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Sondeig d’opinió. La neteja escala al primer lloc de les preocupacions ciutadanes en l’enquesta municipal de ciutat

El procés marca el Baròmetre
Pocs canvis en
l’enquesta anual d’opinió
als hospitalencs, i la
majoria relacionats amb
el moment polític
La majoria dels canvis en el Baròmetre d’opinió pública de L’Hospitalet
2017, respecte al de l’any anterior,
estan relacionats amb el moment en
què es van fer les enquestes: en ple
procés independentista. Les principals preocupacions dels enquestats
en l’àmbit personal són la política i
els polítics (amb un augment res-

Breves
Muere Jaume Botey,
ex concejal, activista social
y Premio de Honor de L’H
Al cierre de esta edición se conocía
la muerte de Jaume Botey, el primer
concejal de educación de la recuperada democracia, histórico activista social que inició su trayectoria
en Can Serra, miembro del Centre
d’Estudis, impulsor de la Renda Garantida de Ciutadania y Premio de
Honor Ciutat de L’H en 1999. y

C’s critica el coste de
una nave “con aluminosis”
para la Casa de la Música
El Grupo Municipal de Ciudadanos cifra el coste de la adquisición
en 700.000 euros, “por encima del
precio de mercado”, y afirma que el
local “tiene aluminosis”. Este extremo
ha sido desmentido por el Gobierno
municipal, que explica que la nave
solo tiene una parte del techo de cemento fibroso, es decir, uralita. y

Se presenta en la ciudad
la Associació Catalana
pels Drets Civils
La entidad, impulsada por los familiares de los dirigentes independentistas que se encuentran en
prisión o fuera de Catalunya, se presentó durante la concentración en
l’Acollidora del pasado 5 de febrero.
El acto contó con la presencia de
las hermanas de Carles Puigdemont
y de la ex consellera hospitalense
Meritxell Borràs. y

C’s y ERC denuncian
nuevos ataques a sus
sedes en L’Hospitalet
El pasado 7 de febrero Ciudadanos
denunció una pintada en su sede,
situada en la Rambla Marina, donde aparecían dos estelades y la frase “Neo Fachas”. Con este, ya son
once los ataques que ha recibido la
sede, según la formación. También
la persiana de la sede de ERC en
L’Hospitalet apareció con una diana
pintada hace unos días. y

pecte del 2016 de 23 punts percentuals), seguits per l’atur i la crisi
econòmica. Aquests percentatges,
però, cal posar-los en perspectiva ja
que l’enquesta es va fer entre el 30
d’octubre i el 20 de novembre (entre
el referèndum de l’1-O i les eleccions del 21D).
La gestió municipal millora una
dècima respecte a l’any anterior i
arriba al 6 sobre 10. L’alcaldessa
Núria Marín repeteix nota sobre la
seva gestió, un 6,4. Les valoracions
dels partits polítics a la ciutat continuen encapçalades pel PSC amb
una nota de 5,2 punts, i destaquen
els descensos de les forces independentistes: quatre dècimes de

la CUP (es queda en 2,9), tres en
el cas d’ERC (3,8) i dues de CiU/
PDeCAT, (fins al 3,5). El Baròmetre
també recull l’augment dels que admeten sentir-se tant espanyols com
catalans, mentre retrocedeixen els
dos extrems d’aquesta opció.
Creixen gairebé cinc punts (fins
al 23,6%) els enquestats que pensen que aquest any els anirà pitjor
que el passat, tot i que els optimistes encara superen els pessimistes
per 3 punts. Augmenta lleugerament
la gent satisfeta de viure a la ciutat,
fins al 73,5%.
Sobre el principal problema de
la ciutat, enguany la neteja puja del
tercer al primer lloc, deixant la immi-

gració en el segon lloc i relegant la
inseguretat ciutadana fins al tercer.
L’incivisme segueix com a quarta
preocupació. Quant als motius dels
problemes en la neteja, 7 de cada
10 enquestats els atribueixen a la
manca de civisme d’alguns ciutadans. Les biblioteques i els mercats
municipals tornen a ser els serveis
públics locals més valorats.
Un xic més de la meitat dels enquestats forma part d’alguna xarxa
social, majoritàriament de Facebook
(91,5%), seguits per Instagram
(41,2%) i Twitter (35,1%). El Baròmetre l’ha confeccionat l’empresa
DYM, per encàrrec de l’Ajuntament,
sobre una mostra de 1.382 enquestes telefòniques amb un marge
d’error de ±2,73%. y
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