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Cercant solucions per a l’habitatge

U

na de les pitjors conseqüències de la crisi
econòmica és la falta de recursos perquè
les famílies puguin fer front al pagament
de l’habitatge, tant si es tracta de la quota
de la hipoteca com de la renda mensual de lloguer.
L’emergència social que suposa la falta d’habitatge
a preu raonable és el que va portar l’any 2013 l’Ajuntament, les entitats veïnals, les plataformes d’afectats i els principals sindicats a treballar plegats per
trobar solucions a curt termini. Un any i mig més tard
fan un primer balanç del Pla d’actuacions per a l’habitatge i constaten alguns primers passos en positiu.
L’esforç col·lectiu d’aquest pla, al qual també
s’han sumat diverses entitats financeres pactant
acords amb els afectats que no podien afrontar les
hipoteques i oferint pisos buits per a lloguer social,
ha permès augmentar a L’Hospitalet l’oferta d’habi-
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tatge a preu raonable, per sota del mercat lliure. No
és ni de bon tros la solució al problema que genera la falta de llars assequibles però sí que posa de
manifest que, si s’actua, la situació pot millorar. I les
administracions tenen la principal responsabilitat a
l’hora d’actuar, en especial l’Estat i la Generalitat,
que són les competents en aquesta matèria. Els
municipis, segons estableix la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, no han de
fer-se càrrec dels problemes de l’habitatge. Però,
si les altres institucions no ho fan, què ha de fer un
ajuntament com el de L’Hospitalet? Girar l’esquena
a afectats i entitats que reclamen ajuda? La solució
definitiva només serà possible si es canvia l’actual
legislació. Mentrestant, amb mediació i donant suport als afectats, L’Hospitalet està intentant aportar
el seu gra de sorra.
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Una altra de les aportacions importants d’aquest
pla integral sobre l’habitatge són les línies d’ajut i les
subvencions per a la rehabilitació, l’eficiència energètica i l’eliminació de barreres arquitectòniques
del nostre parc residencial. Tant important és que
tothom tingui un habitatge digne com que aquest
reuneixi les condicions necessàries per viure amb
comoditat i en condicions. I això sovint queda en un
segon pla, tot i que acaba incidint de forma directa
en la nostra qualitat de vida. Per això cal incentivar les reformes i alhora mantenir una activa política
d’inspeccions per evitar usos indeguts o sobreocupacions, com també fa el pla municipal.
Però cal seguir treballant, des de L’Hospitalet pe
rò també des de les institucions competents. L’habitatge digne i assequible és un dret i tots hem de
poder gaudir-ne.

ICV-EUIA

JORDI
MONRÓS
Portaveu

Alfonso
salmerón
Portaveu

PXC
daniel
ORDÓÑEZ
Portaveu

Yo no voté

9-N: la gran
mentira

Gràcies a la
democràcia

Després del 9-N

PxC cumple

Y el 10-N salió el sol. Como ya
sabíamos no se ha resuelto ninguno de los problemas que tenemos. Continuamos esperando
respuestas de los gobiernos del
Estado y de la Generalitat, pero
ellos siguen envueltos, cada uno,
en su bandera y la ciudadanía
sigue sufriendo su ausencia y su
incapacidad para hacer frente a
la cruda realidad.
Yo no vote porque, cuando
lo haga, quiero que sirva para
algo. Ya que no resuelven nada,
al menos, que se sienten a negociar y finalmente acordar un
sistema que permita avanzar y
que sea refrendado por todos los
ciudadanos. Entonces todos/as
iremos a votar.
Es evidente que así no podemos continuar. El PSC ha puesto
su propuesta sobre la mesa: reforma federal de la Constitución,
que garantice la cultura, la lengua
y un reparto fiscal justo, que sin
olvidar la solidaridad entre todos
los territorios de España, no genere los desajustes que genera
el actual método. Que se pongan
rápido, que dejen de hacer el gallito y el papel del ofendido. Desde los ayuntamientos ya no podemos poner más de nuestra
parte. Estamos al límite y estamos dando la cara ante la crisis
y ante los ciudadanos.
Familias, entidades sociales
y ayuntamientos estamos haciendo de muro de contención.
¿Pueden venir a ayudar a los que
les toca? Lo agradeceríamos.

Dos de cada tres personas que
podían ir a votar el 9-N no fueron.
De un total de 6.300.000 catalanes que podían votar solo lo
hicieron 2.300.000. Un 36% del
electorado. Y de esos, 440.000
personas votaron no a la independencia. Sólo 1.860.000 personas de un total de 6.300.000
han dicho que quieren ser independientes. Sin embargo, el gobierno de la Generalitat lo vende
como un gran éxito, nos toman
por tontos cuando pretenden
presentarnos como gran éxito lo
que es un fracaso tanto del gobierno de la Generalitat como de
CiU y ERC.
La mentira es evidente cuando
comparamos los resultados de la
votación del 9-N con los datos
de las elecciones autonómicas
de 2012. En la participación del
9-N el voto a favor de la independencia ha obtenido 238.000
votos menos que en 2012 cuando resulta que ahora el censo
electoral tenía 725.000 personas
más debido a que podían incluso
votar mayores de 16 años y residentes extranjeros.
Por tanto, pedimos a CiU
y ERC que dejen de mentir y
que asuman su fracaso, máxime
cuando se han gastado unos
10 millones de euros de dinero
público para promocionar esa
farsa de referéndum. Menos independencia y más sanidad,
educación o seguridad que es
lo que realmente preocupa a los
ciudadanos.

El 9-N ja ha fet història i serà una
data que recordarem amb orgull,
perquè l’hem fet possible gràcies
a tots. Hem posat de manifest
que la força més potent d’un sistema democràtic és l’actitud positiva i constructiva de la seva gent.
Hem aconseguit que més de dos
milions de persones que volien
expressar la seva opinió sobre el
futur polític de Catalunya ho fessin lliurement. Gràcies a tots, hem
pogut viure un dia ple d’emocions
i sensacions positives.
La jornada del 9-N ha tornat
a demostrar que quan anem tots
junts, som capaços de fer coses
extraordinàries i és per això que
cal seguir conreant aquesta uni
tat tant en l’àmbit polític i social.
Un cop més, els catalans i les
catalanes hem donat una lliçó de
democràcia al món sencer, però
sobretot als partits polítics com
el PP i Ciutadans, que no ens
volien deixar posar ni les urnes
de cartró per celebrar aquesta
diada plena de dignitat.
Des de CiU farem tot el que
estigui a les nostres mans per
donar veu a la democràcia; treballem cada dia i continuarem treballant perquè la racionalitat s’acabi
imposant a la por d’aquells que
segueixen negant-nos el dret a
celebrar una consulta, com les
que s’han fet a països com Escòcia o al Quebec, sense anar
més lluny. Perquè creiem en la
democràcia, confiem en el seny
i aquest és un dels molts reptes
que tenim per endavant.

EL 9-N va ser una enorme manifestació democràtica. Un gegantí
acte de desobediència civil. El
9-N va ser un exercici d’afirmació d’un poble que és i vol seguir
sent. A la nostra ciutat i al conjunt
del país, 2,4 milions de persones
van desafiar un govern autoritari i
va sortir a votar, pacíficament, cívicament. Un exemple de convivència sense cap mena d’aldarull
ni incident important.
El poble de Catalunya s’ha
guanyat el dret a decidir, el dret a
una consulta legalment acordada
amb l’Estat espanyol per decidir
el seu futur. No hi ha cap altra
lectura política possible si no es
vol negar la realitat. I la realitat és
molt tossuda.
Després del 9-N el nostre
horitzó continua sent la consulta,
la democràcia. Ni la ceguesa de
l’Estat, ni la lectura interessada
de CiU han de distorsionar el
que és un fet: el poble de Catalunya vol decidir lliurement.
I mentre ho fa, passen coses.
Passa que el poble va agafant
poder en un camí que difícilment
tindrà marxa enrere. I passa també que en el seu anhel de democràcia, el poble vol decidir-ho tot.
Tot vol dir la sanitat, l’educació,
l’habitatge. I també l’ocupació i
el treball digne. I seria desitjable
que passés que el Govern de
CiU governés. Presentant uns
pressupostos que incloguin una
major inversió en educació, salut
i serveis socials i una política
industrial diferent.

A diferencia de otros partidos políticos Plataforma per Catalunya
cumple con sus propuestas de
programa y volvemos a intentar
paliar la situación de desamparo
institucional que sufren muchas
familias.
Plataforma per Catalunya
vuelve a poner en marcha la
campaña Cap nen de casa sense joguina de cara a la Navidad,
dirigida a las familias españolas
con dificultades económicas.
Somos conscientes de que
los Reyes Magos de Oriente lo
tendrán complicado para hacer
llegar juguetes a todos los pequeños, y por eso ayudaremos
en L’Hospitalet a que los niños
puedan ser partícipes de la magia de la Navidad y nunca les
falte una sonrisa.
Si es vuestro caso o conocéis
alguna familia que pueda beneficiarse de esta iniciativa estaremos encantados de atenderos a
través del teléfono 93 4032993
o del e-mail hospitalet@pxcatalunya.com.
Con esta campaña, desde
Plataforma per Catalunya queremos continuar transformando nuestro proyecto político en
realidad; en iniciativas concretas
y palpables, más allá de la palabrería de otros, para ayudar a las
familias españolas a amortiguar
las estrecheces de una crisis a
la que nos han llevado los gobernantes y la banca, y que ahora
nos hacen pagar en forma de
más impuestos y recortes.

Direcció de Mitjans de Comunicació Municipals: Anna Esteve
Sotsdirecció: Cristina Sánchez
Redacció: Marga Solé, Enric Gil i la redacció dels mitjans de comunicació municipals
Disseny i capçalera: Anna Belil
Maquetació: Traç edicions
Fotografia: Gabriel Cazado

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: pl. Francesc Macià, 25
Tel.: 93 297 28 00
Fax.: 93 297 28 18
E-mail: diari@lhcomunicacio.cat
Publicitat: Ramón Montolio
Hemeroteca: www.lhdigital.cat

Imprimeix:
Producciones Mic, SL
Tiratge:
105.000 exemplars.
D.L. B.36444-94

L’opinió d’aquesta publicació s’expressa
només a l’editorial. La resta dels articles
de la secció Opinió són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.
Els anunciants són els únics responsables
dels continguts i de les imatges dels
anuncis publicats.

