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L’H rep el congrés mundial de telefonia mòbil

L

es instal·lacions de la Fira de Barcelona a
Granvia L’H acullen per primer cop del 25
al 28 de febrer el Mobile World Congress,
el congrés mundial més important dedicat
a la telefonia mòbil que atraurà a L’Hospitalet milers
de visitants de 200 països, una oportunitat única
per donar a conèixer la ciutat i el seu potencial i
per beneficiar-nos alhora de l’impacte econòmic
d’un esdeveniment d’aquestes característiques.
Aquests són els objectius de la campanya ins
titucional Allò que és bo per a L’H, és bo per a tu, que
ha elaborat l’Ajuntament per posar en relleu els beneficis que la ciutat pot treure de fires d’impacte
mundial com aquesta.
Es tracta de fomentar el turisme i de ‘vendre’
el nostre comerç, un dels àmbits per al desenvo
lupament econòmic futur de la ciutat que va mar

PSC
Francesc J.
Belver
Portaveu

car l’alcaldessa Núria Marín en la conferència que
va pronunciar el passat 17 de gener sota el tí
tol L’Hospitalet suma 12. Segur que a molts els
va sorprendre aquesta proposta però les xifres
de visitants de L’Hospitalet l’avalen. Anualment,
la ciutat és escenari d’una vintena de fires i con
gressos, 17 dels quals són d’àmbit internacional,
i registra més de mig milió de pernoctacions en
les 3.200 places hoteleres que té disponibles.
L’any 2012 vam rebre 231.000 viatgers, 158.000
d’aquests provenien del turisme estranger.
El Mobile World Congress és un banc de pro
ves per començar a atraure aquests visitants més
enllà de la Granvia, on es troba la Fira de Barcelo
na i bona part dels hotels de la ciutat, i endinsarlos en el municipi per conèixer els seus espais
singulars, els seus equipaments i serveis, el seu
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comerç i la seva variada oferta gastronòmica. Per
això, L’Hospitalet tindrà una presència especial en
el congrés de telefonia mòbil, on repartirà entre
visitants i empreses participants plànols turístics
del municipi i guies gastronòmiques amb suggeri
ments sobre la nostra oferta de restauració. Tam
bé donarà la benvinguda als assistents al congrés
amb diferents elements a la via pública que mar
caran el nou emplaçament de la fira, ja que fins a
l’anterior edició se celebrava a les instal·lacions
de Montjuïc.
Es tracta d’una primera iniciativa perquè l’en
torn empresarial i de negocis del Districte Eco
nòmic aporti encara més beneficis al conjunt de
la ciutat i que s’haurà de treballar fomentant la
creació de nous serveis que resultin atractius tant
per als visitants com per als hospitalencs.
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Por la honradez

Corruptos

Problemes
enquistats

Moció de
censura

Donde recortar

Mientras los ciudadanos sufren
recortes de sus derechos, viven
el drama del paro y la constante
pérdida de su poder adquisitivo,
ha aparecido una cascada de
noticias sobre irregularidades en
la financiación de partidos políti
cos y de casos de corrupción en
diferentes administraciones pú
blicas.
Ahora mismo, el partido del
Gobierno que lleva un año impo
niendo sacrificios e incumplien
do todos sus compromisos elec
torales “por encima de sus po
sibilidades”, está bajo sospecha
de haber sobreenriquecido a sus
cargos.
Todo esto, especialmente en
este contexto de prolongada
crisis social y económica, no
beneficia ni a la política ni a sus
servidores que en su mayoría
somos honrados y honestos.
Los ciudadanos y ciudadanas de
este país han de tener confianza
en sus instituciones y en los res
ponsables políticos que ellos
mismos han elegido para que
las gobiernen. El triunfo electoral
no es un cheque en blanco, sino
un compromiso entre un partido
político y la ciudadanía.
La credibilidad en las institu
ciones básicas de la democracia
exige que cualquier cargo públi
co implicado en un caso de co
rrupción, diga la verdad, asuma
su responsabilidad y cargue con
las consecuencias.

Los partidos políticos no son co
rruptos, lo son algunas personas
que aprovechándose de su pues
to buscan un beneficio personal.
Es un sinvergüenza al que debe
mos perseguir y señalar. Es un
impresentable. Por su culpa los
ciudadanos creen que todos los
políticos somos iguales cuando
la mayoría estamos en política
para mejorar nuestros pueblos y
ciudades. Los corruptos, además
de meterlos en la cárcel, también
deberían devolver el dinero que
han acumulado de forma ilegal.
Deben saber que cuando salgan
de la cárcel no tendrán ni un euro.
Y para eso es necesario endu
recer las leyes. También debería
ser obligatorio que todos los polí
ticos expusiéramos públicamente
nuestra renta. Los ciudadanos
deberían saber cuáles son todos
nuestros ingresos y propiedades.
Qué teníamos antes de entrar en
política y lo que tenemos al salir
de ella. Máxima transparencia.
También otra medida para luchar
contra los corruptos podría ser la
limitación temporal en un mismo
cargo.
Tal y como hizo el expresiden
te del gobierno José María Aznar,
ningún político debería estar más
de 8 años ocupando un puesto
de gobierno, ya sea municipal,
autonómico o estatal. Por último,
todos los partidos políticos de
bemos alcanzar un gran acuerdo
para acabar con los corruptos.
Personalmente estoy harto de
ellos.

L’Hospitalet és una ciutat que al
llarg de la seva història ha hagut
de fer front a molts i diferents rep
tes. És una ciutat viva i en cons
tant moviment.
L’Hospitalet també és, lamen
tablement, una ciutat amb uns
problemes enquistats (així ho de
mostren els darrers resultats dels
baròmetres d’opinió) i amb un
equip de govern que sembla no
saber com donar-los resposta.
Any rere any, i ja en van uns
quants, la inseguretat ciutadana,
la manca de neteja i l’incivisme
són els grans protagonistes en
la llista dels principals problemes
de la ciutat. Fins i tot aquest any,
en el qual la crisi econòmica ha
afectat moltes famílies amb una
cruesa sense precedents.
Des de CiU creiem que
aquests resultats són molt preo
cupants ja que posen de manifest
que els problemes de la ciutat no
es solucionen i que s’agreugen
amb el temps perquè l’equip de
Govern no els ha donat la im
portància que es mereixien (recordem que la inseguretat ciuta
dana era només una sensació).
La ciutat ja fa dies que dóna
la veu d’alarma però l’equip de
Govern o no ho vol veure o, pitjor
encara, no sap com actuar-hi.
Ara, de nou, se’ns fa un discurs
de transformació de la ciutat i
nosaltres creiem que potser va
sent hora de transformar menys i
solucionar més.

Els papers de Bárcenas, cas Pa
llerols, Palau de la Música, ITV,
Nóos, Gürtel, cas Campeón,
Mercuri, Pretòria i un llarg etcète
ra. Cap democràcia pot aguantar
tanta corrupció i menys encara
un país que supera els 6 milions
de persones aturades. Hi ha cor
rupció en el si del sistema o és el
sistema mateix la corrupció?
La pregunta que es fa molta
gent és del tot oportuna. Alguns
polítics i empresaris roben impu
nement amb fortunes indecents
a paradisos fiscals, mentre que
a la població se li aplica la terà
pia de la destral. Atur, pobresa,
pèrdua de qualitat de vida, de
sesperança. A qualsevol país
dem ocràtic seriós, la pressió
ciutadana i mediàtica hagués fet
saltar del sistema els corruptes
amb judicis ràpids i exemplars,
condemnant els partits que els
han emparat a l’ostracisme. Aquí
ens preguntem cada dia on està
el límit de la indecència.
Tots els consensos constitu
cionals assolits el 1978 han sal
tat pels aires aquests dies. Estem
vivint, sens dubte, el moment
més crític des del cop d’estat del
23 de febrer de 1981. Urgeix la
regeneració democràtica per tor
nar a començar des del principi.
Moció de censura per fer fora els
corruptes i convocatòria d’un nou
procés constituent des de baix,
del poble i pel poble, capaç de
construir un nou ordre polític. És
urgent, abans que s’escoli abso
lutament tot per la claveguera.

Mientras los gobiernos del Partido
Popular y de CiU nos están aho
gando con sus continuos recor
tes, y el Gobierno de L’Hospitalet,
formado por PSC e ICV-IU, nos
ha subido los impuestos y tasas
municipales de forma brutal los
últimos años, vemos con estupor
donde prefieren gastarse el dine
ro estos partidos.
El último despropósito es la
subvención de 100.000 euros
otorgada por el Ministerio de
Empleo para un proyecto de “in
tegración de inmigrantes” en la
ciudad de L’Hospitalet; proyecto
que supondrá que el Ayunta
miento de la ciudad aporte otros
100.000 euros más para esta
supuesta integración.
En total 200.000 euros para
algo que no tendría que recibir ni
un solo euro. Quien se va a otro
país está obligado a adaptarse a
las costumbres de la sociedad
de acogida y tiene la libertad de
marcharse si no le gustan.
Está claro que en L’Hospitalet
estos ‘proyectos’ no han funcio
nado ni funcionarán y desde
Plataforma exigimos que no se
gaste ni un solo euro de los ciu
dadanos de L’Hospitalet en ellos.
Es vergonzoso que el dinero de
nuestros impuestos sirva para
tenerle que explicar a alguien
como comportarse o cuales son
nuestras leyes, eso parte de la
voluntad de cada uno y no del
dinero que se gaste en ello.
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