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EDITORIAL
El principio de
un sueño sin vías

ha confirmado otra buena noticia, el uso de tunela-

que han crecido de espaldas por culpa de las vías:

dora para excavar parte del conducto por el que se

Can Serra y la Florida de Sant Josep, Santa Eulàlia de

desplazarán los trenes desde Bellvitge hasta Santa

la Torrassa y también de Sant Josep, y Bellvitge del

Eulàlia. Este método reduce las molestias que pro-

Gornal. Liberar suelo y mejorar la comunicación se

El anuncio del inicio de obras a final de año para

voca una obra de esta envergadura, ya que sólo se

unen a otro gran logro, la construcción de la esta-

empezar a soterrar las vías de cercanías que dividen

percibe un punto de entrada y salida de la máquina,

ción intercambiadora prevista en la Torrassa, un

la ciudad supone que L’Hospitalet verá cumplida

y garantiza una mayor seguridad en la ejecución,

importante núcleo de transporte público que unirá

una de sus reivindicaciones más importantes, librar

algo fundamental para L’Hospitalet como ha recor-

las líneas férreas de cercanías con las líneas L1 y L9

el territorio de las infraestructuras del siglo XIX que

dado la alcaldesa, Núria Marín, tras el susto del AVE.

del Metro.

durante años han fragmentado la ciudad y han difi-

El sistema de pantallas sólo se utilizará para el tramo

Con el proyecto redactado y el calendario de obras

cultado su movilidad y desarrollo. Tras los acuerdos,

entre Ciències y Bellvitge, para la construcción de

aprobado llega el momento de la verdad. L’H se verá

la negociación y las firmas de convenios, hoy ya se

la nueva estación de este barrio que substituirá al

libre de la pesadilla de las vías, como antes vio des-

ha puesto en información pública el proyecto de so-

apeadero y en la futura estación de la Torrassa.

aparecer el primer tramo de vía rápida en la Granvia,

terramiento de la vía de Vilanova, la C2 que discurre
por la costa, que será el primer tramo a ejecutar.
Pero además del inicio de la obra, también se

Con el soterramiento de las vías de Vilanova

que ahora se prepara para acometer el segun-

y Vilafranca, L’Hospitalet ganará 108.000 metros

do y último. Con insistencia, imaginación y apoyo,

cuadrados de terreno, además de conectar barrios

tanto institucional como social, lo ha conseguido.
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Educació: la nostra
prioritat

4.010.700 parados

Treballem per tu!

70 anys sense
República

La garantia d’una oferta educativa pública i
de qualitat per als nens i per a les nenes de
L’Hospitalet, és una prioritat del Govern Municipal i un dels objectius del Pla d’Actuació
Municipal.
Aquest any, després del procés de matricu
lació d’educació infantil i primària per al curs
2009-2010, el 90% dels nens i nenes de la ciutat podran estudiar en els centres triats per la
seva família, tot i que el
nombre de sol · licituds
ha augmentat degut a
un important repunt de
la natalitat.
El govern presidit per
l’alcaldessa Núria Marín i
el Govern de Catalunya
Mario
de José Montilla estan
Sanz
impulsant la construcció
portaveu del grup
de noves escoles i la remunicipal
novació i millora de la majoria de centres educatius de la nostra ciutat.
En els propers anys invertirem conjuntament
més de 85 milions d’euros en educació.
L’Ajuntament augmentarà l’oferta d’Escoles
Bressol Municipals. Una xarxa municipal de 5
escoles bressol, a les quals se sumaran les 3
llars d’infants públiques que la Generalitat té
a la nostra ciutat. L’Hospitalet comptarà el curs
vinent amb 789 places públiques d’escola
bressol i un total de 1.200 entre públiques
i subvencionades. Aquest compromís amb
l’educació contrasta amb la passivitat dels 23
anys de CiU i PP que no van complir cap dels
compromisos contrets amb L’Hospitalet.
Però una educació de qualitat no seria pos
sible sense l’important treball i l’experiència
que aporten els més de 3.000 professionals
de l’educació de L’Hospitalet, als quals volem
agrair el seu compromís en oferir la millor edu
cació per als nostres infants.

El gobierno socialista de ZP es absolutamente incompetente para solucionar la crisis.
No acierta ni una. No tiene credibilidad. No
dice ni una verdad. Mintió a los ciudadanos
cuando en enero de 2008, en campaña electoral, prometió el pleno empleo y hoy hay
4.010.700 parados; mintió cuando en abril de
2008 dijo que la peor previsión de paro con
el PSOE siempre sería mejor que la que tuvo
el PP (11%) y ahora estamos en el 17,36% de
parados; mintió cuando
en septiembre de 2008
dijo que las medidas
que adoptaba el gobierno crearían empleo y se
han destruido 1.311.500
Juan Carlos
puestos de trabajo; mindel Rio
tió cuando en febrero de
portaveu del grup
2009 dijo que en pomunicipal
cos meses se crearía empleo y en los últimos 3 meses se han destruido 766.000 puestos de trabajo. Desde 2007
se han perdido 2,2 millones de puestos de
trabajo.
ZP miente cuando dice que la crisis que
sufrimos es debida a la crisis internacional.
Si fuera así, todos los países sufrirían la crisis
más o menos igual, y en España es peor ya
que de cada 10 empleos que se destruyen
en Europa 9 son españoles. En el último año,
mientras en Europa se han creado 2 millones
de puestos de trabajo, en España se han destruido 175.000.
1.068.400 familias tienen todos sus miembros en paro y 1 de cada 5 familias tiene un
desempleado. En España 470.000 familias
están en la absoluta indigencia por no tener
ningún tipo de ingreso, pensión o subsidio.
El 7 de junio hay elecciones ¿no crees que
es el momento para decirle a ZP que basta de
mentiras?

Des de Convergència i Unió a L’Hospitalet
treballem, dia a dia, per la millora de la ciutat.
Ho fem amb l’ajuda i col·laboració de molts
veïns/es que es posen en contacte amb nosaltres per tal de fer-nos saber els problemes
i situacions específiques amb les quals es
troben.
Com que el contacte amb el ciutadà és
l’eina més valuosa que tenim, hem posat
en funcionament una
nova pàgina web (www.
ciulh.cat) mitjançant la
qual puguis posar-te en
contacte amb nosaltres
i on podràs trobar totes
les notícies relacionades
amb la nostra activitat
Meritxell
política, la nostra agenda,
Borràs
les mocions i els precsportaveu del grup
preguntes que hem premunicipal
sentat.
A més, en aquesta pàgina web hem reser
vat un espai per a tu: la secció Digues la teva!
mitjançant la qual ens podràs fer arribar totes
aquelles qüestions que et preocupen (brutícia, vandalisme,...) .
A www.ciulh.cat, també trobaràs la secció
de Ens han dit què..., on ens fem ressò de
tots aquells comentaris que ens han fet arribar
com, per exemple, que a L’Hospitalet, a dia
d’avui, hi ha menys de 200 Mossos d’Esquadra (quan abans eren aproximadament 300).
Ara entenem per què ni l’equip de govern de
L’Hospitalet ni el Govern de Catalunya han
donat resposta a les preguntes que des del
2007 estem presentant sobre el nombre de
Mossos d’Esquadra a la nostra ciutat.
El nostre objectiu és, doncs, treballar per tu.
Treballem pel teu benestar i lluitem per solucionar els teus problemes i defensar els teus drets.
Així doncs, posa’ns a prova! Posa’t en contacte
amb nosaltres i deixa’ns treballar per tu.

Enguany es compleixen 70 anys de l’entrada
de les tropes franquistes a la nostra ciutat. Es
posava així punt i final a un somni que va durar ben poc però que va fer molts avanços. La
II República. Els colpistes van guanyar la guerra, obrint la nit més fosca de la nostra història.
Una nit que va durar 40 anys de persecució,
de mort i de reacció, i va aturar el rellotge de
la nostra història.
Espanya va retrocedir
en tots els aspectes. En
lliber tat s individuals i
col·lectives, en drets de
ciutadania i en drets nacionals, en cohesió i justícia social. 40 anys que
van segrestar el futur
Alfonso
de generacions senceSalmerón
res condemnant-les a la
portaveu del grup
mort, a l’exili, al silenci i
municipal
a la desigualtat.
Després de la mort del dictador va arribar
la democràcia, enguany celebrem també els
primers 30 anys d’ajuntaments democràtics, i
es van anar restituint, de mica en mica, les llibertats individuals, col·lectives i polítiques, Espanya va començar a retrobar-se amb Europa i
el món, però el camí no està encara fet.
Hi ha qui ens vol fer creure que s’ha acabat la transició, que el procés de reformes democràtiques ha conclòs. Però això no és cert.
L’Espanya actual conserva molts gestos de
l’antic règim. Continua finançant una monarquia caduca i una església ultra, posa traves al
desenvolupament federal de l’Estat, il·legalitza
partits i manté una llei electoral que condemna les minories. Una Espanya que continua
sense condemnar els botxins de centenars
de milers de víctimes del franquisme. Cal una
segona transició, que impulsi una Espanya
federal dels drets i les llibertats i que obri el
camí cap a una nova República.
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