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Hace 100 días que del gobierno de España salió
la resignación y entró la esperanza. 100 días en los
que el cambio ha dejado de ser una ilusión para
convertirse en una realidad.
100 días en los que hemos vuelto a trabajar por
una educación pública de calidad; por la creación
de empleo digno; por la sanidad pública y universal; por el medio ambiente y la solidaridad y por un
sistema público de pensiones garantizado.

Hemos vuelto a poner sobre la mesa los temas
que realmente afectan al día a día de los ciudadanos y que estaban tapados por falsas guerras de
banderas. Nos hemos sentado a hablar sin tabúes
ni aspavientos con todo el mundo, con firmeza y
respeto, demostrando que con diálogo y perseverancia todo es posible.
Los socialistas hacemos política, no teatro. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nues-

tros vecinos y vecinas, no con discursos y promesas, con compromisos y hechos.
Somos conscientes, que en dos años, no será
posible hacer todo lo que nos gustaría, por eso no
perdemos ni un minuto y ya estamos construyendo
el proyecto transformador, progresista, para esta
ciudad y este país de aquí a 2025. Un proyecto
para volver a sentir ilusión y orgullo colectivo. Un
proyecto en el que confiar.

La alcaldesa de L’Hospitalet ha empezado el curso
como lo acabó: buscando desesperadamente la
foto que le permita salir en los medios. Una de sus
artimañas preferidas para arrancar un poco de atención de la prensa es traerse a algún ministro o conseller para que haga alguna promesa a la ciudad que
por lo general incumplen. Ya nos trajo al conseller
Comín para anunciar un servicio de urgencias pediátricas que al final se quedó en una videoconferencia

con el hospital Sant Joan de Déu. Ahora nos trae a la
consellera Vergés para que recicle promesas incumplidas del 2010 y nos asegura que lo van a hacer de
aquí al 2021, cuando no se sabe si el govern Torra
va a llegar a final de año. En febrero la alcaldesa nos
trajo al ministro de Fomento del PP que nos prometió
un proyecto de soterramiento en 14 meses. Ahora
se ha traído al ministro del PSOE para decirnos que
el soterramiento es cosa de papeleo. Lo que pasa

es que ya teníamos un convenio de 2007 que se
quedó en nada. No es una cuestión de papeleo, es
una cuestión de presupuestos y es muy difícil que
el PSOE pueda aprobar unos. A la alcaldesa le da
igual, su política es realizar anuncios grandilocuentes para hacerse la foto aunque se queden en nada.
L’Hospitalet necesita menos castillos en el aire y más
ver sus calles limpias, vivienda asequible, plazas en
residencias para mayores, es decir, hechos.

L’Hospitalet és un indret mil·lenari, la troballa arqueològica més antiga de la ciutat és un cap de medusa romà. La primera impressió davant aquesta dada
podria ser que la ciutat gaudeix d’un ampli patrimoni arquitectònic i arqueològic, però la cobdícia especulativa construeix sense control ni planificació
de ciutat, arrasant-ne i menyspreant-ne gran part.
L’equip de govern es nega a fer cap control
arqueològic preventiu en les obres i maltracta

inclús els pocs elements protegits. Deixa morir
joies arquitectòniques com Can Rigal, Can Trinxet
o la Torre Gran, pràcticament en estat de ruïna.
Cedeix a empreses, durant dècades, fàbriques
modernistes com Godó i Tries o Germans Albert
i no saben què fer amb el castell medieval de la
Torrassa, camuflat entre lones de plàstic. Veuen
el patrimoni com un problema quan en realitat és
una oportunitat que revaloritza i dona profunditat

històrica a la ciutat.
Ja fa anys que entitats i veïns i veïnes de la ciutat
s’organitzen en defensa de béns que són de tots i
totes. El que no fa el govern ho fa la ciutadania; tot
el nostre suport i admiració. El patrimoni de L’Hospitalet és una prioritat en l’acció política de CanviemLH. El volem recuperar per poder gaudir de la
nostra història i compartir-la, aprenent del passat
per mirar cap al futur amb orgull hospitalenc.

Pedro Sánchez el pasado 2 de junio no tuvo escrúpulos para tomar posesión como presidente
del Gobierno después de presentar una moción
de censura pactada con los que quieren romper la
unidad de España.
Podemos decir que esta moción de censura se
la ha hecho a todos los españoles y, sobretodo,
a las familias menos pudientes que son las que
antes verán peligrar su economía familiar debido a

los bandazos del gobierno.
España ha cerrado en agosto con desaceleración económica y un desplome de la creación de
empleo. El paro se ha incrementado en 47.047
personas. Los brotes verdes del ejecutivo socialista empiezan a dar sus frutos, que como ha pasado
a lo largo de la historia, han sido negativos para el
conjunto de los españoles y especialmente para
aquellos sectores más vulnerables.

El PP siempre que ha gobernado se ha marcado la prioridad de garantizar las pensiones e
incrementarlas para ajustarlas a la realidad social.
El PSOE vuelve a poner de relieve que no tiene
entre sus prioridades garantizar la estabilidad económica, mientras por otro lado, malgasta el erario
público en incrementar los cargos de confianza,
aumentar ministerios, etc...Por el interés general y
el bien de todos ¡Elecciones ya!

Un dels comentaris recurrents parlant amb veïns
i veïnes de la ciutat és que la ciutat està bruta i
deixada. Les males herbes que s’escampen per
tots els carrers, carrers bruts, contenidors plens,
brutícia constant al costat dels contenidors, plagues, males olors...
Aquesta sensació, recurrent tot l’any, s’agreuja cada estiu i especialment en aquest mes
d’agost. Amb la calor, els contenidors plens i la

neteja deficient dels carrers acaben generant
encara més problemes com són les males olors.
Una ciutat amb aquesta densitat de població
necessita atendre especialment una qüestió
tan important com és la neteja. I aquest govern
del PSC no ho fa, per més que hi hem insistit.
Cal exigir a l’empresa que neteja la ciutat que
compleixi i reclamem a l’Ajuntament mesures
eficients per lluitar contra l’incivisme.

Tenim un govern que està permanentment de
vacances, i el resultat és que la ciutat cada dia
està més bruta.
Ha arribat el moment que debatem sobre el
model de gestió actual, tal com ja hem reclamat
en diverses ocasions, i que ens plantegem municipalitzar aquest servei.

És en els moments complicats on cal prendre decisions importants i valentes i amb aquest article
us vull explicar quina ha estat la decisió que la meva formació política, Junts per l’Hospitalet, i jo
hem pres en aquest moment d’involució democràtica sense precedents.
Creiem que la millor eina per poder donar resposta a la retallada i vulneració progressiva dels
drets fonamentals i per defensar els principis de-

mocràtics i els drets civils i polítics és fer un front
unitari, independentista, transversal i plural per a
les properes eleccions municipals.
Entre tots, societat civil i les grans forces independentistes, hauríem de teixir aquesta gran llista
que permetrà fer bategar amb força el sentiment
independentista i democràtic al nostre consistori.
A municipis com L’Hospitalet, la llista unitària és
l’eina que ens permetrà mobilitzar tot el vot demò-

crata i independentista, canalitzar-lo a les urnes i
aconseguir una representació significativa.
En aquests moments, cal que els polítics fem
un acte de generositat a favor d’allò que representem i, sobretot, per allò que volem aconseguir.
Aquí teniu el meu compromís públic per aconseguir poder presentar una única candidatura independentista en els propers comicis municipals.

Som a les portes del primer aniversari dels dos actes de desobediència col·lectiva més importants
contra un estat modern, però també d’una repressió policial salvatge contra població civil pacífica,
com poques vegades s’ha vist a Europa.
S’ha escrit molt sobre l’1-O i no tant sobre
el 3-O, dia escollit per manifestar-nos contra la
repressió, on no només vam tornar a posar de
cap per avall un Borbó legitimador, com el seu

avantpassat, de tota violència necessària contra el
nostre poble i institucions, sinó que també ho vam
fer amb els sindicats majoritaris, més preocupats
a perpetuar-se que a defensar-nos, tal com es
va fer palès el 8N, quan els CDR van paralitzar
el país.
L’esforç de l’alcaldessa, autoerigida com a
defensora d’un fals diàleg on cridava a rectificar
les institucions catalanes, per desvincular L’Hos-

pitalet del futur de Catalunya retirant material
sobre el referèndum, no va funcionar i la ciutat
es va mobilitzar com mai, tot i patir la violència de
l’Estat contra les veïnes que defensaven l’Institut
Can Vilumara.
El moviment de veïnes organitzades sorgit a la
ciutat i arreu del territori, continua viu i no legitimarà
cap retorn a un fals autonomisme sota l’amenaça
d’un nou 155, perquè la nostra ciutat ha canviat!
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