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EDITORIAL
30 años con igual
modelo económico

la Granvia, grandes zonas verdes como los parques

exposición que se prepara en el Museu y el bando

de Bellvitge, les Planes, la Alhambra o la Torrassa,

hecho público por la alcaldesa, el primero de Núria

centros de atención primaria, educación pública para

Marín. Ese texto recuerda los avances vividos en

todos, bibliotecas en todos los barrios, edificios sin

L’Hospitalet y el reconocimiento que merecen los in

El 19 de abril de 1979 es una fecha histórica pa

gulares proyectados por arquitectos de renombre y

tegrantes de los primeros consistorios, pero también

ra los ayuntamientos españoles, L’Hospitalet entre

calles en las que se actúa para hacerlas accesibles a

advierte sobre las necesidades actuales, en especial,

ellos. Ese día, ahora hace 30 años, los municipios en-

las personas con problemas de movilidad. Una rápi

la que los municipios, y en concreto L’Hospitalet,

traron plenamente en democracia con la constitu

da mirada a 1979 nos permite ver como el esfuerzo

llevan años reclamando: una mejor financiación

ción de los primeros consistorios tras la dictadura.

colectivo ha levantado una ciudad para vivir, trabajar

para la administración más próxima a la ciudadanía,

Se abría un nuevo camino para construir entre todos

y disfrutar, y nos invita a rendir un merecido home

la que debe responder a su gente tenga o no las

el municipio que la ciudadanía quería. Y L’Hospitalet

naje a los pioneros, a los primeros que abrieron el

competencias para ello. La alcaldesa reconoce que

es un buen ejemplo de como el camino recorrido

Ayuntamiento para sentar las bases del municipio

se ha avanzado con las competencias ganadas con

en estos 30 años ha dejado atrás el barro en las ca

que hoy conocemos. A ese reconocimiento respon-

el nuevo Estatut pero advierte que, sin una nueva

lles, la falta de escuelas públicas, de bibliotecas, de

de la jornada de puertas abiertas celebrada en la Ca-

ley para las haciendas locales, éstas no podrán desa

ambulatorios, de parques o de instalaciones deporti-

sa Consistorial el pasado 19 de abril, la sesión ex

rrollarse. Y ya son 30 años con el mismo modelo de

vas para dar paso a avenidas como la del Carrilet o

traordinaria del Pleno municipal del mismo día, la

financiación. Sería un buen regalo de aniversario.
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PSC: Passió i
compromís per L’H

Con tu dinero:
comilonas

Preinscripcions
escolars

Més del mateix

El 19 d’abril hem commemorat el 30è aniver
sari de la constitució dels primers ajuntaments
democràtics. Des del PSC, aquest article vo
lem dedicar-lo a tots els regidors i regidores
que ens han precedit i especialment als del
primer Ajuntament democràtic de l’any 1979.
L’Hospitalet estava condemnat per la dreta
predemocràtica a ésser una grisa i trista ciutat
dormitori. Van ser els governs d’esquerres,
compromesos amb la
gent, els que van can
viar el destí de la nostra
ciutat.
Avui una dona, Núria
Marín, dirigeix la nostra
ciutat, punt de referència
a Catalunya i Espanya, i
Mario
que agrada als que hi vi
Sanz
vim aquí. Una ciutat amb
portaveu del grup
un urbanisme modern,
municipal
amb un teixit econòmic
que crea riquesa i amb ambició de tenir tots
els serveis públics de qualitat i a l’abast de
tothom.
Molt ha canviat i millorat la ciutat, però no
estem acomodats; la nostra passió i compro
mís per L’Hospitalet augmenta cada dia.
Estem preparats per resoldre els reptes
del s. XXI, però ho volem fer amb l’opinió de
tothom. Per això, el passat 18 d’abril, ens vam
citar més de 1.000 persones de L’Hospitalet
per debatre les “respostes socialistes” davant
d’un nou context socioeconòmic.
Un procés participatiu recolzat per les noves
tecnologies que van fer que molts ciutadans i
ciutadanes participessin per Internet, i amb la
seva presència fessin arribar noves propostes
per a la seva ciutat i per al seu futur.
Tenim projecte per a la ciutat, equip, pro
postes i la força de molta gent que vol i viu
la ciutat amb il·lusió. L’Hospitalet és la nostra
passió i el nostre compromís.

Según el Consejo General del Poder Judicial
el número de embargos se ha multiplicado
por 4. Y lo peor está por llegar, se prevé que
para 2010 se triplique el número de personas
que no podrán pagar la hipoteca.
En L’Hospitalet, según la Generalitat, el
paro sigue aumentando. Si 2008 acabó con
15.244 parados en la ciudad, a finales de mar
zo ya son 18.045. Además, cerca de 8.000
personas no reciben ningún tipo de ayuda eco
nómica y la previsión es
que aumenten conside
rablemente.
Ante esa situación dramática para muchas fa
milias de la ciudad, hay
Juan Carlos
concejales del gobierno
del Rio
formado por el PSC e
portaveu del grup
IC-EUiA que, sin ningún
municipal
tipo de vergüenza, usan
el dinero de los ciudadanos para pegarse co
milonas en restaurantes de lujo. Un ejemplo
de ese despilfarro es el portavoz socialista
quién gastó en comidas 6.915 euros pagadas
todas con el dinero de los ciudadanos. Para
más desvergüenza con el dinero público no
se fue a comer a restaurantes normales sino
de lujo, como el Hesperia Tower.
Cuando en la ciudad hay más de 18.000
parados y 22.000 ciudadanos han necesitado
ayudas económicas para llegar a final de mes
¿Es decente que con el dinero público el
portavoz socialista pague comidas en restau
rantes de lujo? ¿No es ésta una forma de mal
uso del dinero de los ciudadanos?
Los concejales del PP si vamos a comer o
tomar un café lo pagamos de nuestro bolsillo.
El gobierno de la ciudad lo paga con el dinero
de los ciudadanos. ¿No crees que ya hay su
ficientes motivos para el cambio?

Ja fa uns dies que molts pares i mares de
L’Hospitalet s’afanyen a buscar la millor escola
per als seus fills/es. I aquesta feina, a la nostra
ciutat, és complicada. És complicada perquè
a la pràctica, a L’Hospitalet, els pares i mares
no poden exercir un dret tant bàsic com es
collir l’escola en la que es formaran els seus
fills/es.
És cert que cap nen/a de L’Hospitalet
s’ha quedat sense plaça
escolar (només faltaria!)
però també és cert que
molts d’aquests nens/es
no han pogut assistir
a l’escola que havien
marcat en primera opció
(i fins i tot ens trobem
Meritxell
amb molts casos que no
Borràs
han estat admesos ni en
portaveu del grup
l’última de les opcions
municipal
escollides) i, per tant,
això demostra que el sistema educatiu de la
ciutat té algunes imperfeccions que l’equip
de govern ha de resoldre. Però, si són ells
mateixos el més orgullosos i satisfets d’aquest
model educatiu, si són ells els que defensen
les seves grandeses i obvien les seves erra
des i defectes: com les solucionarem? Com
podrem arribar a tenir a L’Hospitalet una xarxa
educativa de qualitat?
De moment, la realitat és que l’equip de
govern actua al marge de les opinions i ne
cessitats de la comunitat educativa (un clar
exemple el trobem al CEIP La Carpa on els
pares i mares dels alumnes es van assabentar
pels mitjans de comunicació que l’espai per
ampliar el pati i on s’hauria de fer un gimnàs
es destinarà a fer una tercera línia educativa),
i que demostra una manca d’organització evi
dent: el CEIP Màrius Torres resta tancat des de
començament de curs per fer unes obres que
encara no han començat.

Els hem vist somrient feliços a la Cimera del
G-20, hem vist un complet reportatge fotogrà
fic de totes i cadascuna de les seves reunions
de les últimes setmanes. Els hem vist celebrar
l’aniversari de l’OTAN i, fins i tot, hi ha qui ha
pogut complir el seu somni: fotografiar-se
amb Barak Obama, com si es tractés d’una
estrella de rock.
Però no hem sentit ni una sola idea nova
per sortir d’aquesta crisi.
Les teòriques diferències
entre el que ens han vol
gut vendre com l’esquer
ra (Obama i Brown) i la
dreta (Sarkozy i Merkel)
no han estat més que
un exercici retòric. Són
Alfonso
més del mateix. No hi
Salmerón
ha alternativa en el marc
portaveu del grup
d’aquest model, el que
municipal
cal és canviar el model.
Construir un nou model de relació entre ciu
tadania, Estat i mercat, que posi l’economia
productiva al servei de les persones, que doni
resposta a les seves necessitats sense gene
rar-li de noves.
De volta a Espanya, més del mateix. La intervenció de la Caja de Castilla-La Mancha, desmenteix un altra afirmació del president: “el
sistema financer espanyol té molt bona salut”.
Més del mateix. Prou de diners públics a la
banca privada; el que cal és desenvolupar una
banca pública que garanteixi el crèdit a les
famílies i a les petites i mitjanes empreses.
I per tancar la setmana, remodelació del Govern. Més del mateix. No ens servirà de res un
canvi de cares, si no hi ha un canvi de polítiques. Mentrestant, nosaltres continuem exi
gint que es resolgui el finançament i recla
mant un nou fons d’inversió local per activar
l’economia local.
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