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EDITORIAL
La apuesta por la
calidad educativa

Este incremento considerable de la oferta ha

estándares de calidad excelentes para recuperar el

sido posible a partir del esfuerzo inversor que están

prestigio de la enseñanza, especialmente de la públi-

haciendo Ayuntamiento y Generalitat con el fin de

ca, y para mejorar el éxito escolar.

paliar el déficit en materia educativa que padece esta

La apuesta de este curso también va acompaña-

El 15 de septiembre, los centros de infantil y pri-

ciudad desde las últimas décadas. La administración

da de nuevos impulsos para favorecer la integración

maria de la ciudad, más los institutos y colegios que

local, que se ha fijado como una de las prioridades

del alumnado con necesidades específicas. En este

imparten ESO, abren sus puertas. Empiezan el ‘cole’

de este mandato la mejora de la calidad educativa, ha

sentido, una de las medidas que se aplicarán a partir

más de 26.800 alumnos de entre 3 y 16 años, cerca

invertido en la mejora y mantenimiento de colegios

de este año, y que ayudarán a la integración de los

de 600 más que el curso anterior. Para atender la de-

dos millones de euros., una cifra sin precedentes.

estudiantes de origen inmigrante, será un cambio de

manda, tanto la inicial como la que se irá agregando

Mientras que la Generalitat, la administración compe-

criterio a la hora de escolarizar aquellos que lleguen

derivada de la matrícula viva –la que permite escola-

tente, ha destinado otros seis millones para ampliar y

a través de la matrícula viva. A partir de ahora, estos

rizar a niños y jóvenes que lleguen a L’H con el curso

reconstruir centros.

alumnos se distribuirán de manera equilibrada entre

empezado–, se han planificado mil nuevas plazas.

Este esfuerzo persigue no sólo cubrir el aumento

todos los colegios, públicos y concertados, del mu-

Casi 700 se han habilitado gracias a la ampliación de

de demanda, sino modernizar y adaptar las escuelas

nicipio. La cohesión social y la integración de estos

colegios. El resto se reservan para cubrir el aumento

a las nuevas necesidades educativas del siglo XXI. L’H

escolares y sus familias en el barrio y en la escuela

de demanda que se podría generar durante el curso.

requiere poner al día sus colegios y dotarlos de unos

así lo exigen.
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L’H comença
el curs amb força

PSOE = paro

La importància d’un
bon finançament

Una retallada
intolerable

El 15 de setembre L’Hospitalet ha començat
el curs escolar amb més places en tots els
àmbits. Al llarg d’aquest curs hem fet noves
les escoles bressols Garabatos, del barri de
Sant Josep, i la Fortuny, de Collblanc. Avancen
les obres de les noves bressols de la Torrassa, Sanfeliu, la Florida i Santa Eulàlia. Hem
aprofitat l’estiu per fer nombroses obres de
millora a les escoles de primària i secundària
per valor de més de 8
milions d’euros; volem
més qualitat a les nostres escoles. Tenim més
de 36.000 alumnes i
3.000 professionals als
que volem agrair el seu
permanent compromís.
Mario
Aquest curs ampliSanz
arem els recursos per:
portaveu del grup
programes de garantia
municipal
social, transició escolatreball, plans d’entorn, ampliar places escolars
i crear nous centres educatius.
Aquest curs també avançarem en la transformació de la ciutat: el soterrament de les
línies de Renfe, amb el futur intercanviador de
la Torrassa, l’acabament de la transformació
de la Gran Via fins al riu Llobregat, el desenvo
lupament del projecte del BiopoL’H, més
pisos de protecció i de lloguer per a joves, el
nou mercat de la Florida, la City Metropolitana, el Pla Urban per al Gornal, la continuació
dels plans integrals dels barris, la instal·lació
d’ascensors, etc.
Continuarem governant per a les persones
i per la cohesió social, una de les prioritats de
la nostra alcaldessa, Núria Marín. L’Hospitalet
s’està transformant barri a barri per millorar la
qualitat de benestar dels seus ciutadans, i el
model de convivència, mitjançant el diàleg i la
mediació entre els veïns i l’Ajuntament, serà
una peça clau.

Los responsables de la mala situación económica son el presidente del Gobierno, Sr.
Zapatero, y el ministro de Economía, Sr. Solbes. El primero por ignorante, ya que no tiene
ni idea de qué hacer para evitar la crisis, y el
segundo por no querer hacer nada para evitarla. De la ignorancia de uno y la dejadez del
otro hoy, como hace 15 años, el paro vuelve
a subir. España es el país de la Unión Europea
donde hay más paro y
donde más ha subido en
el último año (del 8%
al 11%). A la noticia de
que las ventas de los pequeños comercios han
caído por quinto mes
consecutivo y que las
Juan Carlos
asociaciones de autódel Rio
nomos prevén que para
portaveu del grup
final de año 100.000
municipal
autónomos irán al desempleo, hay que añadir el último informe del
mes de julio del Instituto Nacional de Estadística donde se indica que el consumo se ha
estancado debido a la subida de los precios,
el incremento de las hipotecas y la caída del
poder adquisitivo de las familias españolas. Y
si a todo ello sumamos que la Comisión Europea establece que la confianza económica
de empresarios y consumidores españoles
cae mes tras mes volviendo a niveles del año
2003, no es de extrañar que fruto de esa
desconfianza la inversión caiga por primera
vez en 12 años y las familias reduzcan su consumo. Zapatero mintió cuando dijo que el año
2008 sería el año del pleno empleo y cuando
dijo que no existía crisis económica. Zapatero
miente o no se entera pero al final quienes salimos perdiendo somos las familias españolas
con cada día más paro y menos dinero en el
bolsillo para llegar a final de mes.

Un estudi sociològic elaborat per l’Associació
Catalana de Sociologia diu que els catalans/es
vivim en “un estat de perplexitat”. Si estudiem
el context (polític i econòmic) en el que ens
trobem, donem gràcies per conservar el seny.
Catalunya inicia aquest mes de setembre
amb més interrogants dels que va acabar
el mes d’agost: a la desconeixença de quin
serà el nostre finançament, s’afegeix la incertesa de com el Govern
donarà resposta al problema que representa
que 342.082 persones
s’hagin quedat a l’atur.
El que si coneixem
és la realitat del país:
Catalunya necessita re
Meritxell
c ur s os p er p o der fer
Borràs
front a les necessitats
portaveu del grup
de la seva gent. Aquesmunicipal
tes necessitats són tan
bàsiques com tenir un sistema sanitari sense
llistes d’espera, l’aplicació d’un sistema educatiu de qualitat o la capacitat de poder aplicar
la Llei de Dependència. Lamentablement, la
resposta del govern central a la nostra demanda de finançament sembla indicar que les
necessitats de Catalunya s’hauran d’esperar.
Davant d’això, a CiU també estem “perplexos”. No entenem com en aquests moments
de crisi econòmica se’ns nega el finançament
que per llei ens pertoca. La crisis no ha de
ser l’excusa sinó la raó per aplicar aquest
finançament. És ara quan els ciutadans/es
més necessiten un govern fort, cohesionat
i amb recursos. I més si tenim en compte
que Catalunya és una de les comunitats
més afectades per l’atur i que les polítiques
actives d’ocupació depenen de la Generalitat
de Catalunya. Sense un bon finançament no
existeixen solucions.

El ministre d’Economia Pedro Solbes acaba
d’anunciar que congelarà les transferències
del Govern central als ajuntaments. Mala notí
cia. Amb el finançament autonòmic empanta
negat, el Govern es despatxa amb un altre
senyal d’arrogància. Utilitza els recursos dels
ajuntaments per tapar altres carències. I és
que la frivolitat amb la qual s’està tractant la
crisi comença a tenir les primeres víctimes.
Se’n recorden dels 400
euros?
Com es pot garantir
la continuïtat i desenvo
lupament de les políti
ques socials quan més
es necessiten si tanquem
l’aixeta a l’administració
Alfonso
més propera al ciutadà?
Salmerón
De què serveix repartir
portaveu del grup
a dojo 400 euros si desmunicipal
près els ajuntaments no
podran incrementar per exemple, les beques
de menjador? Frivolitat i manca de previsió.
S’havia anunciat que aquest curs seria defi
nitiu per solventar d’una vegada per totes la
situació d’asfixia econòmica dels ajuntaments.
No sé com ens ho haurem de fer per quadrar
els pressupostos municipals de 2009 després
de la més que previsible reducció d’ingressos
procedent de l’impost de construccions i de les
plusvàlues, a causa de la frenada de l’economia
del totxo. Demanem solucions per a que la
crisi no la paguin els mateixos de sempre els
més febles. Treballadors, dones, joves, aturats
i pensionistes. De la mateixa manera, que
tampoc és just que l’administració més feble,
la local, la més propera al ciutadà, pagui la crisi
econòmica i es malmetin les ja insuficients polítiques socials, quan encara estem esperant el
desenvolupament de la tant celebrada Llei de
dependència. Per a ICV-EUiA aquets no és el
camí per abordar la crisi.
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