

/

l’opinió

27 de novembre del 2006

EDITORIAL
Los símbolos
del nuevo L’H

Por el momento, funcionan cinco establecimien

en la ciudad. Este sector, que hasta hace pocos años

tos de entre 3 y 5 estrellas, pero este número se do

no existía, hoy genera recursos económicos a través

blará a medida que se vaya desarrollando el Plan de

de impuestos y tasas que revierten sobre los ingresos

Hoteles incluido en el programa L’Hospitalet 2010, es

municipales; crea puestos de trabajo y contribuye a la

No descubrimos nada si decimos que en L’Hos—

decir, el documento que recoge las líneas maestras

dinamización económica de L’H, especialmente en el

pitalet no hay catedrales, ni numerosas joyas arquitec

de la transformación urbana y social que está redibu

entorno de la Granvia donde se concentrarán el 90%

tónicas que sean motivo de atracción para los turistas

jando esta ciudad.

de los hoteles.

japoneses. Sin embargo, hoy L’Hospitalet figura en

Aunque muchos de los hospitalenses no tengan

Por el momento, uno de cada cuatro trabajadores

la mayoría de las guías de viajes y en volúmenes de

la necesidad o no se puedan permitir hospedarse en

de las empresas hoteleras que están en funcionamien

arquitectura, gracias a su oferta hotelera de primera

un hotel de lujo como el Hesperia Tower (sólo apto

to reside en L’H. Bienvenidas, pues, estas fábricas del

calidad y a la singularidad de los edificios que se han

para algunos bolsillos), todo el municipio se está be

siglo XXI que simbolizan una ciudad moderna, cos

construido y se construirán para estos servicios.

neficiando fruto de este auge del mercado hotelero

mopolita y en constante ebullición.
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L’Entesa, amb
els municipis

En L’H pagamos
demasiados
impuestos

Habitatge:
primera
prioritat

La legitimitat
de les urnes
(part 2a)

Un Govern
d’Entesa

El Govern d’Entesa, progressista i
d’esquerres, ja és una realitat. La tas
ca encetada per Pasqual Maragall i el
seu govern fa tres anys no s’aturarà
amb un govern de dretes, perquè els
ciutadans han dit que no volen una
política basada en desqualificacions,
sinó en fets i polítiques reals.
La col·laboració entre la Gene
ralitat i els ajuntaments ha permès als muni
cipis tirar enda
vant més polí
tiques d’aten
ció a les perso
nes per afavo
Mario
rir la igualtat i
Sanz
la cohesió soportaveu del grup
c ial . Un b o n
municipal
exemple d’això
són les inversions de la Generalitat a L’H per construir una residència
assistida i un centre de dia a cada districte; l’acord per a la creació
de 480 noves places d’escoles bres
sol o les ajudes per rehabilitar els
nostres barris i fer nous equipaments
i centres sanitaris.
El programa del nou Govern, pre
sidit per José Montilla, donarà priori
tat en aquesta legislatura al vessant
social. Des del govern municipal
socialista treballarem conjuntament
amb la Generalitat per doblar el
nombre de beques de menjador;
per arribar a 1.000 places de resi
dència assistida; per tenir 300 nous
pisos de protecció oficial i 300 de
lloguer per a joves; 3.000 noves te
lealarmes per a la gent gran; o més
aules d’acollida. A més, els municipis
tindrem més recursos i competènci
es per resoldre els problemes quo
tidians de les persones.

Recientemente se han presentado las
ordenanzas fiscales para el año 2007
que harán que nuestra ciudad sea
una de las ciudades españolas con
mayor presión fiscal. Los ciudadanos
de L’Hospitalet tienen la percepción
generalizada de que los impuestos
que pagan no están acordes con los
servicios que se reciben. Hay graves
c arencias en
seguridad, lim
pieza y man
tenimiento de
la ciudad. Por
el contrario se
gasta demasia
do en otras
Juan Carlos
partidas super
del Rio
fluas como la
portaveu del grup
publicidad. Por
municipal
todo ello, el PP
ha pedido una rebaja generalizada en
la fiscalidad municipal que no tiene
por qué comportar una disminución
de los ingresos si hay más eficacia en
la gestión. Si las propuestas del PP
no se aceptan, continuaremos sien
do una de las ciudades españolas
con los impuestos municipales más
caros: el IBI es más caro que, por
ejemplo, en Barcelona. En el resto de
impuestos se está cerca del máximo
previsto por la ley: en el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, en
las Plusvalías y en el IAE se está en
el máximo legal de forma que si no
suben es porque ya no pueden subir
se más, no porque el equipo de go
bierno municipal no quiera subirlas.
Asimismo no se aplican numerosas
bonificaciones previstas por la ley. En
L’Hospitalet el Partido Socialista lleva
27 años gobernando la ciudad. Den
tro de seis meses habrá elecciones
municipales y dependerá de ti que
las cosas cambien. TU DECIDES.

El dret a un habitatge digne, recollit
en l’article 47 de la Constitució, ha
estat posat en entredit les darreres
dècades pel fet que l’habitatge, tot
i ser un element de primera neces
sitat, s’hagi convertit en un element
d’inversió i d’especulació per a molts
sec tors econòmics del país que
han aprofitat el buit legislatiu exis
tent. L’augment
exagerat dels
preus impedeix
l’accés a l’ha
bitatge d’una
gran part de la
ciutadania que
sov int ha de
Lluís
continuar amb
Esteve
els pares, com
portaveu adjunt
partir habitatge
del grup municipal
o marxar de la
seva població. A més, els poders
públics no han aturat l’especulació
tal com els hi exigia la mateixa Cons
titució. Avui l’habitatge és la principal
preocupació de la ciutadania i és
molt positiu que en els darrers me
sos hagi nascut un nou moviment so
cial que reivindica, amb tota la raó, el
compliment de l’article 47. La solució
d’aquest greu problema, generat per
dècades de desídia i d’especulació,
ens costarà dècades de planificació
de sòl públic, de construcció de molt
habitatge protegit i de rehabilitació
i lloguer d’habitatges buits. Ara es
comencen a veure els primers fruits
del govern catalanista i d’esquerres:
habitatges públics en construcció,
planificacions, com la de L’Hospitalet,
de més 3.400 nous habitatges de
protecció per al 2010... Però el que
ens cal ara, amb urgència, és que la
primera de les lleis que aprovi el nou
Parlament sigui la Llei del Dret a l’Ha
bitatge. És una qüestió de justícia.

Al darrer article que vàrem publicar
en aquest diari, des de CiU demanà
vem que es respectés el guanyador
de les eleccions al Parlament de
Catalunya. Per vuitena vegada conse
cutiva, els catalans i catalanes varen
donar un suport majoritari a CiU i a
Artur Mas, però tal i com ell comen
tava constantment, pel futur govern
de Catalunya
hi havia dues
opcions: o CiU
o tripartit. I així
ha estat.
El nou go
ver n és lícit ,
no ho qüestio
Meritxell
nem, però
Borràs
també és lícit
portaveu del grup
el descontenta
municipal
ment de molta
gent del País, votants de CiU però
també d’altres formacions polítiques, que no estan conformes amb
el destí que ha tingut el seu vot.
Des de l’oposició, CiU hem de
mostrat que també sabem treba
llar pel País, en positiu i de forma
constructiva, només cal recordar el
nostre paper cabdal en el procés d’a
provació del nou Estatut. Aquesta és
també la voluntat de la nova etapa
que ara encetem.
Com sempre, des de CiU ens
preocupem per les persones, i en
aquest sentit tenim com a prioritat
les polítiques socials. Creiem que cal
una implicació real en aquest sentit i
més inversió, per tal de donar solució
a les problemàtiques que en aquest
àmbit es donen.
Per tant, comença una nova eta
pa política al nostre País i des de CiU
ens mantindrem ferms en la lluita per
aconseguir dia a dia una Catalunya
millor, la que tots i totes mereixem.

Des d’Esquerra considerem que la
prioritat és garantir la cohesió nacio
nal, el què vol dir, la cohesió social.
Per tant, creiem que és a través del
desplegament de programes de
serveis públics universals com ho
podrem garantir.
Cal deixar molt clar que aquest
govern s’ha decidit a Catalunya. Els
altres, tots pre
sidits per Mas,
eren desitjats i
empesos des
de Madrid pel
PSOE o pel PP.
Per tant, és
el
millor
govern
Eduard
p
er
ev
i
t ar el
Suàrez
pitjor,
la
‘psoe
portaveu del grup
v
er
g
è
n
c i a ’,
municipal
ja què, amb
aquest tipus de govern, l’Estatut que
daria un altre cop retallat en el seu
desplegament. No ens cansarem de
dir que CiU ha mostrat el seu escàs
catalanisme pactant a Madrid amb
Zapatero la priorització d’un govern
amb el suport del PSC.
L’entesa catalana pel progrés és
la fórmula més inclusiva en nombre
de forces polítiques i perquè permet
empènyer la majoria de la població
catalana i els seus representants en
la direcció de l’autoestima i l’eman
cipació. Per a la normalització política
del país, és important que Esquerra
sigui, en la major part del territori,
la força alternativa a la centredreta
de CiU. Això ja es dóna en molts
municipis. Aquest acord pot facilitar
l’acceleració d’aquest procés de naci
onalització del mapa polític.
Així doncs, ara toca treballar i fer
que la societat catalana estigui més
cohesionada i preparada davant dels
nous reptes.
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