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Gobernar es elegir, tomar decisiones sobre políticas públicas e inversiones. Con mayor o menor
acierto, la principal preocupación de los socialistas es hacer avanzar la sociedad procurando que
nadie se quede atrás.
Lamentamos, sin embargo, que no sea esa
idea la que guía la actuación de los gobiernos
español, claramente conservador, ni catalán, el
cual rehúye toda responsabilidad en su con-

frontación con el Estado y dibuja un futuro en el
que, con la independencia, se resolverán milagrosamente todos los problemas y, esperando
ese “gran día”, reducimos nuestras opciones de
presente y de futuro.
En España y en Catalunya, la sociedad se
empobrece y crece la desigualdad. Está demostrado que la educación es un factor que favorece
la igualdad de oportunidades, pero ahora mismo

se invierte en ella lo mismo que en Laos o Guatemala. En este caso, como en otros, la dejadez
del Govern hace que el Ayuntamiento tenga que
dedicar recursos para garantizar que los ciudadanos puedan llevar a sus hijos a la guardería o
puedan estudiar en la Escola de Música i Centre
de les Arts.
Y no, no solucionaremos estos temas con
banderas, sino replanteándonos las prioridades.

La alcaldesa Núria Marín sigue insistiendo en su
ficción del Distrito Cultural. Procura dar la apariencia de que es un proyecto solvente que no para de
atraer empresas culturales. Estos días ha estado
presumiendo de haber cerrado acuerdos con dos
multinacionales del sector –la Editorial Planeta y
Le Cirque du Soleil– para que se instalasen en
L’Hospitalet.
A primera vista parece una noticia formidable,

claro. Pero el diablo, sobre todo en política, está
en los detalles.
Básicamente, estas multinacionales vienen
porque el Ayuntamiento les regala, perdonándoles
hasta el IBI, los antiguos juzgados o un solar en
Bellvitge. Podría tener sentido si fuesen a generar
puestos de trabajo en la ciudad. Pero no es el
caso, por ejemplo, del Cirque du Soleil, que vendrá cada 2 años a hacer un espectáculo.

No es solo un agravio para el resto de actividades de L’H, que ven que el Ayuntamiento no
les presta ese apoyo cuando probablemente lo
necesitan más que esas multinacionales, sino que
representa un perjuicio para todos los ciudadanos
de L’H que ven que se renuncia a recursos cuando la ciudad requiere tantos servicios: la residencia de ancianos que se podía haber hecho en los
antiguos juzgados...

La modalitat de govern del PSC L’H per administrar la ciutat és via roda de premsa, amb grans titulars per generar ressò mediàtic i cops d’efecte.
El pas del temps demostra que allò que es deia
no es compleix o que és molt diferent del titular
estel·lar. Va passar amb l’edifici de la Mistral on es
va anunciar amb gran difusió que la Nau Ivanow
s’hi instal·laria per desenvolupar activitat cultural,
ara s’hi estan construint pisos. Va passar amb la

declaració de guerra de l’alcaldessa a les entitats
bancàries, amb amenaça d’expropiació de pisos
als bancs amb habitatges buits i encara no hem
vist ni un expedient sancionador ni cap cessió
d’habitatge.
Ara anuncien que l’espectacle de Le Cirque du
Soleil s’instal·larà a L’Hospitalet fins a l’any 2030
en el seu itinerari de gires. Canviem L’H ha demanat el contracte però simplement hi ha signada

una declaració d’intencions que no obliga a res la
multinacional del circ, que pot desfer el suposat
acord en qualsevol moment.
Mentrestant, a esquena de la gent, venen la
ciutat a capital privat com en el PDU de la Granvia
o en convenis avantatjosos com els antics jutjats
al Grupo Planeta. Uns pocs faran caixa a costa
nostra mentre que ens intenten distreure amb els
titulars, aquesta és l’única certesa.

Como se ha publicado en diferentes medios,
el Gobierno Municipal del PSC ha propuesto
la firma de un Pacte Local per a l’Educació de
L’Hospitalet en el que, lamentablemente, no podrá estar presente el PP por la intransigencia de
algunos de los integrantes del pacto, la ausencia
de elementos básicos de consenso y la escasa
ambición del PSC para asumir su responsabilidad como gobierno municipal.

Nos presentan un acuerdo sin ambición educativa, donde confunde la igualdad de oportu
nidades por igualdad de resultados, donde defiende la inmersión lingüística ignorando la importancia del bilingüismo y el inglés en las aulas.
Margina la cultura del esfuerzo y el principio de
libertad a las familias para decidir la educación
que desean para sus hijos por encima de cualquier intromisión de los poderes públicos. No

aborda con solvencia problemas como la falta
de plazas en les escoles bressol, la conciliación
de las familias o su responsabilidad sobre la
educación especial.
Por ello no suscribiremos el Pacte per a l’Edu
cació hasta que su redactado deje de estar idealizado por proclamas independentistas y cumpla
con las verdaderas prioridades de los alumnos/
as de la ciudad y sus familias.

La masia de Can Rigal és un edifici de mitjan segle xviii, d’estil barroc i neoclàssic, amb un gran
valor artístic i un dels principals elements del patrimoni de L’Hospitalet, que s’inclou al Pla espe
cial de protecció del patrimoni arquitectònic
(PEPPA).
Des d’ERC hem denunciat reiteradament el
mal estat de conservació de la masia, afectada
per actes vandàlics i una greu manca de mante-

niment. Cal aturar el deteriorament del patrimoni
de la ciutat, i solucionar els problemes de brutícia de l’entorn de Can Rigal posant fi als abocadors il·legals d’aquesta zona del barri de Pubilla
Cases. El grup municipal d’ERC ha tornat a demanar a l’alcaldessa que posi en marxa solucions
efectives davant la degradació de Can Rigal.
Ara, gràcies a ERC, l’Ajuntament reclamarà la
cessió de la masia al FC Barcelona, actual pro-

pietari, recuperant el nostre patrimoni i disposant
així d’un nou equipament per al barri de Pubilla
Cases. I s’emprendran també accions per tal que
els propietaris dels terrenys compleixin les seves
obligacions de neteja, conservació i preservació
de l’espai.
A més, cal que l’Ajuntament actuï ja per fer
possible el parc metropolità de Can Rigal, que
resta encara paralitzat.

L’equip de govern ens ha presentat el Pla d’actuació municipal (PAM) que es durà a terme durant
aquesta legislatura. L’han presentat ben engalanat
perquè tothom, a simple vista, vegi que fa patxoca.
Però un pla tan important com aquest, que és el
recull d’accions que es duran a terme per millorar
L’Hospitalet, no el podem valorar només amb un
cop d’ull. Cal analitzar-lo amb deteniment.
I, després de fer-ho, constatem que, un cop

més, l’equip de govern passa de puntetes pels
principals problemes de la ciutat: la neteja, la inseguretat i el civisme.
Tenim un PAM i un PIM (Pla d’inversions muni
cipals) on es pot comprovar que millorar la neteja,
la seguretat i el civisme dels barris no és cap
prioritat quan, per contra, és un dels fets que més
afecta el veïnat i que més perjudica la imatge i
qualitat de vida de la nostra ciutat.

I és que està molt bé parlar del Districte Cultural,
d’innovació i d’altres projectes positius per la ciutat. Però, no hem d’oblidar que, al final, la ciutat
són les seves persones i que aquestes necessiten
tenir els seus barris nets, segurs i cívics.
Esperem que després del PAM i del PIM no
haguem de ser testimonis d’un “PUM!” monumental i que, d’una vegada per totes, encarin els
problemes que realment afecten la ciutat.

Endesa, Repsol, Telefónica i Gas Natural han estat empreses públiques venudes pels governs de
torn a l’empresa privada, privatitzant serveis públics. Des del 2012, la Generalitat ha malvenut
40 immobles a Barcelona, que han anat a parar a
mans d’empreses i fons d’inversió privats. El Govern català segueix a moltes de les finques com a
llogater, pagant en pocs anys a aquestes empreses la quantitat percebuda per la venda.

Així les coses, en pocs anys allò que era de tots
ara és d’uns pocs que en treuen profit, sense que
la ciutadania se’n beneficiï. A L’Hospitalet aquesta
manera de fer política es pot veure a les cessions
demanials a empreses privades, d’espais públics
com l’edifici dels antics jutjats a Grupo Planeta;
Mercadona al mercat de la Florida; el complex
municipal de Tennis o a la reserva privilegiada
d’espai pel Cirque du Soleil a Bellvitge; pretenent,

per a més inri, vendre aquests favors a grans empreses, com a beneficis per a la ciutat.
La manca d’un model de ciutat on la gestió
pública sigui la que lideri els processos de transformació de L’Hospitalet fa que el govern del PSC
consideri Ia inversió privada com l’única fórmula
de finançament de millores a la ciutat, evidenciant
falta de voluntat política i d’atreviment per afrontar
aquests reptes.
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