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El tren del futur dels nostres infants i joves

E

n aquesta edició de L’HOSPITALET pu
bliquem diverses informacions estreta
ment relacionades amb el futur dels nens
i els joves de la ciutat, dels futurs ciuta
dans de L’Hospitalet que ara estan establint les
bases de la seva formació i qualitat de vida en
mig d’una situació econòmica i social complexa.
D’una banda, la notícia de cada setembre, l’inici
del curs escolar que, una temporada més, ve mar
cat per les retallades que apliquen les administra
cions autonòmica i central. Aquesta vegada, a la
reducció d’horari lectiu i del pressupost dedicat a
l’ensenyament se sumen l’augment d’hores lecti
ves dels mestres, la jornada intensiva als instituts,
las taxes en els graus formatius i, el que és més
important, la dràstica reducció del finançament
de la Generalitat a programes que han demostrat
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a L’Hospitalet que milloren l’èxit escolar. Com a
mostra, els plans educatius d’entorn.
Aquest curs, l’aportació del Departament d’E
ducació és de 0 euros, per la qual cosa només es
podran mantenir els plans que es considerin de
màxima importància i que finançarà l’Ajuntament.
Les dades de la Regidoria d’Educació sostenen
que en els darrers 4 cursos l’èxit escolar ha pas
sat d’un 73 a un 87% a sisè de primària i d’un 70
a un 78% a la secundària obligatòria. Són xifres
que caldria haver tingut en compte abans de de
cidir passar-hi les tisores.
Una altra informació d’interès relacionada amb
el futur dels infants és el programa contra la po
bresa infantil impulsat per Càritas i diverses ins
titucions, com l’Ajuntament de L’Hospitalet, per
evitar que esdevingui un mal endèmic de les ge
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neracions futures. Un 35% dels usuaris de Càri
tas són menors en risc d’exclusió. Un altra xifra
que cal retenir a la memòria, no pas per retallar
sinó per incrementar els ajuts a la població.
I la tercera iniciativa. L’Ajuntament avançarà els
diners de les beques de menjador davant l’endar
reriment de la Generalitat per abonar les quan
titats previstes, que perjudica els centres, els pro
veïdors i, de retruc, els alumnes. Poden semblar
petits passos en un llarg camí contra les dificul
tats econòmiques però són imprescindibles per
garantir que els nostres infants i joves no perdin
el tren d’avui cap al futur. Una bona educació, un
nivell de vida digne i l’accés als serveis d’una so
cietat del benestar són requisits indispensables
per garantir que els infants puguin gaudir d’un fu
tur com el que els adults hem tingut fins ara.
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Mentira + IVA

Juntos somos
más fuertes

Un pas decisiu

No abaixem
els braços

¿Hasta cuando?

Septiembre ya está aquí y con él
la desafortunada subida del IVA,
y la desproporción en los precios
que ella comporta, que harán
que nuestro día a día sea más di
fícil todavía si cabe.
Todos recordamos que, has
ta hace pocos meses, la plana
mayor del PP, con Rajoy a la
cabeza, afirmaba por activa y por
pasiva que el IVA no subiría.
También afirmó que no recor
taría en sanidad, en educación,
en ayudas sociales… Todo
MENTIRA: se ha recortado el
subsidio de desempleo y el de
los parados de larga duración;
se ha abaratado el despido; se
ha recortado el salario a los fun
cionarios; han subido las tasas
universitarias; se ha implantado
el copago farmacéutico, la sani
dad ya no es universal y se ha incrementado el IVA. Ahora dice
Rajoy que se ha visto superado
por la realidad, y nosotros nos
preguntamos: ¿en qué realidad
vivía cuando hizo su programa
electoral? Nos ha demostrado
que engañó a muchos para con
seguir ganar las elecciones y que
vive muy alejado de los proble
mas de la ciudadanía.
Sin embargo, debemos en
frentarnos al reto de superar el
mes de septiembre y los que
vengan sin desfallecer, aún a
sabiendas de que este nefasto
Gobierno no nos ayudará.

Catalunya saldrá de la crisis gra
cias a la solidaridad del resto de
España. Cuando en Catalunya
no había dinero para pagar las
deudas que el gobierno de CiU
se encontró en el cajón fue el
Gobierno central el que dio los
2.787 millones de euros para pa
gar las facturas pendientes. En
julio, el gobierno de CiU no ha
podido pagar a algunos hospita
les y escuelas por falta de dinero;
es otra vez el resto de España re
presentado por el Gobierno cen
tral el que va a entregar más de
5.000 millones a la Generalitat
para que pueda pagar los gastos
sociales.
Esto demuestra que juntos sal
dremos de la crisis y por separado
nos arruinamos. Todos esos que
ahora hablan de independencia
son los que están arruinando a
Catalunya porque ningún inversor
va a poner su dinero en un lugar
donde haya inestabilidad política.
La prueba es que en agosto la
agencia de calificación Standard
and Poor’s calificó la deuda cata
lana como bono basura, al mismo
nivel que la de Grecia, según
ellos debido a las demandas in
dependentistas que asustan a los
inversores.
Ahora es el momento de tra
bajar todos juntos: catalanes,
andaluces, extremeños, galle
gos... porque juntos somos más
fuertes. Todos somos diferentes
pero todos uno. Esa es nuestra
grandeza y nuestra fuerza como
país.

El poble de Catalunya ha deixat
molt clar que està disposat a
lluitar pels seus drets, per la se
va dignitat i per la seva identitat.
La manifestació de l’Onze de se
tembre, amb milers i milers de
persones omplint els carrers de
Barcelona, va representar un pas
endavant, un pas decisiu. Tenim
per davant un llarg (i difícil) camí
cap a la llibertat nacional i econò
mica de Catalunya.
Europa i Espanya han de fer
lectura d’aquesta gran manifes
tació i han de començar a pren
dre en consideració el seu mis
satge: Catalunya no se sent còmoda amb el tracte rebut. El “café para todos” (que es va fer
per donar resposta a les inquie
tuds nacionals, bàsicament, de
Catalunya i d’Euskadi) no és ni
vàlid, ni just, ni viable. És evident,
doncs, que cal un nou camí. Ca
talunya ho té clar.
Cal que se’ns escolti i que
es deixin estar d’excuses. És el
moment de canviar les regles
del joc i fer-ne unes de noves
on tots juguem en igualtat de
condicions. Els catalans hem de
mostrat que lluitem pel dret a ser
de Catalunya i això no pot caure
en sac foradat.
Ara és el moment de ser va
lents i de no defallir en aquesta
lluita. Tenim tot el dret a demanar
que se’ns tregui la soga del coll i
que se’ns deixi ser nosaltres ma
teixos. Al cap i a la fi, no dema
nem res que no sigui nostre.

Comença de nou el curs després
de l’estiu i de les vacances, pels
qui n’han pogut fer, amb l’incre
ment de l’IVA com a protagonis
ta. Nova clau de volta del govern
que asfixiarà encara més les mal
meses economies familiars.
Portem cinc anys de crisi i gai
rebé tres de retallades de l’Estat
del benestar que no han fet sinó
empitjorar greument la situació
de les classes populars del nostre país. Estem al capdavant d’Eu
ropa en atur, amb una taxa del
25%, especialment preocupant
entre els més joves, que supera
el 50%. Les polítiques d’austeri
tat i retallades estan condemnant
el nostre país a la pobresa més
absoluta i a tota a una generació
sense futur.
Enmig de tot plegat, el govern
del PP continua amagant el que
ja és un clam, el rescat total d’Es
panya per Europa, i la tutela de
finitiva que ha enfonsat a Grècia
i Portugal.
Per tot això, aquesta tardor se
rà una tardor calenta. Ha de ser
una tardor en el qual aquells que
estem patint la crisi d’una manera
ferotge alcem la veu d’una vega
da per totes i a favor d’un canvi
de rumb de la política econòmi
ca. La tardor de mobilització ha
començat aquest dissabte 15 de
setembre a Madrid i continuarà
amb l’exigència d’un referèndum
sobre la política econòmica del
govern. Pel nostre present i pel
futur dels nostres fills diguem
PROU. No abaixarem els braços.

La madrugada del 31 de agosto
se produjo una auténtica batalla
campal en el barrio de la Florida,
donde grupos de inmigrantes
atacaron a la policía con palos,
botellas y piedras. Policía que se
vio desbordada y tuvo que llamar
a antidisturbios de otra ciudad
para poder controlar la situación.
Desde hace tiempo, desde
Plataforma per Catalunya, recla
mamos que nuestro Ayuntamien
to y la Generalitat se tomen en
serio el problema de la seguri
dad en L’Hospitalet, cosa que no
están haciendo. Están dejando
que barrios como la Florida se
conviertan en guetos al más puro
estilo de los barrios de la perife
ria de París, donde la policía ni
siquiera se atreve a entrar.
¿Hasta cuándo tendrán que
soportar los vecinos de la Florida
y otros barrios de L’Hospitalet
la situación que vivimos? Ahora
dicen que habrá más presencia
policial, ¿cuánto tiempo? Quizá
hagan como siempre y dejen al
guna patrulla un par de semanas
bien visible, y luego ¿qué? Volve
remos a lo de siempre.
Por eso, Plataforma per Cata
lunya reclama más mano dura
contra los implicados en estos
incidentes y su expulsión inme
diata si se trata de inmigrantes.
¿Cuánto más se gastará nuestro
Ayuntamiento en políticas de
integración para inmigrantes que
no se quieren integrar?
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