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EDITORIAL
Apuesta global
por la educación

gatoria, el Ayuntamiento ha decidido ponerse al fren-

las administraciones la prestación de servicios no

te de este tipo de centros en una apuesta global por

obligatorios por ley. L’Hospitalet, sin embargo, no se

la educación en todos sus niveles. Además de impul-

ha echado atrás en las iniciativas relacionadas con

sar nuevas guarderías públicas y reformar algunas de

la educación y ha puesto el acento en la mejora de

Con el inicio del curso, L’Hospitalet ha abierto dos

la privadas subvencionadas, ha consensuado con la

instalaciones, en la oferta de plazas de 0 a 3 años y

nuevas guarderías municipales y prepara la apertura

Generalitat un aumento de 630 plazas escolares en

en los programas paralelos a la formación reglada que

de una tercera para el mes de enero. La red municipal

infantil, primaria y secundaria, así como la ampliación

inciden en la ‘calidad’ de la educación.

contará así con 5 equipamientos que, sumados a los

y mejora de las instalaciones de diversos centros.

La ecuación es simple. A más esfuerzo en educa-

3 que gestiona la Generalitat y a los 7 privados sub-

Donde más se aprecia el carácter prioritario de la

ción, mayor será la preparación profesional y personal

vencionados por las administraciones, ofrecen un

educación para el gobierno municipal es en aquellos

de los ciudadanos adultos que en el futuro conforma-

total de 1.220 plazas públicas para la educación de

servicios y programas creados por propia iniciativa

rán la sociedad de L’Hospitalet. La educación, pues,

0 a 3 años en la ciudad. El objetivo final es construir

sin que sus competencias le obliguen. Es el caso de

redunda en un mejor futuro personal y colectivo que

9 guarderías municipales para que todos los barrios

las guarderías y también de los diferentes programas

se reinvertirá en la propia ciudad. Por ese motivo, es

dispongan de este servicio. La sexta empezará a

para fomentar el éxito escolar y la transición al mundo

uno de los pilares de la sociedad del bienestar y debe

construirse en breve y otras 3 están en proyecto.

laboral, que este curso se mantienen pese a la di-

ocupar siempre uno de los primeros puestos en la

fícil situación económica que obliga a replantear a

lista de prioridades de la administración.

Pese a que la educación de 0 a 3 años no es obli-
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L’H comença el curs
amb optimisme

Vuelven las comilonas
del gobierno

El preu dels
llibres de text

Inici de curs

El curs 2009-2010 ha començat a L’Hospitalet
amb millors carrers, places i escoles. Els
8.000 milions d’euros del Pla Zapatero per activar l’economia s’han notat en la creació de
llocs de treball i en moltes obres.
L’Hospitalet compta des d’aquest setembre
amb 196 noves places de bressol públics. I el
mes de gener amb 94 places més. En un any
el govern de l’alcaldessa Núria Marín ha fet
més que CiU i el PP en
23 anys. Així, en breu,
L’Hospitalet comptarà
amb un total de 1.218
places d’escola bressol
pública. Desprès vindran
l e s br e s s o l s d e S a n feliu, Sant Josep i Bell
Mario
v i t ge . Un c ompromís
Sanz
amb l’educació i amb
portaveu del grup
les famílies.
municipal
Un compromís que
ha fet que el Govern presidit per José Montilla
hagi augmentat un 81% el nombre de places
públiques de escoles bressols en els últims
cinc anys.
L’Ajuntament de L’Hospitalet i la Genera
litat han fet obres de millora a les escoles de
tots el barris com exemple: La Carpa, La Marina, Ramón y Cajal, Pompeu Fabra, entre altres.
L’educació no era prioritat per al PP i per CiU.
Amb l’acord de finançament pactat per
Montilla i Zapatero, Catalunya ha fet un pas
històric, i CiU i PP han perdut la seva credibilitat. Tindrem més i millors serveis per a tothom. La inversió pública ajudarà a superar la
crisi econòmica i estarem al costat del sector
socials necessitats, dels treballadors i dels
emprenedors.
No donem cabuda al pessimisme. La societat que creu en si mateixa és la millor garantia d’un futur col·lectiu millor.

Hace un año denunciamos que los concejales
del gobierno municipal formado por el PSC e
EUiA utilizaban el dinero de los ciudadanos
para pagar sus comilonas. Esperábamos que
la alcaldesa se impusiera ante sus concejales
comilones y les obligara a ser más moderados
en sus gastos, máxime cuando esas comilonas
y esos buenos vinos se siguen pagando descaradamente con el dinero de los ciudadanos.
Una prueba de ese
abuso es como a la hora
de pedir vino no piden
uno nor mali to, c omo
haría cualquier ciudadano, sino vinos de 37
euros como un Muga y
Juan Carlos
para brindar no piden
del Rio
cualquier cava sino un
portaveu del grup
Gran Cava Penedés de
municipal
30 euros.
En estas comilonas no piden cualquier
cosa, sino que estos señoritos del gobierno
(PSC e EUiA) comen desde un cochinillo
asado de 59 euros, a un arroz caldoso de
38 euros, a un solomillo de ternera de 21,5
euros, unas cigalas de 26 euros, por no seguir
con el jamón ibérico de 20,7 euros y, como
no, la langosta, las tapitas de chipirones y
calamares, y no podían faltar los chupitos y
las copas, y así uno de estos concejales ha
gastado más de 9.000 euros al año en esas
comilonas.
Una vez más el gobierno de la ciudad formado por el PSC e EUiA abusa de los ciudadanos utilizando nuestro dinero en restaurantes y no para que haya más seguridad en la
calles, no para que la ciudad esté más limpia,
no para ayudar a quien más lo necesita sino
para sus comilonas. Una vergüenza. ¿No crees
que ya son muchos los motivos para cambiar
a este gobierno?

Comença el mes de setembre i, amb ell, les
nombroses despeses relacionades amb l’inici
del curs escolar. De totes, la que més impacte
té en l’economia familiar és la que correspon
al cost dels llibres de text.
Ara, amb la crisi per la que estem passant,
moltes famílies no poden fer front a aquesta
despesa tant necessària pel futur dels seus
fills/es. Sabem que els llibres de text sempre
han estat cars però ara
per moltes famílies són
tot un luxe.
Des de Convergència
i Unió pensem i lluitem
per establir les mesures
adients per tal d’ajudar a
les famílies a fer front a
Meritxell
la crisi i més si les conBorràs
seqüències d’aquesta re
portaveu del grup
cau en la formació dels
municipal
més petits de la casa.
Per això, presentem una moció al pròxim
ple (22 de setembre) demanant a l’equip de
govern que ajudi a les famílies a pagar els
llibres de text en l’educació infantil, primària
i secundària.
Amb aquesta ajuda es desprèn una millora
substancial del sistema educatiu de la nostra
ciutat podent, així, ser un exemple a seguir i
no un cas per millorar.
I és que a CiU el sistema educatiu de
L’Hospitalet ens preocupa, i molt. Fa uns dies
es va notificar que s’havien detectat cinc casos de frau en la matrícula escolar. Aquest fet
és gràcies a la lluita de molts pares i mares
que, veient com no han pogut escollir l’escola
en la que es formaran els seus fills, ho varen
denunciar. Esperem, doncs, que l’equip de
govern analitzi totes aquestes denúncies i,
potser d’aquí uns dies, siguin més els nens/es
que puguin anar a l’escola escollida pels seus
pares.

Torna el setembre i comença el nou curs. Serà
un curs complicat, especialment per a les famílies que han perdut la feina i en general a totes
les que arriben amb dificultats a final de mes.
S’acaba l’estiu però continuen la corrupció
al PP, la preocupació per la grip A, el nou creixement de l’atur i la política erràtica del govern
en matèria econòmica. IU-ICV hem aconseguit
que Zapatero rectifiqués amb la mesura dels
420 euros, millorant una
proposta necessària però
encara insuficient.
Si vol aprovar els pressupostos, el govern haurà
de fer front a la reforma
fiscal que no va voler fer
el mes de juny, aquella
Alfonso
que li va demanar IU-ICV.
Salmerón
Perquè és impossible gaportaveu del grup
rantir polítiques socials
municipal
sense incrementar els
ingressos. No es pot continuar penalitzant els
treballadors i els autònoms i bonificant els es
peculadors financers. La nostra proposta és
senzilla i justa: que pagui més qui més té, les
rendes del capital i no les del treball.
Si parlem de la nostra ciutat, estrenarem el
curs escolar amb dues noves escoles bressol.
196 noves places de 0 a 3 anys, i amb un
bon grapat de millores als centres educatius,
tal i com ens havíem compromès. ICV-EUIA
compleix.
Ara ens proposem aprovar l’assignatura més
difícil: quadrar el pressupost de l’any vinent.
Perquè s’han reduït, i molt, els ingressos, i s’ha
incrementat la demanda social: més places escolars, més ajuts a l’habitatge, més assistència
domiciliària, més polítiques de convivència... En
definitiva, s’hauran de prioritzar, més que mai,
les polítiques que garanteixin la cohesió social.
Aquest és el repte del nostre grup. En dedicarem tots els nostres esforços per aconseguir-lo.
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