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EDITORIAL
Más mejoras para
los barrios

nible y más accesible para las personas. Un nuevo

plazan hacia el mercado o hacia el ambulatorio

territorio de proximidad que, palmo a palmo, invite

debe ser cien por cien accesible. Pero esta refor-

a la convivencia y al disfrute del espacio público.

ma no tendría valor si no estuviera consensuada

Así, la Florida, Pubilla Cases, Can Serra o el Cen-

con los vecinos.

Mientras la zona sur de la ciudad continúa

tre son noticia en esta edición de L’HOSPITALET

Ya sabemos que buscar el consenso no siem-

en desarrollo a lo largo del eje de la Granvia pa-

porque vecinos y Ayuntamiento están concretan-

pre es fácil. Estos días lo vemos con el proyecto

ra consolidarse como un área de referencia de la

do nuevos proyectos o intervenciones urbanísticas

inicial para los terrenos de los alrededores de Cal

actividad económica del siglo XXI, por un lado, y

para avanzar en la actualización de la vía pública y

Trabal, que está suscitando críticas de diferentes

como punta de lanza de la sociedad del conoci-

para recuperar rincones y espacios obsoletos.

sectores. Pero la fuerza del diálogo y la buena pre-

miento, la ciencia y la salud, por otro, los barrios

Por ejemplo, el parque de los Pajaritos, en la

disposición de las partes para llegar a soluciones

mantienen su particular pulso para mejorar cons-

Florida, una de las zonas que concentra mayor vo-

por el bien común son la mejor arma para avanzar

tantemente la calidad de vida de quienes los ha-

lumen de visitantes especialmente los domingos,

en la transformación de una ciudad castigada en

bitan: los ciudadanos.

día de mercadillo, necesita una puesta a punto pa

el pasado por un boom urbanístico descontrolado.

L’Hospitalet está siendo sometida a una revi-

ra poner en orden todos sus usos y para eliminar

L’H, hoy, lucha por ordenar su territorio y por po-

sión minuciosa de calles y plazas para redibujar un

barreras arquitectónicas. Está claro que un lugar

ner de cara todo aquello que creció de espaldas a

nuevo entramado urbano más amable, más soste-

que es zona de paso para las personas que se des-

la ciudadanía. El esfuerzo bien merece la pena.
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L’Hospitalet 1.100
anys: passat i futur

La educación en L’H:
un desastre

Per un transport
públic gratuït

Contra la violència
masclista

El govern de la ciutat treballa per recuperar,
mantenir i fer difusió del patrimoni històric i
cultural de la nostra ciutat.
La troballa als arxius episcopals de Vic d’un
pergamí datat a l’any 908, on es fa menció a
Provençana és una aportació important a la
història de la nostra ciutat. Ara sabem que
aquest any L’Hospitalet complirà com a mínim
1.100 anys.
Aquesta fita històrica no la podíem deixar
passar i amb motiu del
milcentenari, dels dies
20 de novembre al 27
de desembre organitzarem un seguit d’actes
p er c ommemorar- ho.
Mario
Exposarem el pergamí
Sanz
original al vestíbul de
portaveu del grup
l’Ajuntament, s’organitmunicipal
zaran conferències, activitats familiars i tallers.
L’Hospitalet ja hi era ben present a l’Edat
Mitjana. Recents excavacions a l’antiga masia
de la Torrassa, han deixat al descobert els
murs amb les espitlleres i els fossars del castell de Bellvís. De la seva torre hauria pres el
nom el barri.
La nostra ciutat sobre tot té futur; el de
la seva gent i els seus projectes. El futur de
comptar amb vestigis del segle XII i l’arquitectura més moderna del segle XXI. Estem
construïm una ciutat que ens farà capdavanters en economia amb una Fira que creix dia
a dia, amb un transport que arriba a més llocs
de la ciutat. Volem un futur amb projectes
d’investigació con el BiopoL’H que és la suma
d’investigació i llocs de treball amb indústries
de la salut i la ciència.
La nostra ciutat és punt de referència, pel
seu passat però sobre tot pel seu futur.

El fracaso del modelo educativo en la ciudad
es una realidad. Si en el conjunto del Barcelo
nès, de cada 100 niños, 54 pasan de curso
con todas las asignaturas aprobadas y, en el
conjunto de Cataluña, 53 de cada 100 también aprueban todas las asignaturas, resulta
que en L’Hospitalet sólo 43 niños de cada
100 pasan de curso sin suspensos. La preparación académica de nuestros hijos es un
desastre y la prueba es
que si en el conjunto del
Barcelonès y de Cataluña sólo repiten curso 12
de cada 100 alumnos en
L’Hospitalet repiten 17
de cada 100.
Además, si la Genera
Juan Carlos
litat recomienda que la
del Rio
tasa de escolarización
portaveu del grup
en las guarderías, es demunicipal
cir, el número de niños
con plaza de guardería, sea del 60%, en L’Hos
pitalet esa tasa sólo es del 27%. En nuestra
ciudad, de cada 100 niños que precisan una
plaza de guardería, 73 se quedan en la calle.
Otro grave problema es la situación de
sobresaturación en la que se encuentran las
aulas. Es un escándalo que mientras la Generalitat establece que el número de alumnos
por aula en la enseñanza primaria y secunda
ria sea de 20, en la ciudad tengamos 25 alumnos por aula en la enseñanza primaria y 30 en
la enseñanza secundaria. Nuestros hijos están
hacinados en las aulas.
Las cifras evidencian la nefasta política
educativa del gobierno de la ciudad formado
por el PSC e ICV-EUiA a quienes la educación de nuestros hijos les importa un bledo.
Llevamos 30 años de gobierno socialista en
L’Hospitalet. ¿No crees que ya es hora de
cambiar?

Són moltes les famílies de L’Hospitalet que,
cada dia, es veuen obligades a agafar un mitjà
de transport (públic o privat) per portar els
seus fills a l’escola. A Convergència i Unió pen
sem que en el temps de crisi en el que vivim,
aquestes famílies haurien de poder comptar
amb certes ajudes per sufragar la despesa que
comporten aquests desplaçaments diaris.
Per això, tornarem a presentar al pròxim
ple de 25 de novembre,
una moció amb la que
volem que l’equip de
govern de L’Hospitalet
es comprometi a aplicar
la T-Infant i aconseguir
que el transport públic
per als menors de 12
Meritxell
anys sigui gratuït.
Borràs
El nostre objectiu és
portaveu del grup
defensar el dret de les fa
municipal
mílies de la ciutat a gaudir d’un transport públic gratuït per als infants
en edat escolar, entre d’altres coses, perquè
molts d’ells es veuen obligats a traslladar-se ja
que no van poder obtenir plaça a les escoles
més properes a la seva residència.
Tot i que aquesta mesura contribueix a l’e
ducació en el bon ús del transport públic, en
la conscienciació mediambiental i ajuda a les
famílies a afrontar la crisi, l’equip de govern
ens la va rebutjar.
Des de CiU esperem que ara que l’equip
de govern de Barcelona, del mateix color que
el nostre, ha acceptat tirar endavant aquesta
iniciativa (impulsada per CiU), el nostre equip
de govern sigui responsable, accepti la nostra
proposta i contribueixi a augmentar el benestar dels ciudatans/es de la ciutat.

El 25 de novembre és el dia internacional contra la violència de gènere, una xacra més de la
nostra ciutat. En el que va d’any han mort 11
dones a Catalunya a mans de les seves parelles i 55 a tot l’Estat. Una vegada més, hem
de dir prou i rebel·lar-nos davant d’aquesta
situació intolerable.
El 25 de novembre hem de sortir al carrer
en nom de Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine,
Marine, Fàtima, Federica,
Diana, Gisela, Fuensanta
i una nena de 6 anys
que han estat víctimes
enguany de la violència
masclista a Catalunya.
Hem de participar en
els actes que els grups
Alfonso
de dones, l’Ajuntament i
Salmerón
la vocalia de la dona de
portaveu del grup
la Federació d’Associa
municipal
cions de Veïns realitzaran a la ciutat com a expressió de rebuig i de
solidaritat.
Però no ens podem quedar aquí. Hem
de fer tots els esforços pel desplegament
de la Llei del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, aprovada el passat mes
d’abril pel Parlament de Catalunya i hem de
dedicar tots els recursos vers la sensibilització,
detecció i actuació en qualsevol situació de
violència contra les dones.
En aquest sentit, resulta essencial conti
nuar combatent els estereotips masclistes tant
presents encara en la nostra societat i treballar
en la prevenció fins l’assoliment d’una societat
justa i igualitària.
És una qüestió de Drets Humans, de continuar treballant en la perspectiva de gènere
per garantir a les dones el ple exercici dels
seus drets en llibertat, caminant cap un veritable apoderament que redefineixi radicalment
el seu paper a la societat del segle XXI.
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