curioso
que ayudar a la gente de casa sea
considerado “racismo”, mientras
que ayudar a otros países se considere “solidario”.
Desde PxC seguiremos luchando contra este ejercicio de
cinismo e hipocresía, que es practicado sobre todo por quienes
desde una situación cómoda no
ven los problemas de sus vecinos,
y les resulta más fácil dárselas de
“solidarios” con quienes ni siquiera conocen.
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