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Gornal, nou punt de referència dels serveis de la ciutat

L

’Hospitalet ha anat distribuint per la ciutat
diversos equipaments de referència per tal
que cada barri tingui serveis centrals que si
guin d’interès no només per als veïns de la
zona, sinó també per als de tota la ciutat i, en oca
sions, també per als de l’àrea metropolitana. És el
cas del Centre d’Art Tecla Sala a Sant Josep, del
centre multimèdia Torre Barrina a Collblanc-la Tor
rassa, dels mitjans de comunicació a Santa Eulàlia
i del Centre Cultural la Bòbila a Pubilla Cases, per
posar-ne alguns exemples. I ara és Gornal el que
acaba d’estrenar els seus espais de referència. El
primer va ser l’Escola Municipal de Música-Centre
de les Arts, que ha culminat el seu trasllat a l’antic
centre Pla de Llobregat. El segon és un dels equi
paments públics més esperats del barri i de la ciutat,
el Complex Municipal Europa-Gornal, que disposa
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d’un poliesportiu de primer nivell per a la pràctica
saludable de l’esport i del centre Gornal Activa, un
servei de formació i inserció laboral, i de suport a
empreses i emprenedors.
El nou complex agrupa dues de les prioritats del
municipi: els serveis de qualitat per al benestar de la
ciutadania i la inversió en promoció econòmica per
reactivar la ciutat i ajudar-la a sortir de la crisi. En
el primer cas, el Poliesportiu Municipal Gornal s’ha
dissenyat principalment per promoure els hàbits sa
ludables entre la població, amb piscina lúdica, pista
poliesportiva, sales d’activitats i la primera sala de
gimnàstica artística de la ciutat. Aquest servei es
completa amb un centre de formació i dinamització
esportiva per formar tècnics, un dels camps amb
més demanda actualment i amb menys oferta for
mativa de qualitat. És una forma de lligar el servei
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públic amb l’ocupabilitat i de fomentar les professi
ons de futur a la ciutat.
Promocionar l’economia local és l’objectiu de
l’altre equipament que s’ha obert al complex, Gor
nal Activa, amb nous serveis d’orientació i suport
per a treballadors i per a empreses, com un centre
integral de formació professional en energies, per
al qual properament se signarà un conveni amb els
professionals del sector a la ciutat. És un exemple
del treball conjunt que es persegueix en equipa
ments d’aquest tipus entre els agents econòmics.
La complexa situació econòmica de les adminis
tracions públiques ha fet que la posada en marxa
de nous serveis sigui una raresa des de fa uns anys.
L’Hospitalet, però, no ha deixat d’equipar els seus
barris i el Complex Municipal Europa-Gornal n’és la
darrera mostra.
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Nosotros,
a lo nuestro

Elecciones
hacia la miseria

Fem possible
el canvi

27-S per
canviar-ho tot

La islamización
de Europa

Empezó 2015. Y lo ha hecho con
la convocatoria de unas nuevas
elecciones autonómicas para el
mes de septiembre.
Es lamentable ver que a CiU,
con ERC como muleta, le impor
te tan poco que desde que go
bierna en Catalunya hay 200 mil
parados más, que se dediquen
2 mil millones menos a políticas
para las personas por sus conti
nuos recortes, que la deuda ca
talana ascienda ya a más de 30
mil millones y que ayuntamientos
como el nuestro tengamos que
gobernar ante el desgobierno de
la Generalitat.
Es lamentable comprobar
que no le importe que las fami
lias, las entidades sociales y
los ayuntamientos sean los que
estén dando la cara y ayudando
a todas aquellas personas que lo
están pasando realmente mal en
esta situación de crisis y que los
que tienen la obligación de aten
derlos se dediquen a sus batalli
tas, envueltos en banderas.
Es lamentable corroborar el
desprecio que siente por los
gobiernos de los ayuntamientos y las elecciones municipa
les, que deben servir para que
la ciudadanía pueda elegir a sus
representantes en las políticas
de proximidad.
A día de hoy, en nuestra ciu
dad, Núria Marín es la única que
representa un proyecto ilusionan
te y de futuro para L’Hospitalet...
Al resto, en estos temas, ni están,
ni se les espera.

CiU, con el apoyo de ERC, ha
convocado elecciones para el 27
de septiembre. Unas elecciones
que CiU y ERC quieren que sir
van para declarar la independen
cia de Cataluña. Sus dirigentes
solo están pensando en cómo
continuar en sus cargos, mante
ner sus prebendas y garantizarse
unos sueldos estupendos. Nues
tro futuro y el de nuestros hijos
no les importa lo más mínimo.
Con la independencia, mu
chas grandes empresas se mar
charán porque quedarán fuera de
Europa y eso no les interesa. Eso
llevará a que muchas personas
pierdan su trabajo y aumente el
paro. Las pensiones nos las ten
dremos que pagar entre nosotros
y todos los gastos de manteni
miento de un futuro nuevo es
tado. Al estar fuera de España
y de Europa ya no recibiremos
ningún tipo de ayuda económica.
Si tenemos más gastos y menos
ingresos ¿cómo se paga todo
esto? Aumentando impuestos.
Así, en la Cataluña independien
te habrá más paro, problemas
para pagar las pensiones, me
nos oportunidades de trabajo y
pagaremos más impuestos. CiU
y ERC nos llevan a la miseria
para que ellos puedan tener sus
bolsillos bien llenos. Es una au
téntica vergüenza. Por eso pido
a los ciudadanos de L’Hospitalet
unidad frente aquellos que nos
quieren dividir, separar y arruinar.
Digamos no a CiU y ERC. Diga
mos no a la independencia.

El proper mes de maig tindrem
l’oportunitat de propiciar el can
vi amb les eleccions municipals.
El context de crisi econòmica,
la creixent desafecció política o
l’entrada de nous partits polítics
generen un nou escenari que,
suposarà, de ben segur, una re
composició de l’espai polític i so
cial de la ciutat. Ara més que mai,
la gent té il·lusió per participar i
per canviar les coses. Després
de més de 30 anys de govern so
cialista a L’Hospitalet, el desgast
és evident i ens mereixem un can
vi. Els resultats del darrer barò
metre d’opinió també demostren
la creixent insatisfacció per part
dels ciutadans, respecte a temes
tan importants com la manca de
neteja, la manca de seguretat o la
manca de civisme.
Des de CiU L’H considerem
necessari construir un nou ideal
de ciutat. Creiem que cal fer, en
tre tots, la ciutat de futur i qualitat
de vida que ens mereixem. Una
ciutat segura, cívica i neta és el
que volem i treballem, dia a dia,
per fer-la possible.
El proper dia 28 de gener tens
una cita amb el canvi. Et convido
a participar en la presentació
de la nova candidatura de CiU
L’H (#FemCiUtatLH), que tindrà
lloc a les 8 del vespre a la Sala
Polivalent de La Farga, carrer de
Girona, 10. T’hi espero per iniciar
junts el camí per fer possible que
la nostra ciutat sigui una ciutat
d’orgull i de progrés; més segura,
més cívica i més neta que mai.

El 27 de setembre tornarem a te
nir eleccions catalanes. La tercera
convocatòria en menys de 5 anys.
Una altra legislatura a mitges. Fa
dos anys, el president va instru
mentalitzar la convocatòria amb
l’objectiu d’aconseguir una majo
ria absoluta per al seu partit. En
aquell moment, la ciutadania li va
donar l’esquena amb un especta
cular revés electoral. Ara, després
d’una negociació que ha vorejat el
surrealisme, Mas torna a convocar
eleccions amb el pretext d’una im
possible llista unitària que té per
únic objectiu amagar les sigles
de CiU per tal de sortir viu d’una
legislatura marcada per les reta
llades i la corrupció, amb la família
Pujol al capdavant.
No es pot negar que el pre
sident és astut. Amb tota la ma
quinària propagandística del seu
costat, Mas ha enredat molta
gent. En aquesta ocasió, ha en
redat ERC en la seva estratègia,
qui ha concedit al president nou
mesos d’oxigen i el seu vistiplau
a uns pressupostos antisocials a
canvi de res.
El pacte de Mas (i Junqueras)
intenta apropiar-se del clam unitari a
favor del dret a decidir i empetiteix
la seva força ja que el redueix a
una estratègia independentista de
curta volada que vol instrumentar
políticament el desig de democrà
cia i llibertat de molta gent. És per
això, que el 27-S ha de ser una
oportunitat de la gent per tombar
el règim a Catalunya i de retruc,
començar a derrotar Rajoy.

Los últimos asesinatos en Pa
rís perpetrados por islamistas
evidencian que el multicultura
lismo es la tumba de las liberta
des y del modelo de convivencia
que tenemos en las sociedades
avanzadas.
El islamismo avanza en Eu
ropa, y no es un problema ori
ginado solo por terroristas que
vienen del extranjero, sino tam
bién por musulmanes nacidos en
nuestros países.
La creciente población mu
sulmana (en Cataluña hay cerca
de 400.000) y el buenismo de
los partidos políticos a la hora
de abordar el problema son la
tormenta perfecta para que el
radicalismo se instale y crezca en
nuestra sociedad.
Para colmo a la prensa le
preocupa más el auge de parti
dos que denuncian y plantan cara
a esta barbarie, como Plataforma
per Catalunya, que los asesinatos
en nombre de esta religión.
Ellos se aprovechan de los
complejos de las sociedades
políticamente correctas para
hacer la guerra santa e ir ganan
do terreno. Por eso, si bien es
cierto que los culpables de estos
asesinatos son quienes accionan
las bombas y aprietan el gatillo,
los partidos políticos y medios
de comunicación que defienden
que todas las culturas son igua
les y les han abierto las puertas,
son responsables de haber crea
do el caldo de cultivo necesario
para ello.
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