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L’H ha sido siempre una ciudad muy rica culturalmente y sus cerca de 200 entidades del ámbito
son muestra de ello. Son centenares las actividades que nuestros equipamientos municipales
acogen cada mes de las más diversas disciplinas.
Si durante el mes de abril las Festes de Primavera han vuelto a ser un éxito, este mayo hemos
dado un paso más para hacer de L’H una ciudad referente mundial, acogiendo el Encuentro

Internacional de Distritos Culturales junto a las
primeras Jornadas sobre Ciudad y Cultura en
Tecla Sala, con la visita de representantes de 52
ciudades y 28 países, que se suman al ya tradicional Foro de las Culturas en la Av. Masnou y a
la inauguración de la exposición Silver Songs. La
música de Andy Warhol en la recuperada Can
Trinxet. Un preámbulo de los muchos retos que
tenemos por delante, con una nueva y fresca

programación, el Summer Experience, que este
verano inundará las calles de actividades.
La cultura es un poder transformador en favor
de una sociedad más crítica y creativa. Un pueblo
culto es un pueblo con futuro y por ello estamos
convencidos de la necesidad de democratizarla,
hacerla accesible y conseguir que nuestros ciudadanos no solo sean meros espectadores, sino
parte de ella: esto es el Distrito Cultural.

Al gobierno de Núria Marín le gusta alardear de
participación y transparencia, pero es mera apariencia. Su modelo de participación es controlado y
dirigido, para legitimar las políticas ya establecidas
por el gobierno. Su idea de transparencia consiste
en mostrar información que no les cree problemas.
Cuando se trata de mostrar información relevante
o hacer participar en serio se resisten.
El PSC de cara a la galería disimula. Siempre

vota a favor de las propuestas para aumentar la
transparencia y la participación. Le basta con incumplir los acuerdos: en noviembre votaron a favor
de la propuesta de Cs de publicar en este diario
cada 3 meses los precios públicos de los servicios funerarios más económicos (1.800 € + IVA
servicio integral Epsilon). Han pasado 6 meses y
aún estamos esperando. En marzo del año pasado
votaron a favor de la propuesta de Cs de publicar

en la web los horarios de los servicios de limpieza.
Seguimos esperando. En julio de 2015 votaron a
favor de elaborar un reglamento para que los ciudadanos pudieran participar en la elaboración de
los presupuestos. En vez del reglamento que se
tenía que hacer entre todos han seguido su modelo de participación simulada. Cuando insistimos
en el Pleno con el reglamento entonces cambiaron
su voto y votaron en contra.

La corrupció és una xacra que amenaça els fonaments democràtics i l’estat de dret. A l’Estat
espanyol s’han quantificat més de 175 trames de
corrupció que han saquejat sistemàticament les
arques públiques i hi estan implicats els principals
partits que han governat l’Estat, les comunitats autonòmiques i els ajuntaments.
Persones valentes que han denunciat presumptes casos de corrupció han estat víctimes

d’amenaces i estigmatització. Per això defensem
la creació d’un observatori de la corrupció i un
marc normatiu estatal que proporcioni protecció
al denunciant i assistència jurídica i psicològica
a causa de l’assetjament que sofreix. Així com la
creació d’una bústia ètica i del bon govern municipal per facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar de manera anònima
conductes corruptes.

Per ètica i per salvaguardar la democràcia, donem suport a la proposta de moció de censura al
govern del Partit Popular, el partit amb més investigacions per casos de corrupció de la història.
Perquè cal recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions i en els seus representants, els principis de transparència, honestedat
i respecte i la bona administració dels recursos
públics. Prou saqueig! Prou corrupció!

El buen tiempo hace que todos disfrutemos más
de L’H, recorriendo las calles, los parques, etc.
Por ello, se debe realizar un esfuerzo desde el
Ayuntamiento para mantener la ciudad impoluta,
y así poder disfrutarla plenamente e intentar no
perturbar el descanso y la tranquilidad del resto
de vecinos.
Durante estos meses estamos exigiendo que
la ciudad esté tal y como la merecemos. Esta-

mos reivindicando un mejor mantenimiento de
las instalaciones deportivas, o afrontar con determinación la problemática que se plantea con
el incivismo en nuestros barrios, que se puede
agravar con la llegada del buen tiempo.
El mes pasado el GM Popular denunció la situación que vivimos en la ciudad, y especialmente
en zonas como plaza Española, cuyos vecinos
han puesto en marcha una plataforma para de-

fender la convivencia del barrio. Cansados del
abandono que sufren por parte del Ayuntamiento.
Igualmente estamos exigiendo el cumplimiento
de las mociones aprobadas, como la adaptación
de las zonas de juegos infantiles para niños con
dificultades de movilidad, toldos y/o sombras en
dichas zonas y, por último, la concienciación de
civismo por parte de los propietarios de los animales de compañía.

La crisi econòmica ha afectat greument el teixit
empresarial i productiu, les petites i mitjanes empreses, autònoms i petit comerç.
Des de l’Ajuntament es pot fer molt. Des d’ERC
creiem que cal promoure una contractació pública
responsable i que eviti la precarització directa
o indirecta. Per això hem impulsat la inclusió de
clàusules socials. Però encara es pot fer més per
impulsar el teixit productiu i donar suport a les pi-

mes. Per exemple amb la morositat, causant aproximadament d’un terç dels tancaments de pimes
des de l’inici de la crisi.
Malgrat que el període mitjà de pagament de
l’Ajuntament està per sota del termini màxim legal,
l’accés de grans empreses a les contractacions
comporta l’existència de subcontractacions, i fa
que s’allargui molt més el termini de pagament real
a les pimes.

Cal consolidar les pimes com a motor econòmic i per això ERC hem proposat que tinguin
un percentatge garantit de la contractació, i
s’adoptin mesures per garantir que es compleixen els terminis de pagament legals en totes les
contractacions i subcontractacions relacionades
amb l’Ajuntament. Des d’ERC seguirem treballant
per un L’Hospitalet que aposti de veritat per la
petita i mitjana empresa.

Civisme. Una paraula que a la nostra ciutat es diu
molt però es veu poc. Pintades incíviques a les
parets, contenidors que tenen més deixalles al seu
voltant que al seu interior o carrers adornats amb
femtes de gos són només alguns dels indicadors
que ens porten a afirmar que la nostra ciutat té un
problema amb l’incivisme.
No sabem si ha estat fruit de la nostra insistència o és que el problema és ja tan evident que

és impossible mirar cap a una altra banda, però
el fet és que sembla que l’equip de govern ha
començat a posar-se les piles en aquest tema i el
primer que ha decidit fer és modificar l’Ordenança
de civisme.
Des del PDeCAT, com no podia ser d’una altra
manera, hem col·laborat a millorar el text d’aquesta ordenança, però també ens veiem amb la necessitat de fer constar que aquí el que falla no és

la teoria (tenim una bona ordenança); el que falla
és la pràctica o, millor dit, no posar-la en pràctica.
I és que de res ens serveix tenir la millor ordenança de civisme si després no la fem complir.
Per això, volem tornar a aprofitar aquest petit
espai per tornar a recordar a l’equip de govern
que està molt bé tenir una bona partitura però el
que necessitem és un bon director d’orquestra
que la faci tocar.

A l’últim Ple municipal d’abril, CUP-Poble Actiu va
presentar una moció adreçada a donar difusió al
compliment de la normativa del padró. El motiu?
Donar a conèixer totes les possibilitats per accedir
a l’empadronament i així poder obrir la porta a l’accés a altres drets i serveis com ara la sanitat pública, Serveis Socials o l’escolarització dels infants.
Perquè, tot i que l’Ajuntament de L’Hospitalet fa
servir des de 2013, en teoria, els mecanismes que

permeten empadronar una persona sense haver
d’aportar més documentació que la seva identificació, encara hi ha molta gent que desconeix
aquest tràmit. I és que, sigui com sigui, l’Ajuntament té l’obligació de registrar-te com a veïna de
la ciutat, aportant, si és el cas, una adreça fictícia
(una adreça municipal).
Perquè és una obligació de la ciutadania accedir al padró i és un deure de l’Administració fer-ho

possible. Així doncs, si vius al carrer, ocupant per
necessitat, rellogada o en qualsevol altra situació,
pots accedir a l’empadronament si resideixes de
forma continuada a L’Hospitalet.
No podem tancar aquestes línies sense retre un
homenatge al lluitador independentista Ton Ribes
i Sala. Una figura única de la lluita per Catalunya a
L’Hospitalet, mort el passat 27 d’abril. Que la terra
et sigui lleu, company.
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