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Un campus d’excel·lència internacional

E

l projecte BiopoL’H, que concentra docència, atenció hospitalària, investigació
mèdica i empreses del sector, ha rebut
una empenta de primer ordre amb el títol d’excel·lència internacional que ha obtingut el
Campus de Ciències de la Salut de la Universitat
de Barcelona. Aquest Campus, que forma part del
clúster biomèdic i biotecnològic BiopoL’H, aplega diversos hospitals, instituts d’investigació, empreses i centres docents de la ciutat, entre altres
equipaments de Barcelona i de l’entorn. Aquesta
interacció entre diferents agents del coneixement
fa que se situï en un primer nivell i que sigui una
referència en l’àmbit internacional.
El Campus de Ciències de la Salut aglutina els
sectors públics i privats en un projecte comú que

promou la biomedicina i les tecnologies mèdiques
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la
població i també de ser motor de la transformació
del territori, del desenvolupament econòmic i del
benestar social. Són els mateixos objectius que
persegueix el BiopoL’H i que ara tindran un abast
internacional amb la distinció que els ministeris
d’Educació i de Ciència i Tecnologia han atorgat
al Campus que té la seva seu a L’Hospitalet, al
barri de Bellvitge.
El projecte de la Universitat de Barcelona
aplega 12.000 professionals de la salut i 8.000
alumnes i amb el reconeixement internacional,
preveu captar nous talents que se sumin als
seus 1.157 investigadors i fomentar la mobilitat
del seu personal per completar la seva formació.

Alhora concentra investigadors de primer ordre i
renom mundial, com Manel Esteller, referent internacional en el camp de l’epigenètica; María
Molina, responsable del Laboratori de Pneumologia Experimental de l’IDIBELL, o Francesc Xavier
Bosch, director del Programa d’Investigació en
Epidemiologia del Càncer de I’ICO i investigador
del virus del papil·loma humà i el càncer cervical.
Ells només són una mostra: la cara més coneguda del gran potencial d’aquest projecte unit al
BiopoL’H que posarà L’Hospitalet en el mapa del
coneixement i de la investigació i que impulsarà
una nova economia basada en la innovació i en el
benestar. L’Estat ha reconegut aquest potencial i
l’ha premiat amb un reconeixement que li obre les
fronteres per arribar a tot el món.
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Ambició per a L’H i
per a Catalunya

Las comilonas del
gobierno municipal

Qui s’ho creu?

Que no ens toquin
les pensions

A les properes eleccions al Parlament de
Catalunya ens hi juguem el nostre futur.
Hem d’escollir entre “Artur Mas de lo mismo” o José Montilla. El primer és un candidat de dretes, que va ser conseller en cap
en l’època Pujol i que va ajudar a fer que
Aznar fos president del Govern en dues
ocasions; el mateix que a la gran nevada
que va patir Catalunya fa deu anys estava
a la discoteca en comptes de coordinar
els serveis per als catalans afectats.
El que va subvencionar les escoles privades d’elit on van els rics amb convenis
blindats que encara patim, o el mateix que
no va baixar l’impost de successions perquè llavors deia que “no calia”. El mateix
que va negociar amb el PP un sistema de
finançament insuficient per a Catalunya. El
mateix que mai no va voler tenir un nou
Estatut més ambiciós per Catalunya.
Per contra, José Montilla és el president de la Generalitat i candidat socialista
que ha fet més en quatre anys que CiU en
vint-i-tres. Catalunya té més autogovern
i millor finançament que mai. Montilla ha
possibilitat la millora de més de 100 barris
d’arreu del país, ha ampliat més la xarxa
de Metro, ha assegurat l’aigua potable per
a l’àrea metropolitana, ha obert el Metro a
la nit, ha inaugurat el Centre de Predicció
Personalitzada del Càncer a Badalona,
etcètera.
Fa pocs dies, l’alcaldessa, Núria Marín,
i Montilla van presentar el projecte per a
l’antiga caserna de la Remuta, on l’Ajuntament vol que la Generalitat construeixi
habitatge públic. No tinc cap dubte que
amb un president socialista això es podrà
fer. Això és tenir ambició per a L’Hospitalet
i per a Catalunya.

El año pasado ya denunciamos que el
gobierno de la ciudad utilizaba tu dinero
para darse auténticas comilonas y un año
después continúan haciéndolo. Chuletones de buey de 42 euros, lubinas de 32
euros, bacalao de 26 euros, jamón de bellota, mariscos, cabrito, vinos de 30 euros
y, para acabar, chupitos, licores y cava.
Estas son algunas de las comilonas ‘de
trabajo’ del gobierno de la ciudad formado
por el PSC e ICV-EUiA.
Mientras en L’Hospitalet ya hay 20.596
personas en paro, algunos concejales
del gobierno de la ciudad viven de lujo
con tu dinero. Desde el PP pensamos
que es vergonzoso este tipo de gastos,
máxime cuando cada día hay más familias
de la ciudad con auténticos problemas
económicos para llegar a final de mes.
Pensamos que, en ocasiones, es necesario hacer algún tipo de comida de
trabajo pero nunca comilonas como las
que están haciendo algunos concejales
del gobierno municipal. Por eso hemos
pedido que se limite el gasto de esas
comidas a 20 euros por comensal y que,
si un concejal quiere comer o beber algo
más caro, lo pague de su bolsillo, pero no
con el dinero de los ciudadanos. Cada día
hay más ciudadanos hartos de los abusos que hace el gobierno de la ciudad.
Hoy más que nunca muchos ciudadanos
creen que el cambio en L’Hospitalet es
necesario. El PP es la segunda fuerza
política en la ciudad y el único que puede
ser el cambio real en L’Hospitalet. Si en
las próximas elecciones municipales nos
apoyas y gobernamos nos comprometemos a limitar el coste de esas comidas.

“El tripartit ha fet un gran servei però el seu
temps ha passat”. Amb aquestes paraules José Montilla ens feia saber a tots els
catalans que, “encara que sumin”, no tornaria a reeditar el tripartit i que no canviarà
els seus principis per un grapat de vots al
Parlament de Catalunya a canvi de ser investit president de la Generalitat.
Davant d’aquest compromís, és el
moment de fer memòria i recordar que
el mateix José Montilla ja va fer aquestes
mateixes declaracions abans dels comicis del 2006 i, just després, va tornar a
ser investit president gràcies a un altre
tripartit. Davant d’això, cal preguntar-se:
quina és la credibilitat de José Montilla?
Potser aquestes declaracions vénen
motivades pel fet que el 80% de la gent
no vol un altre tripartit i, per això, ara tots
els seus membres (davant dels propers
comicis) reneguen de tot el que han fet
(i desfet) durant aquests 7 anys. Tanmateix, és molt probable que, si sumen, els
tornem a veure posant, feliços, per a la
foto del tercer tripartit. I, com l’any 2006,
la negació quedaria per a l’hemeroteca.
Aquest tripartit, doncs, només els catalans el podem impedir. És el moment de
posar el punt final a la història del tripartit,
passar pàgina i començar un canvi. Un
canvi per poder superar la crisi econòmica, per un Estat del benestar eficaç, per
un govern amb complicitat ciutadana, pel
dret a decidir i per aixecar Catalunya.
Aquest canvi només serà possible amb
un govern fort i, a hores d’ara, l’únic vot
útil pel canvi és el de CiU, que pot impedir
el tripartit.
Comença el canvi! Apunta-t’hi!

El dictat dels mercats continua. Després
de la reforma laboral, Zapatero, lluny d’escoltar la veu dels treballadors i treballadores, ha convocat el Pacte de Toledo.
Ampliar l’edat de jubilació als 67 anys i
allargar el temps de cotització són les noves exigències que vol imposar-nos ara el
Govern.
IU-ICV ja ha deixat ben clar que no
acceptarà cap reforma en aquest sentit.
Caldrà esperar si la resta de partits permetran un nou atac als drets laborals. En
comptes d’impulsar la generació d’ocupació, el pensament únic continua el seu
programa de contracció vers els més
febles. Està en joc la credibilitat del nostre
sistema democràtic. Zapatero insisteix a
tirar endavant un programa de desmantellament de l’Estat del benestar que no
ha votat la ciutadania i sembla que vol fer
cas omís al que ha manifestat el poble
exercint majoritàriament el dret de vaga.
Abaratint l’acomiadament i fent encara
més precàries encara més les condicions
de treball no es crearà més ocupació ni
sortirem d’aquesta crisi econòmica, de la
mateixa manera que empobrint les condicions de vida dels pensionistes no garantirem la fortalesa del sistema de pensions.
Fins fa ben poc, Corbacho afirmava
que el sistema de pensions espanyol no
estava en perill i les pensions estaven
garantides per als propers 30 o 40 anys.
Què ha passat per a aquest canvi d’opinió? Que el sistema financer mundial ha
decidit aprofitar la crisi per donar una
nova volta de clau per incrementar els
seus beneficis obrint la porta a les pensions privades. Convé no despistar-se i
continuar mobilitzant-se. Només una resposta unitària dels treballadors pot evitar
aquesta nova violació dels seus drets.
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