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En homenatge als nostres demòcrates

L

a ciutat ha guanyat un nou equipament cultural i ha recuperat un edifici del patrimoni
arquitectònic. Can Riera és l’homenatge
de L’Hospitalet als lluitadors antifranquistes que van exposar la seva vida perquè avui puguem gaudir de llibertat i benestar. I és la contribució de L’Hospitalet al Memorial Democràtic de
Catalunya que recupera el nostre passat recent
perquè no oblidem mai que la democràcia s’ha de
guanyar cada dia.
Però Can Riera té, a més, un altre valor afegit
com a Espai de memòria de L’Hospitalet. La seva
vocació pedagògica per acostar la història del segle XX als estudiants i als joves que senten llunyana la contesa de la Guerra Civil, la lluita clandestina contra la dictadura i la il·lusió i l’esperança per
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la recuperació de la democràcia. Els responsables del nou equipament estan elaborant un programa educatiu que oferiran a les escoles perquè
els joves se sentin hereus i defensors dels valors
demòcrates que van conrear les passades generacions durant 40 anys d’obscuritat.
Els seus espais estan adequats per fer trobades i conferències entorn la història del segle XX
i, alhora, per fomentar els treballs de recerca sobre aquest període, perquè a Can Riera també es
poden consultar documents històrics de l’època
digitalitzats i fer una primera recerca per saber si hi
ha informes polítics i/o socials dels ajuntaments
franquistes sobre nosaltres o els nostres familiars. És un servei que la ciutat devia als hospitalencs que van lluitar per la democràcia.

Però a més de ser un homenatge als lluitadors
antifranquistes, Can Riera quedarà lligat per sempre al record del primer tinent d’alcalde i responsable d’Educació i Cultura, Mario Sanz, que va morir el 17 de febrer, pocs dies abans d’obrir-se Can
Riera-Espai de memòria de L’Hospitalet. Sanz, columnista habitual del Diari L’HOSPITALET com a
portaveu del Grup Municipal Socialista, no va poder presentar a la ciutadania el nou equipament,
que formarà part per sempre més del seu llegat
junt a la Xarxa de Biblioteques i l’impuls de les Festes de Primavera i de les programacions del Teatre
Joventut, del Centre Barradas o del Centre Cultural Tecla Sala. La jornada de portes obertes a
Can Riera va esdevenir també homenatge a Mario
Sanz, homenatge als nostres demòcrates.
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Prometo cuidar
L’Hospitalet

L’Hospitalet
necessita un canvi

Fins sempre,
amic Mario

La construcció i el desenvolupament de
L’Hospitalet són fruit de l’esforç fet per les
persones que hi vivim i l’estimem. Estem
orgullosos de la nostra ciutat i considerem
que és un indret idoni per viure i conviure.
L’Hospitalet és casa nostra i, per tant, tots i
totes tenim la responsabilitat de mantenirla endreçada i neta.
Al Govern municipal treballem per fer
que la ciutat segueixi sent atractiva i ens
preocupem de mantenir-la ben conservada. Una mostra d’això és la presentació
que va fer el febrer l’alcaldessa, Núria Marín, de l’inici del desplegament de la nova
contracta de neteja, la qual comptarà amb
un millor sistema de neteja viària i amb
uns sistemes de recollida més avançats,
ràpids, silenciosos i efectius.
A l’Ajuntament treballem pel manteniment de la ciutat, però també necessitem
la complicitat i la col·laboració de tots els
ciutadans i totes les ciutadanes per fer de
L’Hospitalet una ciutat més cívica. Malgrat
que els comportaments incívics són una
minoria, són suficients perquè comportin
despeses municipals considerables. Les
pintades a les parets, la brutícia fora de
les papereres, els desperfectes al mobiliari
urbà o els excrements a la via pública són
exemples que tenen un elevat cost per
l’Administració. A més, són despeses que
podrien destinar-se a altres necessitats
ciutadanes.
El civisme garanteix la qualitat de vida
i, alhora, aporta tranquil·litat ja que, sovint,
els comportaments incívics accentuen la
sensació d’inseguretat. Tenim un repte
tots plegats: fer desaparèixer les actituds
incíviques i consolidar els valors de civisme. És el nostre repte, el de tots els ciutadans i les ciutadanes. Ajuda’ns a cuidar
L’Hospitalet.

El gobierno de la ciudad formado por PSC
e ICV-EUiA está realizando una campaña
de publicidad con el título Prometo cuidar
L’Hospitalet, y tú?. Esta campaña cuesta
miles de euros y hoy en L’Hospitalet hay
más de 22.000 parados. En un momento
en el que el dinero público debe destinarse más que nunca a las personas necesitadas de L’Hospitalet, el gobierno municipal lo gasta en campañas de publicidad.
Esa no es la mejor forma de cuidar
L’Hospitalet. Prometer cuidar la ciudad no
es gastarse 6.992 euros en un desayuno
pagado con dinero público. Prometer cui
dar la ciudad no es pagar con el dinero de
los ciudadanos viajes de lujo a personas
del Ayuntamiento. Prometer cuidar la ciudad no es aprovechar las comidas de trabajo para comer mariscadas y beber vinos
caros. Eso no es cuidar L’Hospitalet.
En mayo hay elecciones municipales
y si crees que esto debe cambiar y nos
apoyas prometo cuidar de L’Hospitalet y
para ello prohibiré que los concejales utilicen tu dinero para viajes de lujo y comilonas. Prometo cuidar de L’Hospitalet y para
ello pondré más policía en la calle para
que te sientas seguro. Prometo cuidar de
L’Hospitalet y para ello ayudaré a crear
puestos de trabajo bajando impuestos y
ayudando a los que crean empleo. Prometo cuidar de L’Hospitalet y para ello desti
naré más recursos a la limpieza de las ca
lles. Prometo cuidar de L’Hospitalet y por
eso gobernaré con humildad y eficacia,
respetando a todos y no olvidándome de
nadie.

Ja fa 32 anys (28 dels quals amb majoria
absoluta) que el Partit dels Socialistes de
Catalunya governa la nostra ciutat. De fet,
és molt possible que algunes persones
del teu entorn o, fins i tot, tu mateix hagueu
viscut sempre governats pel mateix partit.
32 anys són molts anys, massa, perquè un ajuntament estigui en mans d’una
sola formació política. I és que, quan fa
32 anys que una mateixa formació política
governa un municipi, el joc democràtic és
pobre ja que la democràcia es manifesta
en tota la seva dimensió quan hi ha alternança política. Per aquest únic fet, ja és
necessari que a la nostra ciutat hi hagi un
canvi, una renovació a fons.
La manca de relleu polític ens ha portat
a tenir un govern opac, poc transparent i
que administra els recursos públics d’una
forma poc curosa. Recordem els viatges
suposadament “professionals” amb creuers i habitacions de luxe que s’han fet
a través de l’empresa pública L’H 2010.
Per tot això, a CiU creiem que és el
moment del canvi a L’Hospitalet. Cal que
la ciutat tingui un govern que pensi en la
seva ciutadania, que sigui capaç de donar
resposta als seus problemes, que sigui
transparent, i, d’acord amb els moments
difícils que vivim marcats per la crisi econòmica, que sigui capaç de ser auster.
Amb aquest article, vull convidar-te que
tanquis els ulls i pensis quina és la ciutat
que vols i, després, comparar-la amb la
ciutat que tens. Una vegada fet: creus
que la ciutat necessita canviar i millorar en
molts aspectes, oi?

El passat 17 de febrer ens va deixar Mario
Sanz, portaveu del PSC al nostre Ajuntament després d’una llarga lluita contra el
càncer. Avui trobem a faltar la seva columna
en aquest espai del Diari i crec que és just
dedicar-li la nostra columna a la seva memòria. Mario va ser moltes coses: regidor de
dos districtes diferents, regidor de Participació Ciutadana, tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura, diputat provincial, president
de l’Institut del Teatre. Va ser moltes coses,
però sobretot, una persona que s’estimava
la seva ciutat i el seu partit amb veritable
passió.
He compartit moltes experiències amb
Mario, com a portaveus dels nostres grups i
com a socis de govern. Hem discrepat molt
però també hem arribat a molts acords pel
bé de la ciutat. Era un treballador incansable, meticulós, dur en la negociació, tossut
i capficat. Sempre exploràvem fins al final
les possibilitats d’acord en una moció o en
un projecte, però si finalment, l’acord no
era possible, tenia l’elegància i el tarannà
democràtic que permetia que l’endemà
poguéssim continuar treballant per un nou
objectiu. Aquest era segurament un dels
seus millors valors en política.
La seva pèrdua és una pèrdua irreparable i una injustícia. Ens deixa probablement
en el millor de la seva vida. Va lluitar fins al
final contra la seva malaltia sense deixar
de banda les seves obligacions ni un sol
dia. ICV-EUIA hem perdut un company
de Consistori, i un aliat en tants projectes
compartits, però també un amic. La ciutat
perd un polític jove i compromès que tenia
moltes coses a dir encara. Des d’aquí vull
donar un cop més en nom del meu grup
el condol a la seva dona, la seva família i
el seu partit. Compañero y, sin embargo,
amigo, no t’oblidarem.
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