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EDITORIAL
La bici, transporte
urbano de futuro

años usando la bicicleta como transporte urbano.

grandes avenidas– en el marco del Plan de Movilidad

Seguidores de este vehículo no faltan, basta ver

Sostenible. Ha distribuido bicicletas como medio de

el uso del Bicing en Barcelona y el interés en implan-

transporte a los servicios municipales e incluso cuenta

tarlo en otras ciudades como L’Hospitalet, pero esto

con una unidad ciclista de la Guardia Urbana, además

L’Hospitalet acoge esta semana el segundo Con-

no basta. Por ese motivo, el primer congreso hizo

de potenciar su uso en jornadas lúdicas, como las

grés Català de la Bicicleta para difundir las ventajas

un llamamiento a las administraciones y empresas

Fiestas de Primavera, y de concienciación, como la

de este medio de transporte que cada vez tiene más

para apoyar el uso masivo de la bicicleta, habilitar las

Semana de la Movilidad Sostenible y Segura.

adeptos en las ciudades catalanas. El hecho de que

ciudades para su uso y garantizar la convivencia entre

nuestra ciudad sea la sede de la segunda convo-

peatones, ciclistas y conductores.

Ahora, el segundo congreso pretende ir más allá
y expone como ejes del debate la comunicación,

catoria, tras la primera en 2006 en Barcelona, su-

Dos años más tarde, este vehículo ha dejado de

la educación y la salud en torno a este medio de

pone una apuesta decidida por fomentar la bicicleta

ser un extraño en nuestras calles. Pongamos como

transporte, y conocer su aplicación en el conjunto de

como vehículo que mejora la calidad de vida, es sa-

ejemplo L’Hospitalet. Ha sido el primer municipio en

España y en el extranjero. La bicicleta forma parte de

ludable y presenta importante ventajas para los usua-

el que el Pleno municipal ha solicitado que el Bicing

nuestro paisaje, se está imponiendo en los desplaza-

rios y para la sociedad en general. No en vano los paí-

se extienda al otro lado de la Riera Blanca. Ha proyec-

mientos y es innegable que, si acaba por consolidarse

ses del norte y de centro Europa, que a menudo po-

tado de forma paulatina un recorrido de carril bici de

como transporte del futuro, hará disminuir notable-

nemos como modelo de Estado de Bienestar, llevan

12 km –pese a la dificultad que supone no contar con

mente la contaminación en el entorno urbano.
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L’Hospitalet
en positiu

¿El Gobierno
vulnera la ley?

La realitat dels 400
euros de Zapatero

Millorem la sanitat
pública

Davant les critiques buides del PP que afirma
“todo va mal” –deu ser la seva pròpia situació
política– L’Hospitalet es consolida com una
ciutat vista amb bons ulls des de fora. Els
catalans i les catalanes veuen la nostra ciutat
com la segona de Catalunya, com una ciutat
treballadora i de futur, amb equipaments comercials, culturals i sanitaris de referència.
Tenim l’estiu a tocar dels dits i és un bon
moment per pensar en
la canalla i en els joves.
El Consell de l’esplai de
L’Hospitalet present als
esplais de tots el nostres
barris organitza amb el
suport de l’Ajuntament
moltes activitats per al
Mario
mes de juliol. Són activiSanz
tats de qualitat als casals
portaveu del grup
d’estiu i amb c ampamunicipal
ments a la natura que cada any tenen més participants.
L’Hospitalet és una ciutat positiva que creu
en si mateixa i en el seu futur. Una bona part
del futur de la nostra ciutat està a les nostres
escoles. Per això l’Ajuntament juntament amb
la Generalitat està treballant per a la millora,
renovació i ampliació de moltes escoles, per
que cada dia hi hagi més programes educatius i una escola de qualitat. Aquest any, el
90% de les famílies podran matricular els
seus fills a l’escola escollida com a primera
opció al seu barri.
En els propers cursos ampliarem la xarxa
d’escoles bressol municipals amb les de la
Florida (avinguda de Catalunya), la del barri
de Sanfeliu, la de Santa Eulàlia-Plaça d’Europa, i a altres barris. Com diu l’alcaldessa de
L’Hospitalet, Núria Marín, “és el temps de les
coses petites i de les polítiques de la gent”.

Según un informe de los servicios jurídicos
del Ayuntamiento, el gobierno de L’Hospitalet
formado por el PSC e IC-IU ha contratado
servicios a diversas empresas al margen de
la Ley. El gobierno ha vulnerado el decreto
legislativo 2/2000 que regula la contratación
en las administraciones públicas. El PSC e
IC-IU han infringido el procedimiento legal
y vulnerado los principios constitucionales
de igualdad, publicidad
y licitación pública en
contratos adjudicados ‘a
dedo’.
El gobierno de la ciudad adjudicó sin concurso público la realización
de trabajos de adecuaJuan Carlos
ción de la rotonda de la
del Rio
Av. Carrilet con Rambla
portaveu del grup
de la Marina para insmunicipal
talar una escultura por
un importe de 83.669,88 euros; también se
adjudicó a ‘dedo’ la limpieza de unos huertos
ilegales en el barrio de Sanfeliu por 82.965
euros.
El PP ha denunciado estos hechos ante
el gobierno de la ciudad que ha reconocido
que esas actuaciones no son correctas pero
que vienen siendo una práctica habitual en
L’Hospitalet. En Antequera por actuaciones
como éstas el gobierno local ha sido denunciado por presunta prevaricación. Por todo
ello el PP de L’Hospitalet ha denunciado ante
la Sindicatura de Cuentas esa situación y presenta en el próximo Pleno del Ayuntamiento
una moción de rechazo a esas actuaciones
irregulares, y para conocer qué posibles responsabilidades patrimoniales pueden darse
ante tales hechos y qué funcionarios o autoridades políticas han autorizado la concesión ‘a
dedo’ de esos proyectos vulnerando la ley.

Durant la campanya electoral, qui era candidat
del PSOE a la presidència del Govern de l’Estat, José Luis Rodríguez Zapatero, va formular
un conjunt de promeses electorals que, un
cop ha estat escollit president espanyol, no
ha complert tal i com les havia plantejat. Una
de les promeses que va ser més comentada
als mitjans de comunicació i també entre la
ciutadania va ser la que feia referència a la
devolució dels 400 eu
ros de la declaració de la
renda. L’impacte va ser
brutal i probablement
va fer el seu efecte a les
urnes; però si llegim la
lletra petita de la propos t a, ens adonarem
Meritxell
que en realitat aquest
Borràs
retor n serà per a qui
portaveu del grup
se li retingui com a mímunicipal
nim aquesta quantitat
de l’IRPF: només es retornen si prèviament
s’han retingut. Així doncs, aquesta promesa
beneficia una part de la població però no a
aquelles persones que més ho necessiten
(vídues, pensionistes...)
Ens trobem en un moment de crisi econòmica, on els preus pugen molt més que els
sous, i on arribar a final de mes s’està convertint en una lluita per a les famílies. Des de CiU
fa temps que demanem un canvi en aquest
sentit, i que es faci front a aquesta situació
amb polítiques actives que ajudin a millorar
la situació. En una ciutat com la nostra, de
gent treballadora, aquesta ajuda arribarà a algunes cases, però no a totes, per això moltes
famílies seguiran amb problemes. És feina del
Govern de l’Estat i també del de la Generalitat
millorar aquesta situació, i abandonar el fals
discurs social on es posen per davant les polítiques per a les persones només en paraules
i no en realitats.

La Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet va demanar la paraula a l’últim Ple
per mostrar la seva preocupació per dos qüestions referides a la sanitat pública de la nostra
ciutat. D’una banda, el rumor que s’havia estès
sobre el tancament d’alguns serveis d’urgències
als centres d’assistència primària de la ciutat. De
l’altra, la no contemplació de equips de radiodiagnòstic al nou centre d’urgències que s’ha
d’obrir properament a la
ciutat. ICV-EUIA compartim la preocupació de la
Federació d’Associacions
de Veïns. L’augment de
població que ha tingut
la nostra ciutat els últims
anys requereix més i miAlfonso
llors serveis sanitaris. Per
Salmerón
això exigim la construcció
portaveu del grup
de nous equipaments:
municipal
com el nou CAP de Can
Serra, el de la Florida, el del Gornal o l’ampliació dels dos de Santa Eulàlia, que han d’estar
finalitzats abans de 2011. Aquesta ampliació de
serveis ha de millorar també l’atenció actual de
les urgències en atenció primària, i això comporta l’establiment d’una veritable xarxa, on els
centres d’assistència primària juguin un paper
primordial per descongestionar les urgències
hospitalàries tant a Bellvitge com a l’Hospital
General de L’Hospitalet. La creació d’un nou
centre d’urgències a la rambla de la Marina és
una bona notícia, però en cap cas ha de suposar
el tancament dels serveis que tenim als barris.
De la mateixa manera, per a ICV-EUIA és fonamental que el nou Centre d’Urgències disposi
de la més avançada tecnologia de diagnosi. És a
dir, d’equips de ressonància magnètica i d’escàner, com estaven previstos al projecte original, i
que ara, sembla ser, no es contemplen. Som la
segona ciutat de Catalunya i no podem aceptar
rebaixes en matèria de serveis públics.
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