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EDITORIAL
Eliminando
barreras

natural entre los barrios del norte y los del sur, ha

lizar al máximo el tiempo y el esfuerzo invertido en

condicionado el crecimiento urbanístico de numero-

nuestros desplazamientos para atender los quehace-

sas calles y plazas. Un ejemplo claro: la avenida de

res diarios. Por tanto medidas como unas escaleras

Can Serra. Bien es sabido por todos los hospitalen-

mecánicas o un ascensor en la vía pública son una

Conseguir que el entramado urbano de L’Hospitalet

ses que para transitar por esa vía, con pendientes

óptima solución para hacer más fácil el día a día de

sea cien por cien accesible para todas las personas,

de hasta el 20%, se recomendaba “tomar aliento”,

los vecinos de un barrio.

independientemente de su capacidad de movilidad,

aludiendo al dicho popular. Hoy, este obstáculo ya

es un empeño complicado partiendo de la base que

tiene solución: escaleras mecánicas.

esta ciudad cuenta con una orografía difícil, especial-

Porque el fin y al cabo, ganar calidad de vida,
significa disfrutar de una vida más fácil, cómoda

Los ciudadanos del siglo XXI mostramos una

y llevadera en todos sus aspectos y en todos los

mayor exigencia de bienestar. Nuestra esperanza de

momentos y situaciones, ya sea dentro de nuestros

El desnivel que existe entre ciertos puntos del

vida ha aumentado, la población en conjunto registra

domicilios como en el entorno que sentimos más

término municipal, que ya de por sí actúa de barrera

un paulatino envejecimiento y necesitamos rentabi-

próximo: nuestro barrio.

mente en su zona más elevada –el Samontà-.
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Un govern que
compleix

Inmigración:
hablemos claro

La política de
la mentida i la
calúmnia

“Vull quedarme a viure a
L’Hospitalet”

Carta oberta
a l’alcalde

Falten tres mesos per les properes
eleccions municipals i CiU i el PP,
una vegada més de la mà, fan la
campanya del no; tot està mala
ment. Quantes opor tunitats per
dudes per al Sr. Aznar i el Sr. Pujol
per fer polítiques per a les persones
quan governaven junts. On són les
escoles bressol que ens havien promès? On són
les residències
per a la gent
gran? On són
els nous centres d’assistència primària
o les noves
Mario
es t acions de
Sanz
metro...
portaveu del grup
Des del
municipal
PSC som posi
tius i creiem en L’Hospitalet i en la
seva gent i per això treballem. Fa
uns dies vam inaugurar les escales
mecàniques de Can Serra –una
gran festa pel barri–, pròximament
tindrem dos nous pàrquings públics
i la plaça de la Carpa; ja podem
gaudir del nou Parc de la Marquesa
i d’una nova Plaça de la Sènia a Collblanc; ja són 4.000 els inscrits per
al nou Poliesportiu del Centre –CiU
i ERC estaven en contra–, ja està en
funcionament una escola bressol
pública a Pubilla Cases, i una residència a l’avinguda de l’Electricitat.
Ens importen les persones.
Moltes enquestes estableixen
que una part de la població desconfia dels polítics i d’altres institucions. El govern de la ciutat té
una bona valoració perquè estem
segurs de què els ciutadans i les
ciutadanes aprecien que el govern
de L’Hospitalet compleix.

En L’Hospitalet hay barrios con un
37% de inmigrantes y colegios donde de cada 100 alumnos 80 son
inmigrantes. L’Hospitalet no puede
acoger a todos los inmigrantes que
nos llegan porque tenemos una ca
pacidad limitada. Ya nos gustaría po
der acoger a miles de inmigrantes le
gales pero todos somos conscientes
que eso colapsaría los servicios sociales,
sanitarios, educativos...
La Síndica
de Barcelona
e n s u i n f o rJuan Carlos
me de julio
del Rio
de 2006 pide
portaveu del grup
a los Ayuntamunicipal
mientos que
eviten los ghettos. ¿Por qué cuando
lo pide el PP se nos llama racistas?
El departamento de Educació de la
Generalitat en nota publicada en el
diario Qué el 9 de febrero de 2007
propone evitar los ghettos educativos
¿por qué cuando lo pide el PP se nos
llama extrema derecha? El Sr. Joan
Clos cuando era alcalde socialista
de Barcelona habló del peligro de la
creación de ghettos en el diario El
País el 24 de noviembre de 2005
¿por qué cuando lo dice el PP se nos
llama xenófobos?
El Alcalde de L’Hospitalet afirmó
que la inmigración crea inseguridad
en la ciudad en el diario El País el
pasado 17 de enero. Eso nunca lo
dirá el PP. Pero ¿por qué nadie llama xenófobo y racista al Alcalde de
L’Hospitalet? y ¿si lo hubiera dicho el
PP que nos habrían llamado? Desde
el PP seguiremos hablando claro sobre inmigración. La hipocresía se la
dejamos a otros.

Hi ha moltes maneres de fer oposició,
com hi ha moltes maneres de fer po
lítica. En un sistema de democràcia
representativa com el nostre, la bona
tasca d’oposició és exigent i rigorosa,
fiscalitza i controla el govern, millora
la pròpia acció de govern i enforteix
la democràcia i la confiança de la
ciutadania en les institucions. Res
més lluny del
que fa el PP dia
sí i dia també,
a Espanya, a
Catalunya i a la
nostra ciutat. És
un estil d’oposició que busca
Alfonso
el trencament.
Salmerón
É s l ’op osic ió
portaveu del grup
basada en la
municipal
desqualificació
més barroera de l’adversari polític,
que insulta i difama a qui pensa d’una
manera diferent. És l’oposició del
pensament únic, de la mentida i de
la calúmnia. És l’oposició que vol el
trencament de la convivència. Són les
maneres de l’extrema dreta de sem
pre. Ho estem veient cada dia al Congrés dels Diputats. Ho veiem a les ma
nifestacions, ho estem veient també a
la nostra ciutat, on hem tingut l’oportunitat de llegir un pamflet repugnant
i impresentable que atempta contra
totes les normes de convivència i del
consens. Que va en direcció contrària
al Pacte per a la integració de la nova
ciutadania. El PP actua de piròman als
nostres barris, deixant caure l’espurna
de l’odi, el racisme i la xenofòbia. Que
no t’enganyin. Els problemes complexos tenen solucions complexes. Falten
tres mesos i escaig per a les eleccions
municipals. Per la convivència i la
llibertat, govern d’esquerres. Diguem
no al Partit Popular.

Fa unes setmanes vaig trobar-me
amb un grup de veïnes de Can Ser
ra. Varem parlar de la ciutat, de com
havia canviat, de tot el que es pot
millorar... La més jove de la reunió, la
Maria Jesús, va fer-me una pregunta
molt clara: ”Creus que jo podré optar
a un dels habitatges de protecció que
farà l’Ajuntament? Em vull quedar a
viure aquí pe
rò no em puc
permetre pagar els preus
que demanen
per un pis.” Jo
li vaig dir la veritat: que era
Meritxell
molt difícil perBorràs
què ni de bon
portaveu del grup
tros l’Ajunt amunicipal
ment farà tots
els pisos de protecció que diu. La
Maria Jesús em va preguntar el per
què i jo li vaig respondre de manera
clara: s’han prioritzat altres coses i
no s’ha pensat ni en els pisos de
protecció ni tampoc en les guarderies
o en millorar els carrers. Lògicament,
ella no entenia que l’equip de govern
planifiqués hotels de luxe, i que a la
plaça d’Europa s’hi construeixin pisos
de 8.500 euros per metre quadrat.
La Maria Jesús, com molta gent de
L’Hospitalet, potser haurà de marxar
a viure a un altre lloc, i això és fruit de
la manca de sensibilitat de l’equip de
govern vers fomentar l’habitatge públic, que tantes i tantes vegades hem
reivindicat des de CiU: una ciutat de
gent treballadora com la nostra és
el què necessita, i està clar que des
del govern municipal no es pensa el
mateix ja que, segons el departament
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, L’Hospitalet està a la cua
en la promoció d’habitatge protegit.

Benvolgut alcalde, t’escric aquesta
carta oberta a tota la ciutadania,
perquè, des de la nostra modesta
pos tura, es tem preocupat s per
l’actitud xenòfoba, amb la qual el
PP ha tractat aquestes setmanes
el fenomen de la immigració, però
sobretot per com l’ha tractat vostè.
Senyor alcalde, l’hi demano si us
plau a vostè,
i al seu partit,
que no hi entri
al joc de les de
claracions del
Partit Popular,
l’hi demano
que no tor ni
Eduard
a fer declara
Suàrez
cions públiportaveu del grup
ques lligant
municipal
i m m i g r a c i ó i
delinqüència, i li demano també,
que expliqui a la gent que l’assis
tència i els serveis socials són bà
sics per tots el ciutadans i que a
la nostra ciutat no són atorgats per
una qüestió d’origen, que és una
qüestió de renda. Per últim, dir-li
que ho faig per escrit en forma de
carta oberta perquè vostè és un
alcalde tancat en sí mateix, que presideix un govern que escolta poc, i
que mai ens ha escoltat ni preguntat res sobre aquest fenomen. Li
faig un prec, que agafi el tema amb
rigor i diligència i faci una reunió
urgent (presidida per vostè) del
Pacte Local per la Nova Ciutadania
(i així veurem qui hi ha i amb qui
hi podem comptar), ja que és l’eina
que ens vàrem dotar tots al principi
de legislatura. Ja sap senyor alcalde,
contra la demagògia i el populisme,
i per la estabilitat i cohesió social
de L’Hospitalet, el grup municipal
d’Esquerra sempre estarà a punt.
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