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EDITORIAL
Por y para la
ciudadanía de L’H

ciudadanía y los servicios que demanda en una socie-

inmigración, la llegada de ciudadanos de otros países

dad del siglo XXI y en una ciudad como L’Hospitalet

en busca de una oportunidad, que debe “gobernarse”,

será el eje de la actuación municipal en el mandato

en expresión del propio Corbacho, para garantizar lo

2007-2011. La transformación de los barrios, con

que todos, los que ya estamos aquí y los que llegan,

El inicio del octavo mandato del Ayuntamiento de

más zonas verdes, equipamientos, viales accesibles,

buscamos en nuestros barrios, la convivencia.

L’Hospitalet tras la recuperada democracia no depara-

calles con prioridad para los peatones y más servicios

Por ese motivo, la propuesta del alcalde para que

ba sorpresas en cuanto a la elección del nuevo alcal-

será una constante en cada uno de los proyectos del

los recién llegados adquieran su condición de ciu-

de. Celestino Corbacho, que consiguió una holgada

nuevo gobierno, así como la construcción de vivienda

dadanos con el derecho al sufragio pretende que al

mayoría de 17 concejales en los comicios municipales

pública, la educación, la seguridad y la preservación

mismo tiempo adquieran también el deber de cuidar

del 27 de mayo y recibió el apoyo de los concejales

del medio ambiente. Y todo ello con la complicidad

y respetar la ciudad en la que han elegido vivir y el de

de ICV-EUiA que gobernarán con los socialistas, fue

de los vecinos que son los beneficiarios de cualquier

implicarse en su futuro, porque discurre en paralelo

reelegido alcalde. El interés se centraba en el discurso

mejora que se ponga en marcha.

al suyo propio. Y decidir sobre una ciudad supone

de investidura de Corbacho, el que dio las claves del

Pero el alcalde puso también el acento en el fenó-

además conocerla, comprenderla y estimarla. La in-

futuro de la ciudad después concretadas en el carta-

meno que está incidiendo en el devenir de muchos

migración es hoy una realidad en nuestras ciudades

pacio y la nueva estructura del área de Alcaldía.

municipios metropolitanos como L’Hospitalet y que

y es necesario trabajar para que sume su empuje al

es necesario abordar con decisión y sin complejos: la

esfuerzo común por construir un L’Hospitalet mejor.

Del discurso de Corbacho se desprende que la
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Corbacho: garantia
de progrés

Seguimos
hablando claro

El dret a triar
escola

Govern d’esquerres a
una ciutat d’esquerres

El passat dia 15 de juny es van complir 30
anys de les primeres eleccions democràtiques
desprès de la llarga foscor de la dictadura. El
dissabte 16 de juny es van constituir quasi
la totalitat dels ajuntaments d’Espanya. Sens
dubte els ajuntaments són l’expressió més
propera al ciutadà del sistema democràtic; els
alcaldes i regidors són veïns i veïnes propers
i accessibles.
L’Hospitalet ha escollit que Celestino Corbacho continuï sent el
seu alcalde i que encapçali un ampli govern de
coalició i progrés per a la
nostra ciutat els propers
quatre anys. L’alcalde,
Mario
en el seu discurs d’inSanz
vestidura, va apuntar un
portaveu del grup
seguit d’actuacions fonamunicipal
mentals per afrontar els
reptes de futur: la necessitat de millorar tots
els barris amb més i millors serveis, la creació
de més zones verdes, noves places públiques
i carrers de prioritat invertida.
El foment de la participació per augmentar
la implicació en el futur col·lectiu de la nostra
ciutat. El necessari govern del fenomen de la
immigració sense caure en demagògies ni fer
falses promeses, la tolerància zero respecte
a les activitats econòmiques que provoquen
molèsties als veïns. Es prioritzarà la seguretat
ciutadana com a garantia de la llibertat. La
construcció d’escoles bressol a tots els districtes. Un compromís fonamental serà que dels
11.000 pisos que es previst construir fins a
l’any 2011, 4.400 seran en règim de protecció
oficial.
Sobre aquests elements i d’altres, el Govern ja ha començat a treballar per dur a la
pràctica un Pla d’Actuació Municipal que millorarà la vida de tota la gent de L’Hospitalet.

Desde el PP agradecemos a todas las personas que nos han votado y que han hecho
que volvamos a ser cinco regidores en el
ayuntamiento, lo que supone que nos hemos
convertido en un referente claro para muchos
ciudadanos.
Un aumento en el número de concejales
debido a que el PP ha hablado claro de los
problemas reales de los ciudadanos. Y ese es
el camino a seguir. En
esta nueva legislatura
continuaremos hablando de lo que realmente
preocupa a nuestros ciudadanos. Llevaremos a
cabo una oposición cons
tructiva, sin complejos,
Juan Carlos
hablando claro, pero con
del Rio
propuestas, con modera
portaveu del grup
ción y diálogo.
municipal
L’Hospitalet debe ser
la ciudad emprendedora, dinámica y de futuro
que nos sitúe en la centralidad del desarrollo
económico de Cataluña y de España. Un desa
rrollo económico que contemple medidas de
fomento del empleo, la necesidad de mejorar
la actividad comercial de los mercados municipales, políticas activas a favor de los pequeños y medianos comerciantes y la apuesta
por el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Pero un desarrollo económico que se traslade
a las familias de L’Hospitalet, y eso significa
creación de puestos de trabajo para nuestros
ciudadanos, incremento de las ayudas sociales a las familias que lo precisen, a las familias
con hijos, a las personas mayores y trabajar
por incrementar el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos. Debemos hacer una ciudad
de las personas para las personas y sólo hay
una forma de realizarlo que consiste en que
sean las personas quienes digan que ciudad
quieren y nosotros hacerlo.

El 19 de març de 2007 des de CiU vàrem
publicar un article en aquest mateix diari on
manifestàvem la dificultat amb què es troben
els pares a l’hora de matricular els seus fills a
l’escola, amb l’afegit que en moltes ocasions
no ho poden fer al centre desitjat. Tal i com
dèiem en aquell article, en governs de CiU es
donava als centres la possibilitat de donar un
punt complementari als alumnes a l’hora de
fer la matrícula per ser
fill d’exalumne, tenir-hi
germans o haver anat a la
llar d’infants. El tripartit ha
eliminat aquesta opció,
pel que posa dificultats
als pares a l’hora de portar els seus fills a l’escola
Meritxell
que desitgen.
Borràs
A més, des de l’Ajunta
portaveu del grup
ment de L’Hospitalet enmunicipal
cara es posen més impe
diments, ja que força a rebaixar la ratio per si
arriben nens de fora durant el curs, pel que es
penalitza d’aquesta manera als centres i a les
famílies del país. Se’ns dubte, des de CiU estem a favor d’una distribució racional dels nens
nouvinguts per tots els centres, i així ho hem
demostrat als llocs on governem. Però en cap
cas podem hipotecar el futur dels nens que es
poden quedar sense plaça per si arriba algú de
fora, si fos així, ja ampliaríem la ratio. L’època
de matriculació ja ha passat i molts pares han
vist com no han pogut matricular els seus fills a
cap dels centres que havien escollit, i s’han de
conformar a portar-los a l’escola que se’ls assigni. Des de CiU creiem que això no és de rebut,
que els pares tenen el dret a triar l’escola que
volen per als seus fills i que cap administració
ha d’obligar-los a matricular-los on aquesta cregui. Lamentablement, pel govern de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet sembla que el dret
a triar escola dels pares no és prou important.

Els resultats electorals del passat 27 de maig
han estat molt clars: aprovar amb nota les polítiques municipals dutes a terme en aquests
quatre darrers anys. ICV-EUiA hem estat garantia d’un govern d’esquerres a la ciutat; hem
posat l’accent i les nostres prioritats al servei
de polítiques d’esquerres que beneficiessin
el conjunt de la ciutadania. Estem segurs que
aquest govern i aquesta ciutat haurien estat
diferents sense l’aportació d’ICV-EUiA.
I és per això, i perquè hem debatut i reflexionat col·lectivament
durant un llarg període,
que ens hem decidit per
donar el sí a aquest goAlfonso
vern. Nosaltres creiem,
Salmerón
ja des de fa vuit anys, en
portaveu del grup
un govern d’esquerres
municipal
plural.
En aquest mandat que comença hem
condicionat el nostre suport a una continuïtat
i aprofundiment de les polítiques públiques
d’habitatge amb la consecució del 50 % d’ha
bitatge públic, un nou pacte per a la nova ciutadania a través d’un nou consell de participació; una acció de govern on també seran
prioritàries les qüestions ambientals i educatives, de participació ciutadana, d’execució
i seguiment dels plans integrals i de millora
dels barris.
En definitiva, un govern de profund contingut social i d’esquerres per millorar la vida
dels ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet. El
nostre compromís amb la ciutat passa ineludiblement per treballar pel desenvolupament
d’aquest acord. Ara, des del govern i sempre
des del carrer, al costat dels moviments associatius i de les reivindicacions veïnals. Podeu
comptar amb nosaltres, sempre.
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