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EDITORIAL
L’H, en el punto
de mira

a L’H en el punto de mira de la comunidad interna-

infraestructuras propias de décadas pasadas que allí

cional ya que esta ciudad contará en 2015 con una

existen y que dificultan su conexión, empezando por

de las mayores concentraciones de centros hospita-

la Granvia.

larios, laboratorios de investigación clínica, empre-

El Ayuntamiento tiene claro que esta avenida

L’Hospitalet debe su nombre al pequeño hospital

sas biotecnológicas y estudios universitarios de la

debe dejar de ser una vía rápida en toda su longi-

que por el siglo XIII atendía a los peregrinos que

salud de Europa. Todo ello llevará a reordenar una

tud y convertirse en un paseo urbano igual que en

transitaban por estas tierras en dirección a Barce-

área de más de dos millones de metros cuadros, es

su tramo norte. Lo que significaría comunicar a pie

lona. Ese binomio ‘hospitalidad-atención sanitaria’

decir, el 17% del término municipal hospitalense.

llano los equipamientos sanitarios y universitarios

que se conjuga en nuestro nombre de pila, hoy más

El desarrollo de esta zona, localizada al suroeste de

de hoy en día más las nuevas instalaciones dedica-

que nunca vuelve a adquirir protagonismo gracias al

la ciudad, alrededor de los hospitales de Bellvitge y

das a la investigación, al desarrollo y a la actividad

proyecto BioPoL’H. Este ambicioso plan, acordado

Duran i Reynals y con el río Llobregat como fronte-

empresarial que contempla el proyecto BioPoL’H.

por Ayuntamiento, Generalitat y Universidad, situará

ra, pasa por minimizar el impacto de los nudos de

La experiencia adquirida, dicen, es un grado.
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Anar endavant
amb Montilla

Si gana Mas,
Carod será
conseller

Antoni Gutiérrez
Díaz, ‘Guti’.
In memoriam

Les raons per
votar CiU

Il·lusió i
projecte

El PSC és la garantia d’un Govern sòlid i estable a Catalunya, és la garantia de polítiques que afrontaran les
necessitats socials de la ciutadania
com s’ha fet en els darrers tres anys
de govern de progrés. José Monti
lla ja ha anunciat que té intenció
d’aprofundir en aquestes mesures
que han beneficiat tot Catalunya, i
que tenen una
gran incidència
a L’Hospitalet.
Des de
1986 la Gene
ralitat de Pujol
i Mas no va
fer cap escola
Mario
bressol a L’Hos
Sanz
pitalet, l’actual
portaveu del grup
govern s’ha
municipal
compromès
amb la ciutat perquè s’hi construeixin 5 noves escoles bressol, una de
les quals entrarà en servei a primers
de 2007. També s’han incrementat
els recursos per a beques de menjador. El pressupost destinat a sanitat
a Catalunya ha crescut un 42% des
del 2003, a L’Hospitalet s’han inver
tit 13 milions d’euros en equipaments sanitaris, es faran 3 centres
d’atenció primària nous a la Florida,
Can Serra i el Gornal, es construirà
un Centre d’Urgències d’Atenció Pri
mària al Centre i s’ampliarà el CAP
de la Rambla de Just Oliveras. El
govern ha creat en tres anys 3.760
places de residència per a la gent
gran a Catalunya, a L’Hospitalet n’hi
haurà 600. Es construirà una residència a cada districte.
El proper dia 1 hi ha dues opcions:
Mas, i cap enrere; o Montilla, i cap
endavant. Els fets avalen que ningú
no farà més pels catalans que José
Montilla.

A Cataluña no le interesa hablar de
pactos, no le interesa eternizarse en
debates estériles que sólo interesan
a los políticos. Lo que hace falta es
sentido común. Tenemos que hacer
llegar nuestras propuestas a la gente
y no divagar sobre posibles acuerdos
de Gobierno.
Si una cosa está clara estos días
son los juegos
de malabares
que empiezan
a hacer Ar tur
Mas y José
Montilla para
intentar ganar
‘amigos’ de ca
Juan Carlos
ra a un futuro
del Rio
Gobier no de
portaveu del grup
la Generalitat.
municipal
Ningún partido
conseguirá mayoría absoluta, por lo
tanto se tendrán que formar alianzas.
Algunos ya hacen declaraciones de
intenciones, como CiU que dice que
no pactará con el PP y tampoco lo
hará con el PSC. ¿Con quien pactará
entonces? Artur Mas ha querido que
la clave de la gobernabilidad la vuelva
a tener Esquerra Republicana. Él lo
ha querido.
Ya era hora que Mas se quitara
la ‘careta’. Ya no hay duda. Si Mas es
presidente, Carod Rovira será Conseller primer. Así son las cosas. Artur
Mas aspira a gobernar con los mismos que han contribuido a cargarse
el prestigio de Cataluña y de sus
instituciones en los últimos tres años.
Ahora empiezo a entender el por qué
CiU se ha negado a investigar en el
Parlament cualquier asunto en el que
estuvieran involucrados consellers de
Esquerra Republicana. ¿Merecemos
los catalanes volver a tener a Carod
Rovira en el Gobierno?

Ha mort Antoni Gutiérrez Díaz, ‘el Guti’.
�����
Vam tenir l’oportunitat de coincidir
amb ell recentment en dues ocasions
a L’Hospitalet. La primera, amb motiu
de la campanya de les darreres municipals, quan vam compartir esmorzar
amb Gregorio López Raimundo. La segona, el juny passat, durant la campanya de l’Estatut, compartint un
acte públic a la
rambla de Just
Oliveras.
Semblava
que el temps
no hagués pasat per a ell. La
seva intervenAlfonso
ció a favor de
Salmerón
l’Estatut havia
portaveu del grup
estat vibrant i
municipal
apas sionada,
recordant la campanya de l’altre estatut, aquell que avui ja és història i
que recordo a través de la memòria
manllevada dels meus companys.
Aquests dies s’ha parlat molt de
la figura del ‘Guti’, del seu paper imprescindible en la recuperació de les
llibertats democràtiques i nacionals
de Catalunya, i de la seva contribució
a una esquerra coherent, alternativa
i responsable, com a president del
PSUC, primer, i com a dirigent d’ICV
i company de coalició, després.
Podies coincidir o no amb els
seus plantejaments –vam discrepar
sobre la constitució europea–, però
sempre l’he sentit defensar-los de
manera brillant. Ara se n’ha anat per
sempre i la vida ha volgut que sigui
just abans d’una campanya electoral
en què Catalunya torna a jugar-se el
seu futur. Estic segur que el millor
tribut per a la seva memòria serà un
nou govern d’esquerres pel qual va
lluitar al llarg de tota la seva vida.

1. Perquè necessitem un Govern no
sucursalista, no supeditat al Govern
espanyol.
2. Perquè Catalunya no es pot permetre un nou tripartit.
3. Perquè estimem Catalunya i perquè volem un bon Govern.
4. Perquè CiU és l’única garantia
d’un Govern fort.
5. Perquè cal
un Govern nacionalista que
sig ui capaç de
treure el màxim profit del
nou Estatut
i per seguir
Meritxell
avançant cap
Borràs
a la plena sobi
portaveu del grup
rania de Cata
municipal
lunya.
6. Perquè tenim el millor programa.
7. Perquè proposem solucions imaginatives per a l’accés a l’habitatge.
8. Perquè considerem que la família
és a la societat el que l’empresa és
a l’economia, proposem polítiques
modernes d’ajut a les famílies.
9. Perquè tenim el millor líder: l’Artur Mas.
10. Perquè José Montilla no defensa
els interessos de Catalunya: és l’home del PSOE al nostre País.
11. Perquè Catalunya necessita un
President catalanista.
12. Perquè Mas coneix i estima
Catalunya.
13. Perquè volem un President per
a un sol poble.
14. Perquè un Govern de CiU no
serà sectari i no utilitzarà les institucions per a un ús partidista.
15. Perquè des de CiU creiem que
ja és hora de governar bé!

D’aquí pocs dies tenim eleccions
al Parlament de Catalunya, un gran
repte per Esquerra. Una nova oportunitat d’engrescar-nos junts una
altra vegada. Som els que pensem
que la política té, sobretot, sentit
si, més enllà de la simple gestió de
les coses publiques, és l’acció que
vol transformar les coses per fer-les
millor, és l’art
de c analit zar
democràtic a ment les energies per convertir els somnis col·lectius
en somnis re
Eduard
alitzables, un
Suàrez
ar t que t al i
portaveu del grup
com s’està vemunicipal
ien en aquesta
precampanya, no és en mans de
tots els dirigent polítics d’aquests
país.
Per a això, des del catalanisme
del benestar i la modernitat que
representa Esquerra, és l’hora de
deixar enrere l’estretor de mires, la
batussa constant de sigles, i posarnos a treballar en positiu, és l’hora
de deixar la política de partit, per
fer política de país; del catalanisme
de derrota, del pessimisme de la
resignació, per alçar el cap amb
orgull i assumir el catalanisme de
la il·lusió, que és l’únic que un dia
es convertirà en el catalanisme de
la victòria de la majoria de la gent
d’aquest país. La qüestió no és si
Mas o Montilla, parlem si Catalunya
l’ha de governar els de sempre o
els sectors populars, els que només
tenim la forçà de la raó en les urnes,
per transformar la societat, i convertir-la en una societat victoriosa per a
tot el nostre poble.
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