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EDITORIAL
Atenció per a la
nostra gent gran
L’Ajuntament i la Generalitat han fet balanç dels

presta una ajuda abans inexistent al col·lectiu, del

de tramitació de 5 mesos i 22 dies. Ja l’any 2007,

qual la gent gran forma la major part. Gràcies a

l’Ajuntament va decidir centralitzar les sol·licituds i la

aquests ajuts, les persones que han perdut la seva

tramitació en un servei especialitzat que impedís la

autonomia i les seves famílies tenen accés a serveis

sobrecàrrega dels serveis socials d’atenció primària.

de suport o bé reben prestacions econòmiques.

En cas de no optar a la Llei de Dependència, la

3 anys que porta en vigor l’anomenada Llei de la

El procés de tramitació d’aquests ajuts és prou

gent gran de L’Hospitalet disposa també de serveis

Dependència, un balanç centrat en les dades de

complex perquè generi demores. Un cop presen·

d’atenció específics: assistència domiciliària, servei

L’Hospitalet, on s’han presentat més de 7.000 sol·

tada la sol·licitud, els experts han d’avaluar el grau

de menjador a domicili o als casals, telealarmes,

licituds i s’han assignat prop de 4.000 programes

de dependència de la persona afectada a través

dutxes i bugaderia, a més d’un programa que im·

d’assistència o d’ajut econòmic. A causa de les

d’entrevistes i de visites al domicili. Quan s’ha fet la

pulsen diverses administracions per fer accessibles

mesures contra el dèficit públic que han posat en

comprovació s’elabora el Plan Individual d’Atenció i

els domicilis.

marxa tant el Govern central com el de la Genera·

els serveis que necessita d’acord amb la família del

Però cal seguir treballant per aquest col·lectiu

litat, s’han retocat alguns aspectes de la llei, com la

dependent. Per aquest motiu, ara la modificació

perquè la generació que ha contribuït a transformar

retroactivitat per a períodes d’espera inferiors a 6

de la llei compromet les administracions a tancar

la ciutat, que ha lluitat perquè el país avanci, mereix

mesos, però la primera llei que s’ha fet a Espanya

aquest procés en 6 mesos, un termini que L’Hos·

que la societat que ha ajudat a construir es faci

per atendre les persones dependents es manté i

pitalet ja acompleix, amb una mitjana de temps

coresponsable ara del seu benestar. És de justícia.
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L’H: compromiso
con el deporte

¿Cuánto cobrará
un pensionista?

Sempre al costat
dels veïns

Drets i deures
del populisme

Hace unos días, L’H celebró la Fiesta del De·
porte y realizó una jornada de puertas abiertas
de los equipamientos deportivos de la ciudad.
Estas jornadas sirvieron para dar a conocer las
magníficas instalaciones deportivas municipa·
les con las que contamos, acercar el deporte
a la ciudadanía y hacerla conocedora de la
amplia oferta deportiva existente en la ciudad.
Para la alcaldesa, Núria Marín, fomentar
la práctica deportiva y
los hábitos saludables
en L’Hospitalet es una
prioridad, ya que el de·
porte es un instrumento
de salud, de transmisión
de valores y de cohesión
social.
Mario
Más de 90.000 per·
Sanz
sonas practican depor·
portaveu del grup
te en L’Hospitalet, entre
municipal
ellos unos 7.000 en edad
escolar. Por este motivo, el gobierno munici·
pal ha venido realizando un esfuerzo inversor
para conseguir tener unas instalaciones de·
portivas de calidad, que hoy todos podemos
disfrutar.
Con una inversión de 40 millones de
euros en los últimos años se ha puesto cés·
ped artificial en los campos de fútbol y se
han mejorado muchos de sus vestuarios; se
ha construido una piscina en el polideportivo
de Sanfeliu; se ha arreglado el polideportivo
de les Planes y las piscinas de L’Hospitalet,
se han construido nuevas pistas de petanca,
etcétera.
En un futuro próximo seguiremos trabajan·
do por ampliar la red de polideportivos muni
cipales de calidad, con mejoras en el Fum d’Estampa, con un nuevo polideportivo en el Gornal, y en proyecto, otras instalaciones en la
ciudad.

El Partido Socialista ha congelado el sueldo
de los pensionistas. Nunca antes ningún otro
partido político lo había hecho. El PSOE arrui·
na a los más débiles: los pensionistas. Ahora
a todos los pensionistas que cobren más de
725 euros al mes se les congela la pensión.
Los pensionistas menores de 65 años,
sin cónyuge a cargo, que cobran una pen·
sión de más de 519 euros al mes, debido
a la congelación de la
pensión, perderán 145
euros anuales.
Los pensionistas ma·
yores de 65 años, sin
cónyuge a cargo, y con
una pensión mayor de
557 euros al mes, deja·
Juan Carlos
rán de cobrar al año 156
del Rio
euros.
portaveu del grup
En el caso de pensio·
municipal
nes de viudedad, si esa
persona gana 445 euros al mes, y es menor
de 60 años dejará de cobrar 124 euros al año.
Y si esa persona viuda gana más de 680 euros
al mes se congela su pensión.
En julio sube el IVA por lo que aumentará
el precio del agua, la luz, el gas, la comida, los
alquileres, la ropa, etc. Si todo va a costar más
caro y a los pobres pensionistas se les congela
el sueldo ¿cómo van a llegar a final de mes?
Cuando en 1996 el PP llegó al gobierno
no había dinero para pagar las pensiones. El
PSOE se había gastado el dinero de los pen·
sionistas. El PP creó por primera vez en Espa·
ña un Fondo de pensiones que garantizaba su
cobro y aprobó una ley para que cada año au·
mentaran lo mismo que el IPC. Hoy el PSOE
otra vez arruina a los pensionistas. Cuando el
PP vuelva al gobierno de España volveremos a
garantizar las pensiones de nuestros mayores.

Ja fa més de quatre anys que CiU a L’Hospita·
let va denunciar els problemes que pateixen
els veïns que viuen a l’entorn del Polígon
Femades. Després d’aquests anys de lluita al
costat dels veïns (sense el suport de l’equip
de govern), obtenim l’informe del Síndic de
Greuges, afirmant que les discoteques de
Femades no encaixen amb la legalitat vigent,
i una sentència judicial que declara nul·les les
llicències de ple dret. Un
i l’altre ens donen la raó
i donen el tret de sorti
da a la part final de la
batalla: el trasllat de les
discoteques.
Ve ient que l ’A jun 
tament de Cornellà ha
Meritxell
presentat un recurs conBorràs
tra la sentència (i que
portaveu del grup
no ha tancat les discotemunicipal
ques) i que el de L’Hospitalet no vol comparèixer en la causa ni ser el
garant de les mesures cautelars, CiU torna a
prendre la iniciativa. Presentem una moció per
facilitar aquest trasllat sense haver d’esperar
que es dicti la sentència definitiva. Instem
l’Ajuntament de L’Hospitalet a crear una co·
missió d’estudi, on haurien de participar com
a mínim ambdós ajuntaments, per trobar
una nova ubicació a les discoteques on es
puguin compatibilitzar els espais d’oci amb la
tranquil·litat dels veïns.
Confiem que, en aquesta ocasió, l’equip
de govern de L’Hospitalet anteposi els inte·
ressos i el benestar dels veïns al color polític
de les mocions. Durant aquests anys, hem
presentat fins a set mocions i, fins ara, l’equip
de govern (format per PSC i ICV-EUiA) ens les
ha rebutjat totes. Esperem que aquesta vega·
da puguem treballar tots plegats pel trasllat
urgent de les discoteques.

S’apropen temps d’eleccions, catalanes i mu·
nicipals, i alguns partits han decidit respondre
a les inquietuds ciutadanes col·locant la im·
migració com a problema al centre del debat
amb objectius exclusivament electoralistes.
Vic i Badalona són l’exponent, però també
Barcelona o més recentment Cunit, que en
reobrir el debat sobre el burca, tornen a apun·
tar la immigració com a causant dels nostres
problemes.
Les nostres ciutats
s’han fet molt més comple xe s c om a c onse ·
qüència de l ’ar r ibada
de milers de persones
que van emigrar buscant
una vida millor. La im·
Alfonso
migració no ha estat un
Salmerón
fenomen neutre. Ha sig·
portaveu del grup
nificat canvis als nostres
municipal
barris. Ha canviat l’esca·
la, el comerç, el parc i l’escola i s’ha concentrat
als barris d’on fugia l’autòcton esperonat pel
crèdit fàcil i la febre immobiliària.
Les persones immigrants han fet aquelles
feines que nosaltres no hem volgut fer, han
ocupat els pisos que nosaltres no volíem i
han fet ús dels serveis públics que nosaltres
començàvem a abandonar. A més, han contri·
buït com a força de treball al superàvit històric
de la Seguretat Social. Des de l’esquerra fa
anys que treballem sense fer soroll: desenvo·
lupant plans d’acollida, creant serveis de medi·
ació, construint xarxa social i, sobretot, liderant
l’increment de serveis públics com l’educació
o la sanitat a Catalunya. La crisi ha empitjorat
una situació ja complicada, però portem massa
anys d’experiències com per deixar que els ir·
responsables ens guanyin la partida. La recepta
és clara. Garantir els drets, ser exigent en el
compliment dels deures i treballar plegats per
la igualtat d’oportunitats.

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: c/ Barcelona, 2;
tel. 93 261 53 30;
fax 93 261 55 07;
e-mail: diari@diaril-h.cat

CIU

Direcció de Mitjans de Comunicació Local: Anna Esteve;
sotsdirecció: Cristina Sánchez; redacció: Marga Solé i Rosa Salguero;
esports: Jordi Mèlich i Andrés Rubio
disseny i maquetació: Traç edicions; fotografia: Gabriel Cazado;
disseny de la capçalera: Departament d’Imatge; publicitat: Tel. 93 261 52 00

ICV-EUiA

Imprimeix: Gráficas de
Prensa Diaria, SAU
Tiratge: 105.000 exemplars
D.L. B.36444-94

Aquesta publicació no s’identifica
necessàriament amb les opinions
expressades pels seus col·laboradors i
columnistes.

