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EDITORIAL
Incivismo:
tolerancia cero

rios de establecimientos y locales que haciendo gala

locales de ocio, multas acompañadas del corres

de una gran irresponsabilidad vulneran las normas en

pondiente cierre durante períodos que alcanzan en

vigor, en perjuicio de la seguridad de su clientela y del

algunos casos los tres meses de inactividad.

descanso del vecindario. Exceso de ruido y de aforo;

La acumulación de irregularidades hace que se

El Ayuntamiento ha reiterado por activa y por pasi

incumplimiento de horarios; licencias de apertura que

apliquen leyes y ordenanzas con el máximo rigor y

va su “tolerancia cero” para aquellas actividades eco

no se corresponden con la actividad económica que

convierte las sanciones en ejemplo y advertencia

nómicas que vulneren las normas de convivencia. La

se desarrolla, o graves irregularidades en las medidas

para todos aquellos titulares de negocios que se

ordenanza del civismo, actualizada en 2005, y la le

de seguridad son ejemplos de las faltas recogidas en

vean tentados a vulnerarlas en busca exclusivamen

gislación autonómica sobre locales de ocio configuran

los más de 130 expedientes sancionadores abiertos

te de su beneficio. La intensificación de las labores

las reglas del juego, reglas que regulan las sanciones

por el Ayuntamiento en los últimos seis meses. De

de control por parte de inspectores municipales y

a las que se enfrentan aquellos que las incumplan.

entre ellos, destacan un volumen de sanciones por

de Guardia Urbana hace cada día más difícil saltar

Afortunadamente sólo son una minoría los propieta

valor de 45.000 euros que se han impuesto a cinco

se las normas.
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Ciudad para
las personas

Increible
pero cierto

Sí a
l’habitatge
públic

Alguna cosa
passa...

En defensa
pròpia

La exposición itinerante que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento
para explicar la transformación de
L’Hospitalet muestra, más allá de la
realidad física de las obras, el mode
lo de ciudad por el que apuesta el
gobierno socialista: un modelo pen
sado para las personas, que preten
de modernizar y renovar todos los
barrios para ten er una ciudad
más equilibrada,
acogedora, soste
n i b l e y m e j o r
equipada.
Los cambios
demuestran que
los socialistas hemos cumplido con
el compromiso de liderar y gestio
nar los procesos que transforman y
mejoran nuestra ciudad. Facilitar la
instalación de ascensores significa
mejorar la calidad de vida. Ampliar
las aceras o rehabilitar las fachadas
es una mejora del paisaje urbano.
Construir residencias, guarderías,
casales para la gent gran o centros
culturales es mejorar la ciudad. La
transformación que resulta evidente
a la vista debe de leerse también
en clave social: el reequilibrio de
los barrios o el impulso del civismo
son elementos imprescindibles en
la construcción de L’Hospitalet.
Los socialistas estamos configu
rando este modelo de ciudad desde
el consenso y el diálogo con los veci
nos y el tejido asociativo. La única
razón de ser de esta transformación
son las personas de L’Hospitalet,
que quieren un espacio donde po
der vivir con bienestar, calidad de
vida y convivencia.

En Cornellà hay discotecas cercanas
a Hospitalet que crean problemas
de inseguridad a los vecinos del barrio del Centro. Para evitarlo el go
bierno de nuestra ciudad formado
por el PSC e IC-IU ha llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento de Cornellà por el cual si queremos que
nos ayude tenemos que pagarle la
limpieza de uno
de sus parques
porque a él van
personas de Hos
pitalet. Para el
alcalde de Cornellà los ciudada
nos de Hospitalet
debemos ser tontos. ¿Por qué con
nuestro dinero tenemos que pagar la
limpieza de uno de sus parques?
Nuestro alcalde ha aceptado y
con nuestro dinero en lugar de gastarlo en nuestra ciudad vamos a pagar la limpieza de Cornellà. Si el motivo de pagar la limpieza de ese parque es porque van personas de Hospitales entonces que el Ayuntamien
to de Barcelona nos pague la sucie
dad que provocan las personas que
cuando vienen a ver el Barça dejan
sus coches sobre nuestras aceras y
manchan nuestras calles. Y habrá
que poner un guardia urbano que
controle de que ciudad son las per
sonas que van al IKEA o Carrefour
porque también ensucian nuestra
ciudad y deberá su ayuntamiento
pagar la limpieza de nuestras calles.
No nos merecemos un gobierno ineficaz que no sabe defender ni nues
tros intereses ni nuestro dinero. Den
tro de un año hay elecciones municipales. TU DECIDES.

La construcció d’habitatges públics
per a joves és motiu de polèmica a
la ciutat. La Generalitat va modificar
la llei per tal que aquesta modalitat
d’habitatge, que pretén fomentar
l’accés a l’habitatge dels més joves,
sigui considerada com a equipa
ment públic. És una de les mesu
res que s’estan posant en marxa
des del govern
au tonòmic per
tal de garantir el
dret constitucio
nal a una viven
da digna. Quin
és el problema?
Què hi ha de do
lent en el fet que es construeixin
pisos de lloguer per a joves, amb
la idea d’anar configurant un parc
públic d’habitatge com tenen la im
mensa majoria de països europeus?
Què hi ha de dolent si a més a més
els baixos dels edificis són destinats
a equipaments per al barri en sòl
que té la qualificació d’equipament?
Nosaltres no veiem un problema on
només hi ha la voluntat d’aportar
solucions a una situació insostenible
com ara la impossibilitat d’accedir
a un dret universal i constitucional
com ara el dret a l’habitatge. No ens
val l’argument que es vol una zona
verda, perquè el terreny assignat no
és precisament una zona verda, si
nó un solar on aparquen els cotxes
en superfície d’una manera més o
menys desordenada. L’Hospitalet
necessita un desenvolupament equi
librat, capaç de crear noves zones
verdes, més espai públic per a ús de
les persones, i més habitatge, públic
i assequible.

Darrerament són molts els veïns de
L’Hospitalet que no estan satisfets
amb la gestió que es fa des de l’A
juntament: creen plataformes, pen
gen pancartes, es mobilitzen... Tot
motivat perquè l’Ajuntament no els
escolta i tira endavant projectes o
realitza accions que no els satisfan.
A CiU creiem que alguna cosa
es t à passant a
la L’Hospitalet:
el dia a dia no
r u t l l a (c a r r e r s
bruts, voreres
trencades, man
ca de seguretat)
i, ment res t ant ,
l’equip de govern s’omple la boca
de par ticipació ciutadana. Quan
tants veïns s’alcen i reclamen el
que creuen just, és que alguna cosa
està passant, és que l’Ajuntament
no escolta i no treballa com cal. La
mala gestió s’està convertint en una
xacra de la nostra ciutat. La majoria
absoluta del PSC fa molts anys que
dura, i això ha fet que l’equip de go
vern no escolti i tiri pel dret. Veïns
de Can Serra, Bellvitge, Centre, Sant
Josep... Són moltes persones des
contentes amb el govern de L’Hos
pitalet, que pateixen la seva mala
gestió i que veuen com es preocupa
d’altres coses, com les obres faraòni
ques (és més fàcil i gratificant arribar
a convenis urbanístics per a grans
actuacions immobiliàries que arribar
a acords amb els veïns de peu), enlloc de la deixadesa de la ciutat, la
brutícia, seguretat, etc. Creiem que
cal un canvi d’estil a l’hora de go
vernar la nostra ciutat: cal pensar en
les persones.

Des del grup municipal d’ERC sem
pre ens hem preocupat d’unir la
bona gestió d’allò que és públic, és
a dir, vetllar, perquè el govern municipal actuï pels interessos de la
majoria de la gent, i alhora sàpiga
tenir prou audàcia i criteri perquè la
ciutadania no se senti enganyada i
menys tinguda per l’Ajuntament.
Des d’ERC L’H ja
varem denunciar
en el seu dia la
manca de participació ciutada
na de l’equip de
govern, tant pel
que fa als projec
tes urbanístics o als pressupostos
municipals. Ara bé, hi ha un tema
encara més alarmant. De fet, és
una pregunta que no té resposta.
Quan un ciutadà se sent enganyat
per l’administració local, on ha de re
còrrer? La resposta és molt contun
dent, enlloc, i això per ERC L’H és
inadmissible. És per això, que des
de principi de legislatura reclamem
a l’equip de govern que crei la figura
del defensor del ciutadà, un òrgan
que s’utilitza a molts ajuntaments
del país i que, a part d’ésser una
eina de participació ciutadana, ser
viria per canalitzar tots els grups
veïnals que no se senten atesos per
l’Ajuntament.
Òbviament, la figura hauria d’és
ser una persona triada per consens
i amb total independència política. Per tant, en el Ple Municipal ERC
L’H, demanarà a l’equip de govern
que actui en aquest sentit de forma
urgent i ràpida abans no sigui mas
sa tard.
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