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EDITORIAL
2009 se prevé
un año intenso

en el segundo, recibirán un impulso importante, a la

a sur. La Generalitat está ejecutando la obra civil en

vez que se ultimarán los flecos del plan integral de Coll

cinco de estas paradas, incluido el intercambiador

blanc-la Torrassa. También se acometerán reformas

de la Torrassa, mientras que en otras dos faltan los

en los demás barrios, consensuadas con los vecinos.

interiores. A la vez, el túnel por el que circularán los

La alcaldesa así lo vaticina. Al comienzo del que

Otro paquete de obras “menores”, pero no por

convoyes también empezará a abrirse este invierno.

será su segundo ejercicio al frente de la Alcaldía,

eso menos importantes, serán las financiadas por el

Otro túnel del que estaremos pendientes es el

Núria Marín anuncia que 2009 se prevé movido

fondo del Gobierno Zapatero para incentivar la crea

que permitirá soterrar las líneas de Cercanías. El Mi

en cuando a la ejecución de proyectos se refiere. Y

ción de puestos de trabajo. A L’H le corresponden

nisterio de Fomento prevé empezar a ‘tunelar’ la C2

es que, aunque la crisis ha obligado a aprobar un

44,5 millones de euros, casi una cuarta parte del

a finales de año. Se trata de una obra trascendental

presupuesto municipal austero en algunas partidas,

presupuesto municipal, una cantidad que dará para

para el desarrollo urbano de esta ciudad fragmen

la equilibrada situación financiera del Ayuntamiento

mucho y que permitirá, además, sacar de las listas

tada por las vías férreas.

permitirá seguir adelante con lo previsto en esa ho

del paro a un buen número de hospitalenses.

ja de ruta que es el Plan de Actuación Municipal.

Todo esto se llevará a cabo sin dejar de dar

A todo esto se suman las grandes infraestructuras

respuesta a las necesidades sociales de los hospita

Así, los planes de reforma para la Florida-Pubilla Ca

ferroviarias que actualmente están en marcha en la

lenses que, lógicamente, con la crisis se agudizan.

ses y para el Gornal, cofinanciados por la Llei de Barris

ciudad. La L9 de Metro, la línea más larga de Europa,

Un trabajo que, aunque es menos vistoso, es prio

en el primer caso, y por los fondos europeos Urban

tendrá en L’H siete estaciones distribuidas de norte

ritario para el gobierno municipal.
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Satisfacció ciutadana
amb L’Hospitalet

16.000 parados
en L’Hospitalet

El gran problema
de L’Hospitalet

Aturem la massacre
a Palestina

El passat 8 de gener es va presentar el Ba
ròmetre d’opinió pública de L’Hospitalet. La
majoria dels hospitalencs i les hospitalenques
estan molt satisfets de viure a la seva ciutat,
així ho ha manifestat més del 80% de la població. La majoria se sent identificat amb la
ciutat i creu que ha millorat en els darrers
dos anys.
La gestió municipal es valora de forma molt
positiva, i tots els serveis
municipals mantenen
una bona valoració, però
preocupa l’aparcament.
El govern municipal està
planificant més places
d’aparcament a tots els
barris.
Mario
L’atur i la crisis econò
Sanz
mica es presenta a l’en
portaveu del grup
questa com les qüesti
municipal
ons que més preocupen.
El govern municipal també li fa front; amb
plans d’ocupació, amb formació ocupacional i
amb inversió que generarà llocs de treball. El
Govern Zapatero invertirà a L’Hospitalet 44,5
milions d’euros, que crearà feina i millorarà
la ciutat.
Als ciutadans i al govern també els preocu
pa la seguretat. L’any 2009 ha començat amb
40 nous agents de la Guàrdia Urbana, amb
més mitjans materials, i amb una reforçada
coordinació amb els Mossos d’Esquadra.
Quasi el 70% de la ciutat sap que hi ha
hagut un canvi a l’alcaldia i que Núria Marín és
l’alcaldessa. Una alcaldessa que ha impulsat
un pressupost municipal per al 2009 amb el
64% de la despesa dedicada a polítiques so
cials i que ens permetrà seguir treballant per
millorar la qualitat de vida i el benestar dels
ciutadans i les ciutadanes per afrontar una
crisi que de ben segur superarem.

En el último mes, 17 personas han ingresado
diariamente en la lista del paro. Además, las
familias con todos sus miembros en paro se
han incrementado un 50 % y en 13 de cada
100 hogares hay alguien desempleado.
La situación es dramática y peor será
cuando los que ahora cobran el paro dejen
de recibirlo ya que la situación económica no
tiene visos de mejorar, y no habrá trabajo, y
habrán dejado de reci
bir la ayuda económica.
Entonces ¿quién pagará
la hipoteca? ¿Cómo van
a alimentar a sus fami
lias? ¿De dónde saca
rán el dinero para pagar
suministros, comer, etc.?
Juan Carlos
¿Alguien cree a Zapate
del Rio
ro cuando dice que no
portaveu del grup
dejará a ninguna familia
municipal
en la estacada?
En España 900.000 personas ya no co
bran el paro, ¿por qué no hace nada por ellas?
Este año 1 millón y medio de personas deja
rán de cobrar el subsidio de desempleo. ¿Qué
futuro les espera? ¿Confiarán estas personas
en un Zapatero que es el único responsable
de la crisis?
Zapatero negó la crisis cuando desde el
PP pedíamos que se adoptaran medidas de
apoyo a las familias y a las empresas y nos
llamó antipatriotas por decirlo. Prometió que
2009 sería el del pleno empleo y hay más de
3 millones de parados. Zapatero ocultó la rea
lidad para ganar las elecciones ¿quién puede
ahora confiar en él?
Para salir de la crisis desde el PP propone
mos ayudar a las personas a que no pierdan
su empleo, apoyando a las empresas, ya que
son las que crean puestos de trabajo; y rebajar
impuestos para ayudar a las familias y activar
la demanda interna.

L’últim baròmetre d’Opinió Pública de L’Hospi
talet de Llobregat mostra com la inseguretat
ciutadana, amb un 20,8%, és un dels proble
mes que més afecta als ciutadans. Tanmateix,
aquest tant per cent és molt més alt ja que els
problemes que se situen darrere la inseguretat
ciutadana estan relacionats directament amb
aquesta. Així, l’incivisme (4,2%), la falta de vi
gilància (3,6%), el soroll (2,8%) o el gamber
risme (2,8%) fan que
la inseguretat ciutadana
augmenti d’un 20,8 %
a un 34,2%. Si, a més,
tenim en compte que
ja al baròmetre d’opinió
del 2005 aquest pro
blema era el segon que
Meritxell
més preocupava (amb
Borràs
el 18,5%), ens adonem
portaveu del grup
que el nostre equip de
municipal
govern no només no ha
resolt el problema sinó que ha deixat que
aquest s’agreugi.
A més, hem de constatar que els imputs
que més valoren els ciutadans no són fruit de
la gestió municipal. Valorar positivament que
la ciutat està ben comunicada, la seva gent i el
seu ambient, el bon transport públic o la pro
ximitat a Barcelona no equival a valorar posi
tivament la gestió de l’equip de govern ja que
aquests fets vénen donats, és a dir, la ubicació
de L’Hospitalet, la seva proximitat a Barcelona
és la que és independentment del seu equip
de govern i la seva xarxa de transports està
condicionada directament per directrius que
no són pròpiament les municipals.
Per tant, el baròmetre d’opinió mostra el
que CiU porta molts anys dient: calen políti
ques socials i de seguretat efectives i urgents,
cal escoltar al ciutadà i actuar per resoldre els
seus veritables problemes.

L’any nou ha començat malament. Si acomiadà
vem el 2008 amb la notícia dels atacs totalment
desproporcionats d’Israel sobre Gaza com a
resposta als projectils llançats per Hamàs, la si
tuació ha empitjorat dia a dia, arribant a ser més
de 800 les víctimes civils, entre elles centenars
d’infants i dones, mortes a mans de l’exèrcit israelià. La situació a Gaza ja havia arribat a ser insostenible. Més d’un milió i mig de palestins
viuen assetjats en un au
tèntic camp de concen
tració, patint un bloqueig
absolutament criminal.
Sense aliments, medici
nes ni altres productes
de primera necessitat. Va
ser la resposta de l’Estat
Alfonso
d’Israel al resultat de les
Salmerón
eleccions que va guanyar
portaveu del grup
democràticament Hamàs
municipal
al llarg d’aquests anys. La
desobediència continuada del dret internacional
i el setge cruent sobre els territoris ocupats. Els
atacs de Hamàs, que condemnem, no poden
justificar l’acció militar d’Israel, la més forta des
del 1967, contra la població civil, destruint les
infraestructures i els equipaments més elemen
tals com les escoles i els hospitals, i matant a
centenars de persones innocents i indefenses.
La comunitat internacional no pot continuar mi
rant cap a un altre costat ignorant la massacre
a Palestina a mans d’un estat que es diu democràtic, pel sol fet de tractar-se d’un aliat d’Oc
cident. Ha de fer complir a Israel les resolucions
de Nacions Unides, amb tota la força del dret
internacional. És per això que demanem als go
verns europeus que trenquin tota relació política
i comercial amb Israel fins que aturi els atacs.
Mentrestant això no passi, la ciutadania tornarà
a sortir al carrer com ho va fer el passat 10 de
gener i com ho farà cada divendres a la plaça de
l’Ajuntament a les 6 de la tarda.

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: c/ Barcelona, 2;
tel. 93 261 53 30;
fax 93 261 55 07;
e-mail: diari@diaril-h.cat

CIU

Direcció: Cristina Sánchez; sotsdirecció: Rosa Salguero; redacció: Pilar Gonzalo,
Marga Solé i Núria Toril; esports: Enrique Gil, Jordi Mèlich i Òscar Milla; disseny i
maquetació: Traç edicions; fotografia: Gabriel Cazado;
disseny de la capçalera: Comunicació i Imatge; publicitat: Tel. 93 261 52 00

ICV-EUiA

Imprimeix: Creacions Gràfiques
Canigó SL
Tiratge: 105.000 exemplars
D.L. B.36444-94

Aquesta publicació no s’identifica
necessàriament amb les opinions
expressades pels seus col·laboradors i
columnistes.

