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EDITORIAL
L’H, por la mejora
de los barrios

res cotas de financiación para las haciendas locales

se está acometiendo una profunda reforma de la ciu-

–como han reclamado los alcaldes integrantes del

dad. Cambiar la fisonomía de las calles y plazas, abrir

Consell Nacional de la Federació de Municipis de

nuevos espacios públicos y equipamientos y crear

Catalunya reunidos hace unos días en L’H–, hay que

más vivienda protegida sólo tiene como objetivo for-

L’Hospitalet ha vuelto a recibir un empuje econó-

valorar la concertación y las ayudas económicas del

talecer y enriquecer la calidad de vida de las personas.

mico para avanzar en la transformación de sus barrios.

resto de administraciones para avanzar en la mejora

Éste es el reto de L’H.

La Unión Europea a través del programa Urban, dota-

urbana de pueblos y ciudades. En este sentido, cabe

Así, L’Hospitalet debe ser mejorado, pensando en

do con fondos Feder, ha anunciado que participará en

aplaudir que L’Hospitalet se esté beneficiando no sólo

aumentar los niveles de bienestar de sus ciudadanos

la financiación de otro importante paquete de mejoras

del programa europeo Urban para el Gornal, sino de la

y en garantizar su modelo de convivencia. La nueva al-

para el Gornal. Serán 7 millones de euros que junto

aplicación de la Llei de Barris impulsada por la Genera-

caldesa se está encargando de recordarlo en el periplo

a otros siete que aportará el Ayuntamiento darán el

litat para tirar adelante los planes integrales de Pubilla

que en las últimas semanas está realizando a todos los

empuje definitivo para redondear la transformación

Cases, la Florida y Collblanc-la Torrassa. En conjunto,

distritos donde hay planes de mejora en marcha. San-

urbana ya prevista en este barrio y para conseguir

estas aportaciones supramunicipales alcanzan los

feliu, Sant Josep, Santa Eulàlia, Pubilla Cases, la Florida,

fortalecer su cohesión social y dinamizar su vida eco-

25,25 millones de euros, que el Ayuntamiento debe

Collblanc-la Torrassa, el Gornal... L’H se está redibu-

nómica.

doblar como condición sine qua non para recibirlas.

jando con la complicidad y el diálogo permanente de

Sin renunciar a la exigencia de conseguir mayo-

Pero cifras a parte, lo realmente importante es que

vecinos y Ayuntamiento y eso es un camino seguro.
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PP

PSC, garantia per a
Catalunya i L’H

Zapatero: mentiroso
o poco preparado

Una veritat
incòmoda

Europa fa
un pas enrere

Del 18 al 20 de juliol es va celebrar el Congrés
del PSC. Un congrés en el qual hem debatut i
hem pres decisions concretes. Ben al contrari
que els congressos del PP, ERC i Convergència
on només parlen de si mateixos. El Congrés
del PSC ha fet propostes dels temes que inte
ressen a la gent com l’habitatge, el treball,
la sanitat, la seguretat i l’engegada de més
polítiques socials. El president Montilla farà
possible que els avanços socials es portin a
terme.
També ha quedat clar
que el PSOE és l’únic
par tit que treballa per
la democràcia, per les
lliber tats socials i per
Mario
solucionar temes que Sí
Sanz
preocupen als ciutadans.
portaveu del grup
Amb Zapatero, Espanya
municipal
té la garantia de ser un
país plural on s’integren totes les llengües i les
diverses identitats.
El PSC de L’Hospitalet treballa per solucionar els problemes reals de la gent. L’alcaldessa Núria Marín ha impulsat un seguit
d’actuacions com les millores aquest estiu a
moltes escoles, la construcció de guarderies i
més places d’aparcament; més habitatge de
protecció i de lloguer per a joves com els 228
que se sortejaran a l’agost; un nou mercat per
a la Florida i més polítiques socials per aconseguir una ciutat més cohesionada.
També generem noves oportunitats de
futur, i en aquesta línia, l’alcaldessa va posar
al juny la primera pedra de la City Metropolitana, un centre de negocis on treballaran unes
8.000 persones. Des d’aquest article volem
felicitar els veïn@s del Gornal per la concessió
del Pla de Millora del barri URBAN. Treballem
pels barris, treballem per L’Hospitalet.

Los impagos entre empresas han aumentado un 83%. La inflación está en el 5%, dos
puntos por encima de la media europea.
Volvemos a la situación de 1995 cuando tam
bién gobernaba el PSOE. Esto significa que
hoy las familias de L’Hospitalet tienen un 5%
menos de dinero en el bolsillo. A este dato
hay que añadir que hoy una familia debe
destinar cada mes unos 300 euros más a
pagar la hipoteca y eso
si han tenido la fortuna
de poder comprar un
piso. Esa familia además
ve como c ada día es
más caro ir a comprar.
Si el pollo o el gas han
subido un 10%, el arroz
Juan Carlos
un 12%, el pan un 13%,
del Rio
las verduras un 14%, la
portaveu del grup
luz un 17%, la leche un
municipal
23%, la harina un 29%
y el aceite un 44% ¿cómo vamos a llenar
la cesta de la compra? Si ya hoy existen 2,3
millones de parados y el Gobierno del PSOE
nos anuncia que el paro aumentará. ¿Qué ha
hecho el Sr. Zapatero para evitar la crisis? Otra
vez hay colas en las oficinas del INEM. Otra
vez tendremos un parado en cada familia de
L’Hospitalet.
Mientras países de nuestro entorno como
Alemania, Polonia o Francia crean empleo,
hoy en España 1 de cada 5 jóvenes españoles
está en paro, la tasa más alta de toda Europa.
Volvemos a 1995. De esta situación los únicos culpables son el gobierno socialista que
cuando vuelve al gobierno aumenta el paro y
el Sr. Zapatero que, o nos ha mentido al negar continuamente la crisis económica, o está
poco preparado para encontrar una solución a
la crisis y nos lleva a la ruina, o las dos cosas.

Actualment sembla que dir les coses pel seu nom
no està de moda. President i ministres, diccionari
en mà, busquen nous recursos lèxics per batejar
aquest nou període de crisi que vivim. Amb l’optimisme com a excusa, el president del Govern
ha anat, mes a mes, canviant paulatinament les
dades econòmiques positives que ens va presentar, curiosament en moments electorals, per
unes altres que deixen veure, poc a poc, la crisi
que ens intenten amagar.
Nosaltres, Convergència i
Unió, som valents i diem
les coses pel seu nom.
Del que el Govern titlla
de “situació de dificultat
seriosa” nosaltres en diem
crisi, i quan ells parlen
Meritxell
“d’un creixement del PIB
Borràs
del 0’3%” hauríem de dirportaveu del grup
ne creixement econòmic
municipal
reduït. Nosaltres, a més,
ens veiem amb la obligació de parlar dels més de
300 nous aturats que afronta, dia a dia, Catalunya.
Ens deien que al 2008 veuríem disminuir la taxa
d’atur i, en canvi, veiem com aquesta augmenta
de manera important. Des de CiU creiem que el
Govern no és l’únic responsable de la crisi econòmica, però sí que ho és de la seva gestió i de
les mesures que calen aplicar per tal de sortir-ne
de la millor manera possible. Lamentablement,
el Govern no sap afrontar, amb valentia i decisió,
aquesta situació. Es pensen que les famílies no
ens adonem que tot és més car i que cada dia
ens costa més arribar a final de mes? Potser
no s’han adonat que els ciutadans i ciutadanes
som els primers en veure i patir aquesta crisi i,
probablement, no es preocupen tant com diuen
pels nostres problemes. Sigui el motiu que sigui,
la qüestió és que la nostra economia i el nostre
benestar depenen d’un govern que, com venien
eleccions, ens ha amagat el període de crisi i que
és incapaç d’afrontar-la com cal.

Durant les últimes setmanes hem rebut dos
notícies molt negatives procedents d’Europa.
D’una banda, la directiva que pretén augmentar la jornada laboral a 65 hores, de l’altra, la
directiva de retorn dels immigrants, també
anomenada directiva de la vergonya, aprovada
aquesta última, amb el suport del Govern espanyol. No podem separar una de l’altra. Totes
dues responen a la pretensió dels governs
més conser vadors de
retallar drets i cobertures socials a Europa, satisfent així les demandes
del gran capital multinacional. Conseqüències
d’una globalització econòmica sense ànima ni
Alfonso
control democràtic.
Salmerón
La vella aspiració
portaveu del grup
d’una Europa unida senmunicipal
se fronteres està ferida
de mort. Estem assistint a l’inici del desmantellament de l’Estat del Benestar europeu, el
mirall on tant ens hem mirat tradicionalment
la resta del món. Europa fa un pas un enrere
en matèria social.
El capital vol una Europa que obri les
portes als mercats i les tanqui a les persones.
Una Europa, que en temps de crisi, faci pagar
els plats trencats al més febles, atemptant
contra conquestes fonamentals de la classe
treballadora europea com la jornada de 40
hores, i que assenyala els immigrants estrangers com els responsables de la crisi.
ICV-EUIA ho té clar. Per això hem presentat
dos mocions al Ple. Volem una altra Europa,
dels drets socials, que faci front al model
lliberal que ho deixa tot en mans del mercat.
Una Europa que garanteixi els drets humans.
Una Europa de la qual no ens haguem d’avergonyir. Per això diem NO a les 65 hores. NO
a la Directiva de la Vergonya.
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