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Suprimint barreres

T

otes les persones tenim dret a ser autò
nomes i independents però si patim al
guna discapacitat que afecti la nostra
mobilitat o sentits com la vista, la parla
o l’oïda, aquest dret es veu sovint vulnerat per
l’espai que ens envolta, construït per a persones
sense cap problema. Per tal d’adaptar la ciutat a
tothom, l’Ajuntament treballa des de l’any 1996
per eliminar barreres en l’espai públic, el trans
port i els equipaments. És una tasca llarga i fei
xuga que suposa canviar tot el municipi perquè
en pugui gaudir tothom. En aquests anys s’han
fet notables avenços com fer accessibles les vo
reres; instal·lar escales mecàniques, ascensors i
rampes; col·locar mòduls sonors en els semàfors
i paviment adaptat per a invidents, i condicionar el
transport i els equipaments públics.
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Aquestes mesures han ajudat moltes perso
nes a poder gaudir de certa autonomia, ja siguin
persones amb discapacitats permanents o transitòries, a causa de malalties, d’accidents o de
l’edat. Però transformar tota una ciutat és una feina complexa que requereix de temps, d’esforç i,
especialment, d’escoltar els col·lectius d’afectats.
Només a través de la seva experiència podrem
aconseguir superar les barreres que ens envolten
i de les quals no som conscients fins que també
tenim problemes per superar-les.
A L’Hospitalet treballa el Consell de Persones
amb Discapacitat, que aplega responsables polí
tics, tècnics municipals i les entitats que reuneixen
els diferents col·lectius afectats. Amb ells s’han
posat en marxa diverses mesures d’accessibilitat,
algunes innovadores com les rampes per accedir

PP
JUAN CARLOS
DEL RIO
Portaveu

CIU

als contenidors de residus sobre la calçada o els
vestidors polifuncionals en poliesportius, on po
den entrar la persona amb discapacitat i el seu
acompanyant, encara que siguin de diferent sexe.
Però, escoltant els propis afectats també cons
tatem que ens queda molt camí a fer. Les rampes
dels autobusos s’avarien, algunes estacions del
Metro encara no tenen ascensor i una persona
sense visió té prou difícil saber quin autobús ar
riba a la parada o en quina s’ha de baixar, per no
parlar dels establiments públics com comerços o
restaurants que sovint no acompleixen els requi
sits per a persones amb discapacitat. Fer la ciutat
accessible requereix l’esforç de les administra
cions públiques i de la ciutadania, hem de ser
sensibles davant una realitat evident, tots neces
sitem o necessitarem ajut en algun moment.
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Austeridad y
rigor en el gasto

Libros de
texto gratis

Objectiu:
crear ocupació

Recuperar
la dignitat

Lujos
políticos

Pese a la crisis, nuestro gobierno
municipal mantiene el compro
miso de continuar mejorando los
servicios públicos y la atención
a la ciudadanía desde la auste
ridad, el rigor en el gasto público
y la transparencia en la gestión.  
En esta línea, el último Pleno
municipal aprobó reducir en un
17% el gasto global corres
pondiente a cargos electos y
asesores, además de reducir las
tenencias de alcaldía, el número
de asesores y las áreas ejecu
tivas. Estos ajustes se traducen
en un ahorro de 600.000 €.
La alcaldesa, Núria Marín, hace
pocos meses, se bajó el sueldo
un 15%.  
Por mucho que PP o PxC
hagan demagogia respecto a
las políticas de austeridad del
gobierno municipal, las medidas
que se vienen tomando desde
inicios de la crisis han hecho po
sible que nuestro Ayuntamiento
haya encajado mejor que otras
administraciones la delicada si
tuación económica.
Todos los concejales del go
bierno cobran el mismo sueldo
que los portavoces de la opo
sición, de manera que la ciu
dadanía espera de ellos que le
dediquen el mismo tiempo y que
sean responsables en su tarea
de control al gobierno, y no que
desde la demagogia populista
tergiversen la realidad con el
único objetivo de hacer menos
visible su falta de proyecto para
la ciudad.

En septiembre muchas famlias
de L’Hospitalet tendrán que com
prar los libros del colegio a sus
hijos. Muchas de ellas, con la
crisis económica actual, tendrán
serios problemas para poder
pagar los libros de texto de sus
hijos.
El Ayuntamiento tiene que ayudar a las familias que más lo ne
cesitan y puede hacerlo.
Los concejales del PP de
L’Hospitalet hemos renunciado a
que se nos hagan las fotos institucionales que cada inicio de man
dato se vienen realizando y he
mos pedido que ese dinero se
destine al pago de los libros de
texto para las familias de la ciu
dad.
El gobierno municipal formado
por el PSC e ICV-EUiA gastará
7.000 euros en hacer las fotos
institucionales a todos los conce
jales. Desde el PP creemos que
es un despilfarro, ya que la mayo
ría de concejales somos los mis
mos que hace 4 años y por tanto
pueden servir las mismas fotos y
los que se incorporan de nuevo
pueden entregarlas ellos.
Si esos 7.000 euros los divi
dimos en cheques de 125 euros
resulta que 56 niños de la ciudad
tendrían los libros gratis. Pode
mos pensar que es poco dinero
pero es un pequeño gesto que,
sumado a otros pequeños ges
tos, pueden lograr cosas impor
tantes, como que los libros de
texto de nuestros hijos sean
gratis.

Crear llocs de feina sempre ha
de ser un punt bàsic per a qual
sevol govern però en moments
de dificultat ha de ser la primera
de les prioritats. A L’Hospitalet,
més del 16% dels seus ciuta
dans es troben a l’atur i aquesta
és una realitat davant la qual cal
actuar amb urgència.
És cert que l’àmbit local, el
dels ajuntaments, té un camp
d’actuació limitat a l’hora de fo
mentar l’ocupació però això no
ha de ser, en cap cas, una excu
sa per no dur a terme projectes
i iniciatives que puguin generar
llocs de treball a la ciutat.
A CiU creiem que és neces
sari donar màximes facilitats en
els tràmits que han de fer les
empreses, bonificar la tasca
empresarial, formar les persones
desocupades i orientar-les en
la línia de la demanda de treball
existent i crear un viver d’empre
ses, entre d’altres.
També cal facilitar coses bà
siques que afecten directament
el funcionament dels comerços,
com l’aparcament, o vetllar per
què les zones de càrrega i des
càrrega s’utilitzin d’acord amb la
normativa. Garantint-ho contri
buïm a potenciar el comerç ac
tual i a crear les condicions necessàries per crear-ne de nous.
El nostre primer objectiu serà
reduir l’atur a la ciutat. Esperem
compartir aquest objectiu amb
l’equip de govern i que les nos
tres iniciatives siguin escoltades.

Dos mesos després, el moviment
15M continua viu i amb bona
salut. Una de les coses més
substantives del moviment és
que per primera vegada en molt
de temps, els damnificats per la
crisi econòmica han decidit ser
els protagonistes de les protes
tes. Els nostres joves, que han
d’afrontar un futur sense espe
rança.
Ens interpel·len, als partits
polítics i al conjunt de la societat.
Ens exigeixen solucions. Hi ha
molta gent que ha pres consciència que cal canviar les coses
per recuperar la dignitat. ICVEUiA veiem aquest moviment
amb molt de respecte i atenció.
Amb un esperit autocrític, des
del reconeixement, i compartint
la gran majoria de les seves de
mandes perquè necessitem una
democràcia de debò i unes insti
tucions al servei de les persones
i no de l’economia.
Ens sentim part del moviment
i de les seves reivindicacions jus
tes per reconstruir les relacions
entre la societat, el seu govern i
l’economia. No podem acceptar
que els governs europeus conti
nuïn subjugats als interessos del
capital financer i actuïn contra els
drets humans, reconeguts a la
Constitució i a l’Estatut. Perquè
no és tolerable que es respongui
a la crisi amb més crisi, deixant
a la cuneta a la immensa majoria de la població, cal reconquis
tar la dignitat, exigint els nostres
drets.

Vivimos en la crisis más dura
de las últimas décadas. Dece
nas de miles de personas en
L’Hospitalet están en el paro,
familias enteras tienen dificulta
des para mantener su pequeña
empresa, para pagar la hipoteca
o para llegar a fin de mes.
Ante esta dramática situación
pensamos desde PxC que los
políticos son los primeros que
deben dar ejemplo, recortar sus
prominentes sueldos y arrimar el
hombro. Es inmoral que mien
tras ciudadanos pasan hambre,
cargos políticos estén cobrando
hasta 80.000 euros al año.
En la misma línea se repartirán
en asignaciones a partidos polí
ticos más de 1.600.000 euros,
dinero que irá en gran parte destinado a campañas electo
rales faraónicas, a mantener en
el poder a partidos que se aprovechan de un sistema donde
el dinero y el marketing tienen
más poder que las ideas y la
honradez.
Nosotros proponemos una
rebaja de un 25% de los sueldos
y un 80% de las asignaciones a
partidos, con ello se ahorrarían 3
millones de euros durante estos
4 años, con los que poder ayudar a los hospitalenses. Ante
esta propuesta los otros partidos prefieren mirar para otro lado, la derecha recortando en sanidad y educación donde go
bierna, y la izquierda anteponiendo sus emolumentos a políticas
sociales.
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