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L’Hospitalet vuelve a liderar la lucha contra el desempleo destinando un millón de euros extraordinario en el marco del Pacto Local por la Ocupación y
el Desarrollo Económico que han firmado Ayuntamiento, patronal y sindicatos.
Este Gobierno está comprometido con la creación de nuevos puestos de trabajo estables y de
calidad mediante la promoción de nuevas actividades económicas, el apoyo a los emprendedores, la

mejora de los servicios de orientación y formación
laboral, la dinamización del tejido comercial de
proximidad existente, el impulso de la economía
social y cooperativa y la inclusión de cláusulas
sociales en la contratación pública.
La crisis económica ha servido de excusa para
recortar derechos laborales y poder adquisitivo
a los trabajadores, mientras la distancia entre el
10% más rico y el 90% más pobre se incremen-

taba. La salida de la crisis tiene que venir de la
mano de la recuperación de unas condiciones de
trabajo dignas y del impulso de nuevos sectores
económicos no especulativos.
El Pacto firmado hasta 2019 es un nuevo impulso
a las políticas activas que se vienen llevando a cabo
desde hace años para generar nuevas oportunidades a los jóvenes y proteger especialmente a los parados de larga duración y a los mayores de 45 años.

La alcaldesa se enfada cuando decimos que está
haciendo un L’Hospitalet de dos velocidades, una
de pobres y otra para ricos. Pero no tenemos la
culpa de que priorice las obras que le dan presen
cia en la prensa, como el Distrito Cultural o el
Manhattan en la Granvia con el que nos quiere
encandilar.
Para volver a la cultura del pelotazo, los recursos parecen ilimitados y los riesgos inexis-

tentes, pero para mejorar los servicios públicos
y la calidad de vida en los barrios entonces las
restricciones presupuestarias parecen insalvables para Núria Marín. Y eso a pesar de que son
inversiones asequibles y con efecto más directo
sobre el bienestar de los ciudadanos: igualdad
de oportunidades garantizando bolsas de libros
de texto gratis en los colegios de la ciudad o
procurando el solar para quitar rápidamente los

barracones del Colegio Ernest Lluch; barrios
más vivibles abriendo la calle Santa Eulàlia a la
plaza Camilo José Cela con una zona verde que
esponje el barrio.
Por no hablar del regalo del edificio de los
antiguos juzgados a una multinacional en vez de
promover una residencia de ancianos. Inversiones quizá menos glamurosas pero más necesarias para los ciudadanos de L’Hospitalet.

La situació a les urgències als hospitals públics
és dramàtica. Ambulàncies que no poden descarregar pacients, persones ateses als passadissos,
malalts diagnosticats esperant un llit, personal sanitari desbordat i esgotat. Aquestes són les conseqüències de les brutals retallades del Govern de la
Generalitat, que tanca plantes i llits i no contracta
professionals de la salut.
Per evitar aquestes situacions és indispensable

reforçar l’atenció primària ambulatòria i els centres
d’urgència d’atenció primària (CUAP) amb mitjans
tècnics i personals adients per atendre adequadament malalties que no necessiten atenció hospitalària. Un exemple de plantejament ineficaç són
les noves urgències pediàtriques al CUAP del c.
del Cobalt sense servei d’analítiques i radiologia
en la franja horària més sensible de 22h a 10h, en
la qual els infants són atesos per un pediatra per

videoconferència. Mesures insuficients, negociades a la baixa pel PSC de L’Hospitalet, que no ha
defensat les necessitats dels 45.000 infants de la
segona ciutat de Catalunya.
CanviemLH continuem reivindicant, al carrer i a
les institucions, urgències pediàtriques presencials les 24h i una xarxa de salut pública de qualitat
perquè aquest és un dret fonamental dels nostres
veïns i veïnes i així ho defensem.

Como objetivo para este año que acabamos de
estrenar desde el GM del Partido Popular nos hemos propuesto denunciar y dar voz a todos aquellos ciudadanos que no son autocomplacientes
con la ciudad en que vivimos y piensan que otra
manera de gobernar es posible.
Mientras desde el PSC cada mes se nos hacen anuncios de proyectos o actividades mediáticas para la ciudad, los problemas del día a día

quedan relegados de las prioridades del Gobierno municipal.
La sensación de inseguridad y “los ajustes de
cuentas” en nuestras calles aumentan mientras
nos venden estadísticas de cómo baja el número
de denuncias. La sensación de impotencia ante
multitud de actos incívicos invade a los ciudadanos, así como la percepción de gastar mucho en
limpieza para obtener escasos resultados. Por

ello presentaremos una batería de propuestas
y acciones encaminadas a devolver las calles
a nuestros vecinos, mejorar la convivencia y la
cohesión entre barrios, un mejor reparto de las
ayudas públicas y un aumento de la seguridad en
nuestras calles. Dando voz a todas las demandas
ciudadanas que hasta ahora han sido silenciadas
o ignoradas, incluidas por supuesto aquellas que
claman por los árboles de nuestra ciudad.

En el darrer Ple, a proposta d’aquest grup, es va
donar un important pas per fer possible que la
contracció pública sigui una eina essencial per
avançar cap a una economia socialment més
justa.
L’Ajuntament destina anualment una quantitat important de milions d’euros per proveir serveis i béns que majoritàriament afavoreixen els
oligopolis i les grans empreses que assoleixen

la majoria de contractes perquè en els processos de contractació té molt pes l’oferta econòmica.
Amb la introducció de clàusules socials es
compensarà aquestes mancances competitives,
afavorint el tercer sector, autònoms, l’economia
social, el cooperativisme i la petita i mitjana empresa de la ciutat.
La incorporació d’aquests criteris socials en

les licitacions té com a objectiu assolir una contractació pública sostenible que integri aspectes
ètics, socials i ambientals.
Criteris com la inserció sociolaboral, de persones en situació d’exclusió social, uns sous
dignes, la igualtat efectiva entre dones i homes,
l’estabilitat laboral, el respecte a la diversitat
funcional i a la conciliació, entre altres aspectes.

Amb els resultats del Baròmetre d’opinió pública
de L’Hospitalet (la foto del que pensen els hospitalencs sobre la seva ciutat) a la mà, hem arribat a
les següents conclusions:
- És un toc d’atenció cap a l’equip de govern
(PSC+regidors no adscrits) ja que la inseguretat,
l’incivisme i la manca de neteja tornen a ser els
principals problemes de la ciutat.
- És evident que alguna cosa no s’està fent bé

quan el servei on més diners s’inverteix (neteja) és
el pitjor valorat.
- Gran escalada de les caques de gos al rànquing
dels principals problemes de L’Hospitalet: fa dos
anys ocupava el 16è lloc amb un 1,1% de gent
que l’havia citat en primera resposta i ara ha escalat fins el 7è lloc amb el 2,6%. Cal que s’apliquin
amb urgència propostes com la que vàrem fer per
analitzar l’ADN de les caques i multar-ne el pro-

pietari incívic.
- Tenim una ciutat a dues velocitats: per una banda volem ser Manhattan, però, per l’altra, cada dia
ens acostem més al Bronx. Hi ha districtes com
el II (Collblanc i la Torrassa) i el IV (la Florida i les
Planes) amb necessitats especials urgents.
Des del PDeCAT, continuarem treballant per
canviar aquesta dinàmica i per fer de L’Hospitalet
la primera ciutat de Catalunya.

El racisme, la xenofòbia i el feixisme s’alimenten
d’odi, desconeixement i/o prejudicis, però també es nodreixen de la indolència i de l’excés de
tolerància vers comportaments i actes que són
absolutament intolerables. És per això que les
administracions han de ser valentes amb els
seus posicionaments, tal com ho va ser la sol·
licitud d’expulsió del sacerdot Custodio Ballester de la Parròquia de Sanfeliu. Però, amb això

no n’hi ha prou. Les institucions han de treure
fora de les seves dinàmiques i estructures tota
mena de racisme institucional, que de vegades
desemboca en les dificultats i exigències cap a
les persones estrangeres, en el marc de la regularització de la seva documentació. I és encara
més greu quan aquest racisme institucional es
tradueix en l’assetjament constant que pateixen
les persones sense papers cada cop que surten

al carrer, amb la por de ser empresonades al CIE
(Centre d’Internament d’Estrangers) o de patir
identificacions per raons ètniques, només per
aquesta simple falta administrativa i sense cap
tipus de protecció dels seus drets fonamentals.
A L’Hospitalet hi viuen prop de 50.000 veïns i
veïnes estrangeres; és responsabilitat de l’Ajuntament garantir i facilitar la seva plena mobilitat i
accés als recursos públics.
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