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Comença el curs

L

a tornada dels petits a escola marca la
represa de la rutina després del parèntesi estival en tots els àmbits: educatiu,
laboral, social, cultural i polític. Quan els
alumnes tornen a les aules, sembla que la ciutat
recupera el seu pols habitual.
En l’àmbit educatiu, aquest curs hem sumat
dues escoles més a la nostra xarxa pública d’infantil i primària, els centres Ernest Lluch, a Collblanc-la Torrassa, i Paco Candel, a Santa Eulàlia.
Feia 27 anys que no s’obria una escola nova a
L’H. Ara se’n creen dues, de moment sense edifici definitiu, i s’espera que aviat finalitzin les noves construccions de tres equipaments educatius més ubicats en edificis dels anys 70.
Però aquesta bona notícia s’ha vist enterbolida per la decisió de la Generalitat d’eliminar la
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sisena hora en més de la meitat dels centres educatius del municipi; la congelació de les plantilles de mestres, tot i que el nombre d’alumnes ha
augmentat; la reducció de les subvencions per a
les escoles bressol, i la sentència que obliga que
el castellà sigui llengua vehicular a les nostres escoles. Aquesta situació ha provocat la protesta
de famílies, professionals i ciutadans, vestint-se
de groc o defensant la immersió lingüística.
Amb l’inici del curs, la normalitat ha tornat també gairebé a la totalitat dels ambulatoris de la
ciutat, però el de la rambla de la Marina ja no oferirà servei de metge de família, i els treballadors
i usuaris de l’Hospital de Bellvitge segueixen tallant la Granvia cada dimecres en protesta per
les 15 unitats i quiròfans que romandran tancats
fins al pròxim 4 d’octubre. Durant el mes d’agost,
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els veïns de Sanfeliu van haver de traslladar-se a
Cornellà per rebre atenció primària. El seu CAP
va tancar portes per estalviar i de res van servir
les protestes. Els centres d’altres barris també
van veure reduïts els seus horaris. Un cop passat
l’estiu arriba el moment de veure si els ajustos
pressupostaris en sanitat acaben aquí o en tindrem més notícies.
Tant l’educació com la sanitat són dos pilars
del nostre estat del benestar, dues qüestions que
ens preocupen i que incideixen directament en el
nostre present i el nostre futur. La falta de recursos de les administracions obliga a reduir i potser
a eliminar serveis, però aquells que són bàsics
per al desenvolupament de la població haurien de
ser els últims de la llista de veure’s afectats. No
en tots els àmbits es pot fer més amb menys.
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Gobernar
la proximidad

¿Quieres ganar
100.000 euros?

Com qualsevol
família

Cop
constitucional

Primero
L’Hospitalet

Desde la época clásica el Espacio Público se ha convertido en
escenario común y de relaciones
donde compartir y desarrollar el
concepto de ciudadanía con derechos y deberes. Ahora, como en
tiempos pasados, este debe ser el
Espacio donde convivir todos.
Aunque el concepto lo tenemos todos claro, esta situación
se ve afectada por actitudes y
comportamientos que rompen
la convivencia y el respeto entre
vecinos y vecinas.
L’Hospitalet ha trabajado durante muchos años para tener
herramientas y recursos que favorezcan la convivencia y el civismo, poniendo en valor el respeto
y la solidaridad para fortalecer
nuestros lazos como sociedad.
A pesar del esfuerzo, a veces
nos encontramos con un vacío
legal que nos impide actuar con
más firmeza con determinadas
actitudes.
Los ayuntamientos deberíamos
disponer de herramientas comunes y modernas que incidan en el
uso del Espacio Público y poder
así paliar las amenazas que lo ponen en riesgo. Los cambios que
se producen en nuestras sociedades nos obligan a dotarnos de
una normativa común que garantice, la seguridad y la convivencia
en el Espacio Público. Los alcaldes y alcaldesas deben disponer
de los suficientes instrumentos
jurídicos que les permitan luchar
de forma contundente ante estas
situaciones.

Si quieres ganar 100.000 euros
brutos al año sólo tienes que ser
un buen amiguete del gobierno
municipal de L’Hospitalet.
En L’Hospitalet gobiernan el
PSC e ICV-EUiA y en el mes de
julio aprobaron con su mayoría
absoluta crear un puesto de trabajo en el Ayuntamiento con un
sueldo de 100.000 euros al año.
Con casi 5 millones de parados
en España, con un déficit del
9,2% que tenemos que pagar
todos los españoles de nuestro
bolsillo, con cada vez más personas con problemas para poder
pagar las deudas y con las familias cada vez con más dificultades
económicas para llegar a final de
mes, el gobierno del PSC e ICVEUiA crea puestos de trabajo de
lujo a sus amiguetes. Del PSC ya
lo esperábamos pero ¿cómo lo
van a explicar los concejales de
ICV-EUiA a sus votantes?
L’Hospitalet es una de las ciudades más endeudadas de
Cataluña, con 100 millones de
euros. Además tenemos un déficit de 3.613.878 euros y, según un informe elaborado en el
mes de julio por Intervención del
Ayuntamiento, si continua el actual despilfarro y mala gestión del
gobierno municipal podríamos
llegar a un déficit para final de
año de 5 millones de euros. El
problema es que la mala gestión
y el despilfarro lo pagamos los
ciudadanos de L’Hospitalet.

Són moltes les famílies que en
veure entrar la crisi econòmica
per la porta de casa seva (perquè, per exemple, algun dels
seus membres s’ha quedat a
l’atur) han hagut de treure la calculadora d’un calaix, les factures
d’un altre i s’han hagut de posar
a fer números per tal d’aconseguir que les despeses no superin
els ingressos.
Per aconseguir-ho, el 99,9%
de les famílies ha hagut de suprimir despeses i ajustar-se a la
nova situació econòmica. Hi ha
vegades que aquest ajustament
inicial no és suficient i encara
cal ajustar-se el cinturó una mica
més. I, és clar, cada vegada és
més complicat.
El cas de Catalunya no dista
molt del de qualsevol d’aquestes
famílies ja que, com elles, el Govern ha hagut d’ajustar el seus
ingressos, el seu pressupost, a la
situació actual. La diferència és
que, en aquest cas, no ha pogut
fer-ho de manera gradual ja que
la situació que es va trobar a la
seva arribada al govern requeria
prendre mesures més dràstiques
atès que l’anterior govern havia
estirat més el braç que la màniga
durant massa anys.
I, encara que sigui difícil i en
alguns casos dolorós, aquests
ajustos són necessaris. Com
qualsevol família, el Govern fa
mans i mànigues per superar (i
afrontar) aquesta situació. Si no
fos així, el país (o la família) se
n’aniria en orris.

Ni a l’agost descansen. Aquest
estiu PSOE i PP han assestat
amb nocturnitat un nou cop als
nostres drets, modificant, per via
d’urgència, la Constitució, a banda d’una nova reforma laboral
que condemna encara més els
més joves. Sense permetre esmenes ni consultant la ciutadania
via referèndum, Zapatero, Rubalcaba i Rajoy han ofert un nou
tribut als mercats, agenollant-se
a les seves exigències i burlant
la sobirania popular. Una nova
mostra del bipartidisme realment
existent.
Sorprèn que s’hagi modificat
amb tanta celeritat la Constitució, quan ha estat sempre intocable per populars i socialistes.
Una mostra més que els dos
partits majoritaris tenen una mateixa política econòmica al servei
dels poderosos i un menyspreu
absolut a la democràcia.
Vivim temps d’involució democràtica. Les polítiques de retallades dels Governs del PSOE
i de CIU està aconseguint agreujar més la situació econòmica
de les famílies sense cap tipus
d’efecte en els especuladors, que
continuen boicotejant la democràcia.
Per garantir el nostre estat del
benestar, no calen més retallades sinó una nova política fiscal,
que millori els ingressos, incentivi
l’activitat productiva i persegueixi
el frau fiscal. Cal una resposta
contundent al carrer i a les urnes
el proper 20-N.

En los actuales tiempos de crisis y con las “retallades” que
están haciendo los diferentes
gobiernos y que principalmente
afectan a dos pilares de nuestra
sociedad, sanidad y educación,
no podemos permitir que desde
nuestro Ayuntamiento se malgaste el dinero de nuestros ciudadanos en proyectos absurdos
en otros países.
Nuestro Ayuntamiento es capaz de dar 5.400 euros para
plantar 9 palmeras en Marruecos, 13.000 euros para crear
una emisora de radio en Guatemala o 2.500 euros para fomentar el feminismo en una región
de Ecuador, ayudas que nada
tienen que ver con asistencia
humanitaria básica y gestionadas
directamente por Organizaciones con estrechos vínculos con
el Ayuntamiento, siendo la ONG
que más dinero recibe (130.000
euros en 2010) una fundada por
un miembro del actual gobierno.
Todo este dinero tendría que
invertirse en proyectos en nuestra ciudad, proyectos que servirían para mejorar L’Hospitalet
y crear puestos de trabajo y
mejoras sociales que tanto necesitamos, o para evitar cierres de
ambulatorios.
En momentos de crisis tenemos que priorizar dónde va el dinero que pagamos con nuestros
impuestos y ante la actual situación debemos ayudar primero a
la gente de nuestra ciudad.
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