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EDITORIAL
El derecho a los
servicios sociales
La Ley General de Sanidad, aprobada en
1986, el sistema de pensiones o las prestaciones no contributivas son algunos de los puntos
de apoyo del Estado de Bienestar del que hoy
disfrutamos los españoles. Ahora, las administraciones con competencias para legislar, es decir el
Gobierno central y el autonómico, están avanzando para asentar lo que han dado en llamar “el
cuarto pilar” de ese Estado del Bienestar: el Sis-

tema Nacional de la Dependencia. Un nuevo paso para mejorar la calidad de vida de las personas con falta o pérdida de autonomía y la de sus
familias cuyo principio básico será convertir en
un derecho universal la asistencia sociosanitaria.
Es decir, que cada español que no pueda valerse
por si mismo y con independencia de sus recursos económicos pueda optar a una plaza de residencia asistida, a un centro de día o a la ayuda
social en su domicilio.
Esto llevado al ámbito local, el entorno más
próximo al ciudadano, significa disponer de una
red de servicios y de equipamientos en cada municipio capaz de absorber toda la demanda de

asistencia sociosanitaria que se avecina. Una
demanda, alimentada por el aumento de la esperanza de vida y por la disminución de la capacidad de las familias para prestar cuidados a
los mayores –entre otras causas, por la masiva
incorporación de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar–.
En este contexto, el Ayuntamiento de L’H,
ya hoy una ciudad de referencia en la prestación de servicios sociosanitarios, continúa
avanzando para cubrir las necesidades de la
población. Más tele asistencias, nuevas residencias y centros de día y más ayuda a domicilio es la respuesta integral a la dependencia.
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La realidad
de L’Hospitalet
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Ara, la prioritat

Prou incivisme:
l’Ajuntament
ha d’actuar ja!

Quina
transformació
volem per a L’H

En primer lloc, des del PSC de
L’Hospitalet voldríem saludar als
lectors de L’HOSPITALET. Diari Informatiu de la Ciutat. A través d’aquesta nova secció d’opinió, creada
gràcies al suport del PSC, tindrem
l’oportunitat de traslladar-vos l’activitat del Grup Municipal Socialista.
Durant aquest nou any, els socialistes continuarem
impulsant des
del govern municipal noves iniciatives i mesures que ens permetin gestionar
el fenomen de
la immigració, una qüestió complexa, però alhora enriquidora i positiva pel desenvolupament de la nostra societat. Aquesta nova realitat,
més diversa i multicultural, no té
marxa enrere i hem de conviure
amb ella, tant els autòctons com
els nouvinguts.
L’Ajuntament, encapçalat pel
PSC, està destinant recursos humans i econòmics a nous programes que permetran resoldre conflictes des del consens i la mediació, però també sancionarà els
comportaments incívics i aquelles
activitats econòmiques que incomplexin les normatives municipals. Si
volem garantir la convivència en la
diversitat, cal promoure la igualtat de drets i deures per a tothom.
A més, el govern municipal està
fent un important esforç en les
escoles per afavorir la integració i
l’educació en els valors del respecte a les altres cultures i la tolerància, perquè cada vegada és més
necessari aprendre a conviure.

El 18 de octubre de 1994 se editó
el primer Diari Informatiu de la Ciutat. Hemos tenido que esperar 11
años para que este medio de comunicación municipal, pagado por
todos los ciudadanos, sea realmente plural. Hemos tenido que esperar tres años para que este periódico cumpla la ley y garantice a los
ciudadanos recibir información
de sus concejales. Hemos tenido que esperar
a que el Síndic
de Greuges se
pronuncia ra a
favor de lo que acabo de decir.
Durante 11 años el PSC ha prohibido con su mayoría absoluta que
pudiéramos dirigirnos a vosotros.
Durante todo ese tiempo este periódico ha informado de lo que
quería el PSC. Ha tenido que ser
con la advertencia de acudir a los
tribunales que el PSC se ha visto
obligado a permitirnos poder escribir estas 15 líneas. Y sólo nos permite escribir 15 líneas cuando ellos
utilizan todo el periódico. ¡QUÉ
VERGÜENZA!
Pero no nos callarán y aprovecharemos este pequeño espacio
para explicar la verdad de L’Hospitalet. Hablaremos de los problemas
reales de inseguridad, de la suciedad, el incivismo, la falta de vivienda y quién se queda los pisos de
protección oficial, la falta de guarderías, y por qué cada año somos
los ciudadanos de L’Hospitalet los
más pobres. Hablaremos de la realidad de L’Hospitalet, aquella que el
PSC no quiere que tú conozcas.

La posada en marxa del Pla Integral
de la Florida i Pubilla Casas representa una excel·lent oportunitat per
millorar una de les zones més necessitades d’intervenció de la nostra ciutat.
Perquè a L’Hospitalet existeix el
risc d’un creixement a dues velocitats. El d’una zona sud amb un desenvolupament
urbanístic molt
impor tant amb
l’emblemàtica
transformació de
la Gran Via, i una
zona nord que
amb el pas del
temps i la manca d’actuacions s’ha
anat degradant progressivament.
No podem perdre ni un minut
més de temps en abordar les importants transformacions que necessiten els barris de Pubilla Casas
i la Florida, dedicant el conjunt de
les inversions inicials previstes que
suposen més de 36 milions d’euros i, esperem, de la inclusió del
projecte en la Llei de Barris del Govern de la Generalitat
Un projecte que s’ha d’enriquir
amb la participació ciutadana, i que
ha de comptar amb la transformació de Can Rigalt com a mirall, on
els barris de la Florida i Pubilla Casas puguin projectar les seves necessitats de zones verdes, equipaments i habitatge social.
ICV-EUiA contribuirà a impulsar
aquesta important transformació
social i urbanística, com ho està
fent a Collblanc-la Torrassa, per
aconseguir una millor cohesió social i una millora de les condicions
de vida de les persones que hi viuen.

Volem una ciutat neta i cuidada. La
gent de L’Hospitalet ens mereixem
una ciutat neta, sense pintades a les
parets ni cagarades pels carrers. Des
de CiU fa temps que denunciem la
deixadesa de l’Ajuntament en matèria de civisme: des de l’equip de
govern es fan grans discursos, tenim una ordenança del civisme, però n o s’ actu a
amb la contundència que cal.
En l’àmbit del civisme cal actuar
amb convicció i
constància en els
diferents àmbits:
- Educació en el civisme.
- Neteja continuada de la ciutat.
- Vigilància per part de la Guàrdia Urbana per tal que es compleixi l’ordenança del civisme.
-Imposició de multes o reparació de danys.
Veient la ciutat, tots podem constatar que no s’ha actuat com calia, i
això ho demostra el fet que durant
l’any 2004 només es van fer 33 denúncies per pintar parets i 38 per no
recollir excrements. Quantes d’elles
es van cobrar o va reparar l’infractor?
Millor no saber-ho per no posar-nos
de mal humor.
És obvi que en l’àmbit del civisme, l’Ajuntament no ho té resolt, pel
que des de CiU hem presentat l’any
2005 dues mocions per treballar en
la matèria. Lla majoria absoluta socialista ens les va rebutjar, llàstima! Les
mocions, com sempre, són rebutjades pel corró socialista, però segur
que la idea fructificarà. L’únic que cal
és aplicar amb rigor la normativa.
Aquest és el nostre desig per al 2006.

Si parlem de quin tipus de participació ciutadana s’ha fet entorn a la
transformació urbanística de l’anomenat districte econòmic de la ciutat (City metropolitana, ampliació
de la Fira, Ciutat de la Justícia, Hotel Hesperia, plaça Europa) –tots
ells, projectes relacionats amb el
soterrament de la Gran Via– ens
adonem que el
tipus de participació ha estat
insuficient per
no dir inexistent.
Per què no s’ha
preguntat i escoltat als ciutadans i ciutadanes que viuen en la
zona afectada? Podríem fer una llista ben llarga dels veïns afectats d’una o altra manera pel projecte que
no es senten escoltats per l’equip
de govern.
S’haurien pogut fer esforços des
del govern municipal per lligar els
interessos econòmics i els de la
ciutadania. No podem acceptar un
discurs que explica el cobriment de
la Gran Via com una transformació
per cohesionar la ciutat i que amaga que és l’única manera d’intentar
absorvir el trànsit que es generarà
un cop s’hagin finalitzat tots els
projectes.
Ens preguntem què és el primer
en l’anomenada ciutat de les persones: aconseguir la inversió de capital per fer front a aquests projectes o l’opinió dels ciutadans que
hi viuen i patiran l’augment de trànsit i d’activitat? Quants gratacels
amb hotels i oficines són necessaris per pagar el cobriment i la urbanització de la plaça Europa?

MARIO SANZ

JUAN CARLOS DEL RIO

ALFONSO SALMERÓN

MERITXELL BORRÀS

EDUARD SUÀREZ

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL

PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: c/ Barcelona, 2;
tel. 93 261 53 30;
fax 93 261 55 07;
e-mail: diarilh@lafarga.com

Direcció: Cristina Sánchez; sotsdirecció: Rosa Salguero; redacció: Pilar Gonzalo,
Marga Solé, Núria Toril i C. Gómez; esports: Enrique Gil, Jordi Mèlich i Òscar Milla;
disseny i maquetació: Traç edicions; fotografia: Gabriel Cazado;
disseny de la capçalera: Comunicació i Imatge; publicitat: Tel. 93 261 52 00

Imprimeix: Creacions Gràfiques
Canigó SL
Tiratge: 100.000 exemplars
D.L. B.36444-94

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

