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EDITORIAL
Confianza en el
futuro de L’H

remodelación de la Granvia, que han atraído proyec

En barrios como Santa Eulàlia, que ha vivido de cer-

tos de grandes firmas diseñados por arquitectos de

ca la remodelación de la Granvia, las obras aparecen

renombre. O el Plan Integral de Collblanc-la Torrassa,

como el principal problema. Y precisamente Santa

modelo de la aplicación de la llamada Ley de barrios,

Eulàlia y Bellvitge-Gornal, que destacan las obras del

El último barómetro de opinión encargado por el

una de las mejor valoradas del Govern de la Gene

AVE como segunda preocupación, son los que mayor

Ayuntamiento constata que un 83,7% de la pobla

ralitat, que prácticamente vio la luz en la ciudad tras

confianza tienen en el futuro.

ción se siente satisfecha de vivir en L’Hospitalet y que

la visita del president Maragall en la que pronunció la

Sin obviar los problemas, inevitables en un munici

4 de cada 5 lo está de vivir en su barrio. El 65% cree

frase “en Collblanc-la Torrassa nos jugamos el futuro

pio de más de 260.000 habitantes, la buena nota que

que la ciudad ha mejorado en los últimos dos años y

de Catalunya”.

obtiene la ciudad y el convencimiento que el mañana

un 67,2% –2 de cada 3– piensa que L’Hospitalet aún

Precisamente, los encuestados sitúan el origen de

será mejor, que las cuestiones que hoy preocupan se

las mejoras sobre todo en las actuaciones urbanísti-

resolverán, reafirman la identificación de la ciudadanía

Estos datos ponen de manifiesto que la ciudad es

cas, el arreglo de las calles, las infraestructuras, la crea-

con L’Hospitalet. El optimismo y la confianza son ele

tá en plena expansión y que las buenas perspectivas

ción de parques y zonas verdes, y los nuevos servi

mentos clave para el avance, junto a la buena gestión

son percibidas por la ciudadanía. En los últimos años,

cios públicos, obras que, si bien ocasionan molestias

–el Ayuntamiento obtiene una nota media de 6,6, la

el municipio ha sido referente en diversos aspectos.

durante su ejecución, se revelan a la vez como ele

valoración más alta en 10 años–. Porque el futuro de

Por ejemplo, la emblemática plaza de Europa y la

mentos de mejora futura.

L’Hospitalet está en manos de todos.

mejorará más en el futuro.
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PAM de L’H: polítiques
per a tothom

Rajoy o Zapatero:
eficacia o sonrisa

Bones paraules
però pocs fets

Un PAM de les
petites coses

El Pla d‘Actuació elaborat pel Govern Munici
pal, i aprovat pel Ple de l’Ajuntament el mes
de desembre, conté més de 500 propostes
d’actuacions concretes que continuaran fent
de L’Hospitalet una ciutat millor dia a dia.
La majoria d’aquestes propostes estaven
al Programa Electoral del PSC i van comptar
amb el suport majoritari de la ciutadania a les
passades eleccions. Propostes fetes amb i per
la gent.
El gruix de les pro
postes aprovades tenen
a veure amb les perso
nes i la millora de la seva vida: l’educació és
una prioritat del Govern.
El 2011 haurem cons
Mario
truït 5 escoles bressol,
Sanz
crearem –amb la Ge
portaveu del grup
neralitat– més centres
municipal
educatius i millorarem
els actuals, estem treballant per aplicar la Llei
de dependència del Govern Zapatero, ampli
arem el servei de teleassistència, millorarem i
ampliarem el número de casals per a la gent
gran i disposarem de més de 600 places de
residència assistida. Farem accions per ampli
ar l’oferta cultural amb més biblioteques, més
espais i més activitats, per ampliar i millorar
l’oferta esportiva a tots els barris i per treballar
per l’emancipació dels nostres joves.
La millora urbana és una realitat a L’Hos
pitalet: construirem més de 4.000 habitatges
públics a tots els barris, ampliarem les zones
verdes, millorarem els carrers, l’enllumenat, la
neteja i el mediambient, així com el transport
públic. També augmentarem la seguretat pú
blica que s’ha reforçat amb l’increment de 40
agents de la guàrdia urbana.
L’Hospitalet avança amb actuacions per
la gent!

Según el Instituto Nacional de Estadística, los cereales han subido un 50%, la leche un 30%,
la carne de ternera, el arroz y el aceite un
20%, la carne de cerdo un 15%, el pan y
la carne de cordero un 14%, y así todos los
productos que integran la cesta de la compra.
Sin embargo, el sueldo de los trabajadores y
las pensiones sólo suben un 3% de forma
que tenemos que pagar más dinero por las
mismas cosas. Es decir,
no llegamos a final de
mes. Y ante la difícil si
tuación económica de
las familias ¿qué hace
Zapatero? Sonreír.
Según el índice de
tendencia
de competiti
Juan Carlos
vidad,
elaborado
por el
del Rio
Ministerio
de
Industria,
portaveu del grup
las empresas españolas
municipal
han perdido competiti
vidad respecto al resto de países europeos y
eso se traduce en cierre de empresas y au
mento del paro. El Banco Central Europeo ha
indicado que con un crecimiento económico
por debajo del 3% el paro se incrementará y
establece que España sólo crecerá un 2,1%
en los próximos años. Es decir, se preven más
de 500.000 nuevos parados en España.
Mientras en 2003, con un gobierno del
PP, en España sólo había 1.700.000 parados,
hoy, con un gobierno del PSOE, el paro es
de 2.100.000 personas. El número de inmi
grantes en paro ha aumentado un 24% en el
último año y supera ya las 211.000 personas.
Y ante el aumento de parados ¿qué hace Za
patero? Sonreír.
¿Prefieres un Zapatero que sólo sabe son
reír o un Rajoy inteligente y eficaz que sabe
solucionar los problemas económicos de las
familias? En marzo hay elecciones generales.
Tú decides.

Al darrer ple municipal es va aprovar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2008 -2011, on l’equip
de govern planteja quines actuacions pretén
tirar endavant durant la propera legislatura.
Si es fa una lectura ràpida del document,
es poden llegir moltes iniciatives i pot generar
certes expectatives, però lamentablement si
es llegeix amb més profunditat es veu amb
claredat que el PAM no va massa més enllà de
bones paraules, que en
realitat es transformaran
en poques concrecions.
Des de CiU lamen
tem fer aquesta afirma
ció tan contundent, per
què si el PAM no s’aplica
qui en sortim perjudicats
Meritxell
som els ciutadans i ciu
Borràs
tadanes de L’Hospitalet;
portaveu del grup
però l’execució del dar
municipal
rer PAM que va tirar en
davant el govern municipal ha estat un suspès
clar i rotund.
El document manifesta bones paraules pe
rò poques concrecions: verbs com impulsar,
crear, generar... Hi apareixen de forma constant,
però on són el nombre d’agents de la guàrdia
urbana que ampliaran la plantilla actual? On
són el nombre de places d’escola bressol que
es crearan? En definitiva, on són les xifres, allò
que la ciutadania percebrà com a real? Potser
aquesta manca de rigorositat és fruit d’allò
que es practica habitualment des de l’equip
de govern: l’”anar fent” i la política d’aparador,
que tant bé queda portes enfora però que
deixa a la gent que vivim a L’Hospitalet sense
allò que realment necessitem.
Tenen 4 anys per tirar endavant tot el que
han promès, a CiU exercirem la nostra respon
sabilitat i hi estarem a sobre.

El passat 17 de desembre el Ple de l’Ajunta
ment va debatre sobre el Pla d’Actuació Mu
nicipal (PAM), per als propers quatre anys. El
document final ha estat fruit de tres mesos
intensos de treball i negociació de les forces
polítiques que formem l’equip de govern. A
ICV-EUiA estem contents del resultat assolit, ja
que recull més del 80% del nostre programa
electoral i reafirma el nostre compromís amb
la ciutat.
És un PAM de les pe
tites coses, aquelles que
importen a la gent.
És un PAM de les po
lítiques socials i educati
ves amb més recursos i
inversió en nous equipa
Alfonso
ments. L’H tindrà quatre
Salmerón
noves llars d’infants, ela
portaveu del grup
borarà un Pla Local per
municipal
a la inclusió i crearà un
programa d’educadors de carrer per millorar
la convivència a l’espai públic i oferir sortida al
jovent en risc d’exclusió.
És també una aposta per l’habitatge públic.
L’Hospitalet impulsarà un mínim de 4.400 pisos
de protecció oficial, que representen més del
40% de tot el que s’està construint. I reflexa
també el compromís de la nostra ciutat contra
el canvi climàtic, renovant la seva aposta per les
energies netes, la creació de més zones verdes
i la millora del transport públic.
I per últim, el PAM també reflexa la nostra
sensibilitat per la participació ciutadana amb la
creació de nous consells de participació, i un
Consell de Ciutat que faci el seguiment de les
actuacions del govern.
Per tot això, aquest PAM té una clara em
prenta d’ICV-EUIA. Ara, un cop aprovat, ens
comprometem en el seu compliment i animem
a la ciutadania a implicar-s’hi, aportant, un cop
més, les seves propostes i la seva crítica.
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