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Bulos y mentiras
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Posiblemente hayas escuchado el bulo de que L’Hospitalet es la ciudad más densa de Europa, pero
nuestra densidad es inferior a ciudades como París.
Te habrán intentado hacer creer que hay un
crecimiento de población desorbitado, sin embargo, hace una década que la población se mantiene estable habiéndose ya ejecutado la mayor
parte del Plan de Vivienda 2007 y están programadas solo unas 3.000 viviendas en los próximos

años, un 40% de las cuales son protección oficial
preferente para vecinos de LH. El precio de estas
viene regulado por ley y, por lo tanto, es imposible
que se vendan a 400.000€ como algunos dicen.
Este plan implica la incorporación de nuevas zonas verdes y equipamientos para la ciudad.
La ciudad ha rehabilitado edificios históricos
que hoy son equipamientos tales como Can
Vilumara, Can Sumarro, Tecla Sala, Cal Gotlla,

Ca n’Arús, Can Colom, Can Riera, Casa dels
Cargols, la Harmonia, Remunta, Torre Barrina y
hemos adquirido antiguas fábricas privadas como
Cosme Toda, Albert Germans o Can Trinxet para
evitar su destrucción y darles un uso ciudadano.
La lista de bulos, que solo pretenden ocultar la
falta de propuestas de quien los lanza, es infinita,
pero la realidad es otra: L’Hospitalet avanza sin
dejar a nadie en la cuneta.

Un gobierno que se hace omnipresente en calles y
actos en los 6 meses anteriores a las elecciones es
como un mal estudiante que intenta salvar la papeleta en el último momento. Ya no vale engañar a los
vecinos saliendo desesperadamente a prometer lo
que no has sido capaz de hacer en todo el mandato. Tras 40 años gobernando la ciudad, 25 de ellos
con Núria Marín, el proyecto del PSC está agotado.
Ya no tienen ilusión por mejorar L’Hospitalet y para

ellos el gobierno es solo su modo de vida. Viven de
las rentas, de la red clientelar que han ido tejiendo y
se han abandonado a la dejadez y la mala gestión.
La Guardia Urbana desorganizada, 15 millones adjudicados a dedo, el Plan de Inversiones ejecutado
solo un tercio... L’Hospitalet necesita un proyecto
regenerador y renovador. Un proyecto que haga
un L’Hospitalet amable y confortable en todos los
barrios con zonas verdes y accesibles. Un proyec-

to con las prioridades claras en políticas sociales:
residencias para mayores, guarderías, vivienda de
alquiler social, que ningún niño se quede atrás porque su familia no puede pagar los libros de texto.
Un proyecto que ponga la administración al servicio
de los ciudadanos con un IBI más justo. En Ciudadanos estamos decididos a emprender el proyecto
regenerador y progresista que necesita L’Hospitalet
y que Núria Marín no ha sido capaz de impulsar.

Del nostre grup municipal destaquem la defensa
dels drets fonamentals al carrer i a les institucions,
acompanyant les lluites pels serveis públics de qualitat i universals com el sistema públic de salut, l’educació, la cultura, la revalorització de les pensions o
l’habitatge digne. Sempre des del feminisme, per la
igualtat de les dones i contra la violència masclista.
També les propostes que han comptat amb el
suport del Ple municipal, però sistemàticament

incomplides per un equip de govern immobilista i
esgotat. Mesures com l’ampliació del parc públic
d’habitatge de lloguer social, l’ampliació d’horaris
de biblioteques, la recuperació del patrimoni,
l’impuls de polítiques animalistes o l’aplicació de
tarifació social i fiscalitat justa.
Hem lluitat per un urbanisme sostenible que
respecti el medi ambient i el dret a una vida saludable, per la conservació del territori greument

assetjat per l’especulació. Defensant Cal Trabal,
darrera zona agrícola de L’Hospitalet, amenaçada
pel PDU de la Granvia, un projecte monstruós,
sense consens, que el nostre grup ha elevat als
tribunals perquè s’anul·li.
El nostre repte de futur és continuar obrint
camí per canviar L’Hospitalet cap a una ciutat sostenible, socialment justa, solidària i pel bé comú
que millori la vida dels nostres veïns i veïnes.

La falta de valentia política del govern espanyol
ens ha portat a una convocatòria electoral precipitada. Pedro Sanchez acomplexat no ha estat
capaç de suportar la pressió de la dreta i dels
seus barons i va trencar els acords amb Esquerra entre els quals hi havia una taula de diàleg
amb un relator per buscar una solució al conflicte polític.
Aquestes eleccions tornen a ser un plebiscit

entre repressió o democràcia. Unes eleccions
on el PSOE no pot presentar-se com l’antídot
al tripartit de la dreta, perquè en els darrers
anys el PSOE ha estat còmplice i impulsor del
155, ha pactat amb C’s una frustrada investidura o des del govern ha utilitzat la fiscalia i
l’advocacia per anar de la maneta de VOX en
el judici farsa.
Ells en volen silenciats, als jutjats i empreso-

nats. Nosaltres defensem les urnes, la política, la
democràcia i la llibertat.
En les properes cites electorals ens hi juguem els drets civils de tots. Hem de ser un mur
antifeixista i un mur contra el pacte entre l’IBEX
35, el PSOE i C’s.
Tenyim de groc Catalunya. Donem resposta a
la repressió. Guanyem per la democràcia, per la
justícia social i per la República.

El 28A tendremos la oportunidad de conseguir el
cambio que España necesita para avanzar hacia un
futuro prometedor. Podremos elegir entre dos proyectos: el liderado por Sánchez, que representa a esa
izquierda trasnochada que nos conduce a la recesión
y al paro; o bien, el liderado por Casado, basado en
la creación de empleo, crecimiento económico y la
Unidad de España como motor para generar oportunidades, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hoy, Sánchez es también la imagen de los 40
años de socialismo en L’Hospitalet, un gobierno
tramposo que se dedica a generar problemas, a
actuar prepotentemente y a contentar a los “suyos” a cambio de lealtad electoral.
Nuria Marín aplica en la ciudad los principios
de Sánchez. Unos principios que buscan tensionar y dividir, que pactan con separatistas, podemitas y proetarras, poniendo en peligro nuestra

convivencia a cambio de seguir en La Moncloa.
Los populares trabajamos para solucionar los
problemas que nos afectan diariamente: impuestos más altos, poca presencia policial o la suciedad en las calles. En definitiva, debemos acabar
con la sensación que tienen muchos vecinos de
que su Ayuntamiento les ha abandonado.
Con tu ayuda, esta ola de cambio llegará también a L’Hospitalet, está en tus manos.

Tots sabem que a la ciutat, a part d’éssers humans,
també hi ha la presència de certs “animalons”, com
les rates i les paneroles, que fan la seva vida al subsòl i als claveguerams.
Tanmateix, el fet de saber que existeixen (i que
existiran sempre) dista molt del fet d’haver de
conviure amb elles dia a dia. No és el mateix saber
que sota aquella reixa d’allà del clavegueram hi
ha una rata que trobar-te-la campant i corrent pel

teu carrer o pel parc on fa una estoneta has estat
jugant amb els teus fills.
Quan la presència d’aquests animals, tan
proclius a convertir-se en plaga, comença a ser
evident i habitual és quan es poden generar problemes importants de salubritat i seguretat. I, lamentablement, això és el que està passant a hores d’ara
a la nostra ciutat. Darrerament, hem anat rebent
moltes queixes de veïns i veïnes (de quasi tots els

barris) que es queixen de la presència al carrer i a
plena llum del dia d’aquests insectes i rosegadors.
És per això que al proper Ple hem presentat
una moció demanant que s’analitzi l’estat de les
plagues al conjunt de la ciutat i que, acte seguit,
s’apliquin mesures dràstiques i efectives per controlar la presència d’aquests animals i que s’informi
a la ciutadania de com col·laborar amb el control
d’aquestes plagues.

Un dels temes cabdals d’aquesta legislatura municipal, prou invisibilitzat, ha estat la lluita de les nostres veïnes migrades per accedir al padró municipal
sense restriccions. Un tràmit obligatori, tant per a les
veïnes com per a l’administració, que comporta l’accés a la resta de serveis públics, com són la Salut,
els Serveis Socials, l’Educació, etc. Un tràmit senzill
per a moltes de nosaltres, que el racisme institucional converteix en un malson burocràtic per a d’altres.

Des de la nostra primera moció al Ple, a l’abril
de 2017, parlant sobre aquest tema a demanda de
l’entitat Mujeres Pa’lante, passant per la lluita de la
Tancada de persones migrades de l’Hospitalet, o la
concentració fa uns dies a la porta de l’Ajuntament
del col·lectiu Sindillar, la postura del Govern local
ha sigut canviant i ambigua. La conclusió és que
els tràmits proposats des del consistori no donen
solució a moltes realitats vitals de veïnes de l’Hos-

pitalet: les dones que treballen com a cuidadores
i/o internes, qui lloga una habitació, qui no té un
sostre fix i l’ha de canviar sovint, etc. Apel·lem per
tant a l’Ajuntament a l’estricte compliment de la llei,
que obliga a empadronar-se i a empadronar a tothom allà on viu, amb independència de la situació
administrativa de la propietat del pis (lloguer sense
documentació, ocupació...) o les condicions de
l’immoble. És un deure. És un dret.
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