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EDITORIAL
Las calles de L’H
se ponen al día

coches aparcados. Entonces reparamos que el uso ha
deteriorado esa calle por la que pasamos a diario.

Ampliar las aceras de Riera de la Creu, convertir la
calle de Mossèn Santiago Oliveras y el pasaje Oliveras

Por ese motivo, la reforma periódica de las calles

en vía de prioridad invertida –donde el peatón tiene

de nuestros barrios debe ser una constante a con-

preferencia sobre el vehículo y no existe calzada–, pa-

Aunque los proyectos más vistosos suelen ser la

templar en los planes de actuación municipal. En el

vimentar la travesía Industrial y renovar el mobiliario

construcción de nuevos equipamientos, la apertura de

presente semestre, el Ayuntamiento de L’Hospitalet

urbano de la calle de Jacint Verdaguer son proyectos

nuevas calles o la creación de más zonas verdes, otras

invertirá casi un millón de euros en mejora del pavi-

que influyen en la calidad de vida de nuestros barrios

obras menos llamativas tienen una importancia funda-

mento, ensanchamiento de las aceras, sustitución de

y que no deben considerarse de menor calado que

mental en todos y cada uno de los barrios de nuestra

mobiliario urbano, alumbrado público y pivotes y otros

la construcción de un nuevo centro cultural o un poli-

ciudad. Es el caso de la mejora de la vía pública, la

arreglos proyectados en diversas calles de la ciudad.

deportivo, por citar algunos de los equipamientos

reforma de calles transitadas día a día por residentes

Y mientras se reforman ya se ha iniciado la redacción

que gozan de mayor aceptación en nuestra sociedad.

y transeúntes y que se resienten del uso cotidiano. A

del plan que el año próximo –con un millón y medio

Una calles ordenadas, adaptadas a la personas con

menudo no nos detenemos a observar el estado de

de euros– mejorará otras tantas vías de L’Hospitalet

problemas de movilidad, con mobiliario funcional y

la calle hasta que aparece una acera con las baldosas

en coordinación con los distritos y atendiendo las peti-

un pavimento en condiciones es tan importante para

levantadas, se rompe una farola o no conseguimos

ciones de los ciudadanos, de forma que en cuanto un

los que vivimos en la ciudad como practicar deporte

pasar con el carrito de la compra entre la fachada y los

plan finalice ya habrá otro listo para empezar.

o asistir a una conferencia o a una exposición.
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L’educació, una
prioritat del govern

Las familias ¿llegamos
a fin de mes?

El catalanisme
ha de liderar el país

Salaris
indignes

L’Hospitalet ha començat el dia 12 de setembre el curs escolar amb més places a tots els
nivells. L’etapa de 0 a 3 anys ofereix 180 places
municipals més les de la Generalitat i les privades-concertades amb suport econòmic de
l’Ajuntament des de fa molts anys.
Al llarg d’aquest mandat construirem set
escoles bressol municipals més; una per a cada
barri. Això ha estat possible gràcies al suport
del nou Govern de la Generalitat, donat que CiU
tenia aquesta matèria
abandonada.
L’educació primària
(de 3 a 12 anys) compta amb més de 18.100
(1.163 més que el curs
Mario
passat). Les competènciSanz
es municipals en aquesta
portaveu del grup
matèria són bàsicament
municipal
el manteniment de les
escoles. Per això, ara, les dues administracions
destinarem l’any 2008 més de 3 milions d’euros. També donem suport a programes per l’èxit
escolar, esport a l’escola, teatre, música i els
Plans d’Entorn.
L’Educació Superior Obligatòria compta
amb més de 8.550 alumnes, 100 més que el
curs passat, l’Ajuntament té per aquests joves
programes de transició al món del treball i de
garantia social perquè tothom tingui oportunitats. A més, s’han augmentat els recursos per
a la Formació Professional de qualitat i per a la
Formació Permanent d’Adults.
El suport a la música i les arts està cada dia
més present a la nostra ciutat augmentant les
matrícules a l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts.
L’educació universitària també està present
a L’Hospitalet al Campus de Bellvitge i al Centre
de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya,
al local del Tecla Sala. Bon curs a tothom.

España es el único país de la Unión Europea
que dedica menos del 1% del PIB a las familias. El gobierno socialista gasta 4 veces
menos en ayudas a las familias que la media
europea. Países como Alemania, Suecia o Di
namarca destinan 6 veces más dinero a las
familias. Mientras en Dinamarca las madres
disfrutan de un año completo de baja maternal cobrando todo su salario o en Alemania
cualquiera de los dos
progenitores puede reducir la jornada laboral
recibiendo un 67% de
su sueldo; el gobierno
socialista de Zapatero
sólo concede 4 meses a
las madres y 2 semanas
Juan Carlos
para el padre.
del Rio
El gobierno del PP
portaveu del grup
aprobó que las madres
municipal
trabajadoras con hijos
menores de 3 años recibiesen 100 euros al
mes de ayuda. De la misma forma el PP aprobó que los libros de texto de nuestros hijos
tuvieran descuentos. Ahora el PSOE de Zapatero ha prohibido los descuentos en los libros
del colegio de nuestros hijos y la promesa que
hizo en campaña electoral de dar 100 euros
a todas las madres con hijos menores de 3
años, trabajasen o no, no la ha cumplido.
Zapatero ha prometido 2.500 euros por
nacimiento y Solbes, que es el vicepresidente
económico del gobierno, dice que no hay dinero. Las familias españolas necesitamos más
ayudas y menos mentiras.
Mientras otros ayuntamientos como el de
Santa Coloma subvenciona los libros de texto
del colegio, en L’Hospitalet el PSC se niega a
ello a pesar de que en el Ayuntamiento hay
superávit. Desde el PP creemos necesario
ayudar a las familias por ello lo vamos a pedir
en el próximo pleno.

Fa uns dies Artur Mas va fer una proposta engrescadora: refundar el catalanisme per tal que
torni a liderar el país. La seva proposta va en la
línia de reflectir que quan el catalanisme no liderar el país, aquest perd prestigi i perfil propi;
i això és el que està passant des de fa 4 anys,
temps en què el debat ha passat a dividir la
realitat del país en dretes i esquerres, deixant
en un segon terme l’eix nacional. Les conseqüències de no treballar
des d’una posició catalanista, és a dir, sense cap
lligam amb forces polítiques de l’Estat; es noten
arreu del país, i només
cal fer un repàs de totes
les problemàtiques que
Meritxell
hi ha hagut en matèria
Borràs
d’infraestructures durant
portaveu del grup
l’estiu: mal funcionament
municipal
diari del servei de rodalies de Renfe, manca de servei elèctric a mitja
Barcelona i també a L’Hospitalet, problemes a
l’aeroport del Prat, embussos constants a les
carreteres i autopistes.
És indubtable que el Govern de la Generalitat no ha gestionat com cal tot aquest conjunt
de crisis, i que el fet que a Madrid hi governi
el mateix color polític ha fet que no s’insistís
de forma clara i decidida en la solució ràpida i
contundent de tots els problemes. Qui governa
el país no ha estat a l’alçada.
Des de CiU creiem que el catalanisme ha
de liderar el país, ja que només des d’aquesta
perspectiva, preocupada primer i abans de res
pel benestar i el futur del país, és a dir, de tots
i cadascun dels catalans; és com s’afronten
millor les realitats i problemàtiques que puguin sorgir. El més important és Catalunya i la
seva gent i és en aquesta línia des d’on hem
de continuar treballant, des de Convergència i
Unió així ho seguirem fent.

Segons un estudi de l’Institut Català d’Esta
dística, sis de cada deu catalans en edat laboral arriben amb dificultats als mil euros mensuals. És a dir, més de tres milions de treballadores i treballadors no superen el llindar dels
mil euros mensuals a casa nostra. La notícia
s’obria pas el 20 d’agost a les pàgines interiors d’algun diari entre l’apagada estiuenca,
nova avaria de Renfe i la captura del tauró gris
a Tarragona.
És una dada absoluta
ment escandalosa que
posa de manifes t les
contradiccions d’un mo
d e l d e d e s e nv o l u p a ment econòmic injust,
que se sosté precisaAlfonso
ment sobre les espatlles
Salmerón
de la temporalit at , la
portaveu del grup
precarietat i l’endeuta
municipal
ment familiar de la classe treballadora.
ICV-EUIA defensa, entre d’altres mesures per millorar la qualitat de l’ocupació,
l’increment, amb urgència, del salari mínim
interprofessional que en l’actualitat és irrisori:
507,60 euros mensuals. Aquesta mesura ha
estat proposada recentment pels sindicats
CCOO i UGT.
Els salaris congelats, l’euríbor pujant, i
mentrestant, les famílies catalanes continuen
endeutant-se per afrontar el pagament de la
hipoteca o del lloguer. Aquesta realitat, tantes
vegades comentada a les sobretaules familiars aquest estiu, contrasta amb les tertúlies
radiofòniques que centren la seva atenció
en els problemes de lideratge del PP, en un
hipotètic referèndum per a la independència
de Catalunya l’any 2014 o la creació del nous
partits polítics.
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