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El comerç ajuda a dinamitzar els barris

L

’activitat comercial de L’Hospitalet és aquests
dies protagonista de la ciutat per diversos
motius que recull aquesta edició de L’HOS
PITALET. D’una banda, la posada en marxa
del Mes del Comerç, durant el qual 550 botigues
surten al carrer coincidint amb les festes majors de
barri per posar en relleu el comerç de proximitat.
D’una altra, l’auge de la restauració, que es concre
ta amb noves rutes de tapes pels barris a Sant Jo
sep i Can Serra i altres iniciatives com la Nit de
tapes

que impulsa el Mercat de Santa Eulàlia i la
shopping night del Mercat del Torrent Gornal. Al
hora, comencen les esperades obres per millorar
la zona comercial de Santa Eulàlia i els botiguers
d’aquest barri llancen una campanya de fidelització
per als seus clients. Per acabar, els comerciants
s’han adherit a la campanya de neteja i civisme que
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s’acaba de posar en marxa a la ciutat per contribuir
al seu manteniment.
El comerç és un dels eixos fonamentals de la vida
ciutadana i de l’activitat econòmica d’un municipi, i
el dinamisme que mostren totes aquestes activitats
fa palès l’esforç dels nostres botiguers per supe
rar els difícils moments que vivim. La ciutat compta
amb més de 3.000 activitats comercials, un sector
que genera milers de llocs de treball, especialment
autònoms. Alhora, el comerç contribueix directa
ment a dinamitzar els nostres barris. Tothom sap
que allà on hi ha un mercat o una concentració de
botigues hi ha més vida. Per tot això, hem d’agrair
les iniciatives que estan duent a terme els comerci
ants de L’Hospitalet per impulsar la nostra econo
mia i la nostra qualitat de vida i correspondre-les.
Com? Doncs comprant a casa.
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Tot i que sembla una frase molt gastada, al barri
hi ha de tot, podem comprar tot el que necessitem
per a la nostra vida diària i podem gaudir d’un trac
te directe i professional que ens aconselli. I si com
prem al barri també garantim el lloc de treball dels
nostres veïns i contribuïm al dinamisme del nostre
entorn.
De la mateixa manera hem d’agrair als nostres
comerciants que s’hagin sumat a la campanya per
la neteja i el bon manteniment de la ciutat. El comerç
genera un important volum de deixalles i que se’n
desfaci de forma correcta contribueix directament
a gaudir d’uns carrers nets. I aquí la ciutadania tam
bé ha de correspondre vetllant per mantenir neta la
ciutat com s’han compromès a fer els comerciants.
Com diu el lema de la campanya institucional, Tan
net és qui neteja molt com qui embruta poc.
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En un país
normal

Más escándalos
en L’Hospitalet

Siguem cívics!

Bellvitge
no es toca

Trabajo sí, pero
con derechos

En un país normal, habría un Go
bierno ocupándose de los pro
blemas de los ciudadanos que,
según la última encuesta, son
para el 66,3% de los catalanes
el paro, la precariedad laboral y
la economía. Solo el 8,2% piensa
que el problema son las relacio
nes entre Catalunya y España.
En un país normal, la gente
saldría a la calle para manifestar
se contra los continuos recortes
en sanidad, dependencia o edu
cación, por no citar otros, a los
que nos somete Artur Mas des
de que tomó el timón del barco.
Estos nacionalistas, reconver
tidos a independentistas, quieren
hacernos creer que el aumento
de las listas de espera, los re
cortes de becas, la supresión
de ayudas a la dependencia,
el cierre de quirófanos y plan
tas hospitalarias, el despido de
maestros, etc. son solo culpa
del nefasto Gobierno PePero de
España... Que también.
Sin embargo, siguen gas
tando dinero a espuertas para
mantener a articulistas, conter
tulios y propagandistas que dan
apoyo a CiU y ERC en los me
dios de comunicación públicos
y privados de Catalunya, cuyo
objetivo es arrasar con todo lo
que se salga del guión indepen
dentista escrito por Mas y sus
pANCartistas. Es la cortina de
humo de CiU para ocultar los
problemas y los recortes que,
en un país normal, su gobierno
miraría de evitar.

El Tribunal de Cuentas ha denun
ciado el sobrecoste de 247 millo
nes de euros en la construcción
del tramo del AVE en su paso por
L’Hospitalet. Según el Tribunal de
Cuentas existen numerosas irre
gularidades. Ese sobrecoste de
la obra supone un 230% más de
lo que en principio estaba previs
to gastar en la construcción de
las líneas del AVE que atraviesan
la ciudad. Además ese tribunal
está investigando deficiencias
en la ejecución de las obras que
posiblemente motivaron esos so
brecostes.
Por esas irregularidades, la
Guardia Civil ha realizado una
decena de detenciones y regis
tros por una presunta malversa
ción de fondos públicos, cohe
cho y falsificación documental en
las obras del AVE a Barcelona.
Los presuntos responsables de
esos sobrecostes son los ex mi
nistros de Fomento del gobierno
socialista Sr. José Blanco y Sra.
Magdalena Álvarez. Otra vez al
guien del PSOE relacionado con
otro posible caso de corrupción
que afecta a L’Hospitalet. La
fiscalía está investigando estos
hechos y hasta que no haya
resolución judicial desde el PP
no vamos a exigir responsabili
dades. Sin embargo, cuando
term ine este proceso judicial
sí vamos a pedir explicaciones
porque con esos 247 millones
de euros hoy las vías del tren
que atraviesan la ciudad estarían
cubiertas.

En una ciutat, el civisme és un va
lor indispensable perquè els seus
ciutadans puguin tenir una bona
qualitat de vida i puguin sentir-se
orgullosos de la seva ciutat. Però
la ciutadania ha de ser molt cons
cient que el civisme és responsa
bilitat de tots. De res serveix que
es netegin els carrers si després
un no recull les femtes del gos,
l’altre escup i un altre deixa les
escombraries fora de lloc. De res
serveix que instal·lin bancs nous a
una plaça si als cinc minuts ja es
tan guixats i fets malbé.
I si bé és cert que el civisme
depèn de la ciutadania també és
cert que l’equip de govern té a la
seva mà poder inculcar i ensenyar
els valors cívics i el vetllar perquè
es compleixin. Tots sabem –no
més cal passejar pels carrers–
que a L’Hospitalet el civisme és
una assignatura pendent i, per
això, des de CiU estem impulsant
diverses campanyes per fomentar
el civisme a la nostra ciutat.
Una d’aquestes campanyes
té l’objectiu que els propietaris
de gossos estiguin informats
sobre les normes de civisme i
les respectin: recollir les femtes
dels gossos, no deixar-los ac
cedir a zones no reservades per
a ells (parcs infantils...). I una
altra vol que el ciutadà prengui
consciència del cost que té el
mobiliari urbà per tal que el valori
i el conservi. Esperem que, a poc
a poc, anem fent de L’Hospitalet
la ciutat cívica, segura i neta que
ens mereixem.

El Govern de la Generalitat de
Catalunya ha anunciat a la jun
ta de personal de l’Hospital de
Bellvitge noves retallades per
un import d’11 milions d’euros.
Aquesta mesura afectaria direc
tament un 20 % de la contractació de personal de l’hospital i
tindria conseqüències gravíssi
mes en la qualitat de l’assistència
sanitària rebuda pels pacients.
Des de l’any 2010, la siste
màtica disminució de la despesa
sanitària portada a terme per la
Conselleria de Salut, que ha re
duït la plantilla en 500 persones,
ha comportat una reducció d’un
19 % de les intervencions quirúr
giques i la supressió de més de
200 llits a l’Hospital de Bellvitge.
Al llarg d’aquests anys, els
ciutadans de L’Hospitalet hem
pogut viure directament o indi
rect ament les conseqüències
d’aquestes polítiques. Increment
de les llistes d’espera, col·lapse
a urgències, disminució de llits
i intervencions... Unes polítiques
que persegueixen la devaluació
de la sanitat pública catalana per
justificar la seva posterior priva
tització, carregant-se la univer
salitat de la qualitat assistencial.
En aquest cas, més que mai,
la lluita dels treballadors és tam
bé la nostra lluita. Defensar el seu
treball és defensar la nostra sani
tat. I és per això que des d’aquí
volem donar el nostre suport i
fem una crida a participar en la
defensa de l’hospital. Bellvitge
no es toca.

Los culpables del drama laboral
en el que estamos inmersos tie
nen nombres y apellidos, y han
ocupado puestos de responsa
bilidad en las principales institu
ciones de gobierno y consejos
de administración de empresas y
entidades bancarias.
Algunas de estas empresas,
valiéndose del pretexto de la cri
sis económica, apelan a una su
puesta competitividad para bajar
sueldos y aplicar ERE a pesar
de cerrar el ejercicio económico
con beneficios, y abaratar costes
llevando la producción a países
permisivos con la explotación
infantil.
No es suficiente con crear
ocupación; el trabajo tiene que
contar con derechos laborales
y estar recompensado con un
sueldo digno.
El paro juvenil castiga ya el
55,48% de este colectivo en
el conjunto de España y la in
capacidad de los gobernantes
para hacer frente a la alarmante
situación ha devastado la ilusión
de los más jóvenes para forjarse
un futuro en nuestro país y en
muchos casos los ha empujado a
un exilio forzoso lejos de la tierra
que han heredado de manos de
sus padres.
Por todo esto resulta innego
ciable aplicar el principio de pre
ferencia del trabajador local a
la hora de optar a un puesto de
trabajo vacante. Este continúa
siendo nuestro ineludible com
promiso: “Primer els de casa”.
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