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La tercera transformació de L’H

L

’Hospitalet es prepara per abordar el seu
futur i impulsar la tercera gran transforma
ció de la ciutat, una transformació que se
centrarà en els aspectes econòmics i so
cials com correspon als moments que estem vi
vint actualment, una situació de crisi econòmica
que està perjudicant la ciutadania i que empenta a
buscar solucions imaginatives per impulsar l’eco
nomia de la ciutat de forma que reverteixi en la
creació de llocs de feina i en la millora de la quali
tat de vida dels hospitalencs.
Aquest és l’eix del projecte L’Hospitalet suma
12 que l’alcaldessa Núria Marín ha presentat
aquest mes davant personalitats de l’àmbit local i
de tot Catalunya a l’auditori de la Ciutat de la Jus
tícia. Un projecte que es treballarà tant amb els
agents socials com amb representants del teixit

PSC
Francesc J.
Belver
Portaveu

social del municipi per fer un projecte participatiu.
Aquesta tercera transformació de la ciutat po
sa l’accent en el present i en el futur. En el pre
sent per acompanyar els ciutadans per superar
els efectes de la crisi i per gestionar la ciutat amb
un gran pacte que posi en valor l’espai públic. En
el futur, dibuixant projectes econòmics en els ter
renys estratègics que té la ciutat, el Districte Eco
nòmic, la zona del BiopoL’H, Can Rigal, la carretera del Mig, etcètera. I aquests projectes pas
sen per àmbits relacionats amb la nova economia:
la biosalut i la investigació que es concentren al
BiopoL’H i al Campus de Ciències de la Salut, el
turisme i els potents eixos comercials de la ciu
tat, les iniciatives per construir ciutats intel·ligents
sostenibles gràcies a les noves tecnologies, la cul-
tura i els joves artistes emprenedors i l’esport,
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que pivotarà al voltant del Centre de Formació de
Tècnics Esportius del Gornal.
Són noves idees, noves solucions per a nous
temps i per impulsar el municipi com un dels prin
cipals motors econòmics de Catalunya, posant en
valor el seu potencial com a zona estratègica. Però, perquè tot aquest gran projecte tiri endavant
cal per sobre de tot la suma, la participació activa
d’empresaris, agents socials, moviment associa
tiu i ciutadans. I també, i especialment, de la resta
d’institucions, de l’Àrea Metropolitana perquè faci
un projecte estratègic de tota la zona, de la Generalitat finalitzant la Línia 9 del Metro i del Go
vern central desenvolupant el Pla de Rodalies que
inclou el soterrament de les vies de L’Hospitalet i
l’estació central de la Torrassa. La suma de tot és
el que farà L’Hospitalet del futur.
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L’Hospitalet
suma

Becas comedor
en peligro

A uns grans
companys

Hi ha alternativa.
Som el 99%

Otro disparate
más

Desde el gobierno municipal que
remos impulsar la tercera gran
trans
formación de L’Hospitalet.
Hasta ahora el urbanismo definía
la transformación de la ciudad.
En la actualidad la economía mar
ca el presente y el futuro. Será
una transformación que haremos
sumando, con la ciudadanía, con
el entorno metropolitano y con
Catalunya.
Como apuntó la alcaldesa,
Núria Marín, en su conferencia
L’Hospitalet suma 12, debemos
promover una transformación eco
nómica que revierta en una trans
formación social. Nuestra situación
geográfica es estratégica, con
la Fira de Barcelona Granvia L’H
como motor económico y con un
tercio del suelo considerado es
tratégico, económicamente, en el
contexto metropolitano.
Queremos ser uno de los cen
tros de actividad económica de
Catalunya. Trabajamos en esa
dirección, con nuestro modelo de
desarrollo económico y social que
favorece la cohesión y la compe
titividad de la ciudad. Tenemos
grandes proyectos de ciudad, que
contribuirán a generar empleo y
mejorar la calidad de vida en los
próximos años.
L’Hospitalet protagonizará un
desarrollo económico y social, si
guiendo con la política de apoyo a
las personas, cuidando el espacio
público, fomentando el civismo y
garantizando la seguridad, hacien
do de la educación y la formación
la clave del progreso hacia el futuro.

La Generalitat no ha pagado el
dinero destinado al comedor es
colar de nuestros hijos. El precio
del menú es de unos 6 euros y la
Generalitat subvenciona el 50%
a las familias más necesitadas. El
resto tienen que pagarlo esas fa
milias. Muchos de nuestros hijos
se quedan a comer en el colegio
y para muchos de estos niños,
lamentablemente, es la única co
mida que reciben al día, ante la
situación económica de algunas
familias. CiU, al no haber pagado
aún la parte que le corresponde
de comedor escolar, está provo
cando situaciones angustiosas a
muchas familias de L’Hospitalet.
Para CiU es más importante la
independencia de Catalunya que
nuestros hijos porque en lugar de
destinar el dinero público a cubrir
las necesidades de los ciudada
nos prefiere dedicarlo al proceso
independentista y destinará me
nos dinero al comedor escolar
cuando precisamente es ahora
cuando más necesidades tienen
las familias. Una vergüenza. Para
evitar que nuestros hijos se que
den sin poder comer en el cole
gio desde el PP de L’Hospitalet
presentaremos este mes en el
Pleno del Ayuntamiento una mo
ción para solicitar a la Diputación
de Barcelona que cree un pro
grama extraordinario de ayudas
económicas para comedor esco
lar. Para el PP lo importante no
es la independencia de Cataluña
sino que ningún niño de L’Hospi
talet se quede sin comida.

Aquests dies el món polític de
L’Hospitalet està de dol. En pocs
mesos hem hagut de dir adéu a
dues persones molt estimades,
a dos homes molt vàlids que van
dedicar gran part de la seva vida a
L’Hospitalet i a la seva ciutadania.
El 28 de desembre acomi
adàvem amb tristesa el nostre
company Francesc Jové (regidor
de CiU a L’Hospitalet del 1983
al 1999) i uns quants dies més
tard, el 12 de gener, el company
Jaume Pallarès (regidor de CiU a
l’Hospitalet del 2003 al 2011) ens
deixava per sempre més.
L’absència d’aquests dos po
lítics incansables han deixat en
nosaltres un buit que serà difícil
d’omplir i uns records que no obli
darem. Hem donat l’últim adéu a
dos treballadors infatigables que
van dedicar moltes hores a la seva
ciutat i a la seva gent. Són la prova
que en política hi ha gent com
promesa i honesta. Ells varen ser
regidors però d’altres, com l’Ama
deu, també van prendre aquest
compromís de forma silent.
Companys: ni us imagineu la
de coses que ens heu ensenyat
i la de coses que hem après al
vostre costat. Junts hem viscut
moments bons i moments compli
cats, però de tots, sense excep
ció, heu sabut treure’n el costat
positiu. Francesc, Jaume: ara
tenim al davant un camí i un repte
que sabem que us engrescava i
amb el qual estàveu comprome
sos. La vostra absència, si cal, ens
farà més forts.

Hi ha alternativa a les retallades. Ja
ho crec que sí. És qüestió de de
finir a quin costat ens situem. Mas
i Rajoy han decidit ser al costat
d’aquells que retallen els nostres
drets, la nostra democràcia i la nos
tra esperança. ICV-EUIA som a l’al
tre costat, al costat de la gent, i ens
hi quedarem fins al final. A L’Hospi
talet, n’hi ha prou de fer un cop d’ull
al pressupost: congelem el preu
de les escoles bressol, assumim
el deute que ens ocasiona la Ge
neralitat, avancem els diners de les
beques de menjador que la Gene
ralitat deixa de pagar, ampliem els
ajuts per al pagament de l’IBI, boni
fiquem les empreses que generen
ocupació de qualitat, creem una
oficina de intermediació hipotecà
ria per evitar desnonaments...
I podríem continuar afegint me
sures per resistir davant el robatori
d’aquells que s’amaguen darrere
les banderes per continuar enri
quint els seus a costa del nostre
empobriment. Bankia, cas Palau,
Pallerols... La corrupció no és ali
ena a aquesta crisi, és en l’arrel
mateixa d’aquest sistema que ha
corromput la democràcia, com
tampoc ho són els escàndols de
la privatització dels serveis públics
bàsics com la Sanitat, l’Educació
o els recursos naturals (com ATLL
a Catalunya). Governen al servei
de l’1% de la població que explo
ta el 99%, però són majoria als
parlaments. Nosaltres encara som
minoria als parlaments, però som
més, defensem els interessos de
la majoria. Som el 99%.

El gobierno del PP está estu
diando dar la residencia a los ex
tranjeros que compren pisos por
más de 160.000 euros, incluso
reconociendo que mayoritaria
mente sus compradores serán
chinos y rusos. Desde Platafor
ma nos oponemos frontalmente
a esta medida ya que va encami
nada a ayudar a los de siempre, o
sea a la banca, que es la que se
ha quedado con grandes canti
dades de pisos sin vender y será
la gran beneficiada.
Nos oponemos también por
que esta medida lo único que fo
mentará es otro efecto llamada, y
esta vez seguramente sea a ma
fiosos chinos o rusos que bus
quen un permiso de residencia
o blanquear dinero negro. Esta
medida es altamente discrimi
natoria hacia los extranjeros que
no puedan pagarse un piso de
160.000 euros, y sobre todo ha
cia los españoles que llevamos
tanto tiempo pagando hipotecas
y a los que no nos dan nada por
comprar un piso, ¿por qué a los
extranjeros de dinero sí?
Plataforma per Catalunya pre
sentó en el pleno del mes pasado una moción en contra de esta
medida, moción que no fue apo
yada por ningún partido político
del Ayuntamiento de L’Hospitalet.
¿Acaso están de acuerdo con
esta medida? ¿Acaso están de
acuerdo el resto de partidos con
discriminar a la gente de casa y
dar facilidades para ‘comprar’ la
residencia española?
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