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Ya hace muchos años que los vecinos de
L’Hospitalet decimos con orgullo cual es nuestra
ciudad. Una ciudad que avanza en la mejora de la
vida de su ciudadanía con humildad y sin necesidad de hacer aspavientos.
Un gobierno que planifica, reivindica y cumple
sus compromisos, con capacidad de acordar
con otras administraciones, con ejemplos como
la remodelación de la estación de Bellvitge para

hacerla accesible, la construcción del CAP de
Santa Eulalia, los casales para gente mayor de
Can Serra o de Bellvitge.
Una ciudad que se reivindica culturalmente
en acciones como las nuevas columnas de la
Avenida del Metro, de la artista Nevenka Pavic, y
que se renueva y mejora con decenas de obras
de mejora del espacio público e iluminación que
la harán más confortable y segura.

Una sociedad inconformista que avanza en la
participación, la transparencia y el acceso a la información con nuevas herramientas innovadoras
como la maqueta interactiva, actualmente situada
en el Centro Cultural Metropolitano Tecla Sala
o el Dome 360º que en las próximas semanas
podremos visitar en el parque de la Marquesa.
Para este gobierno municipal, lo primero,
eres tú.

El gobierno de Núria Marín sigue instalado en un modelo obsoleto de expansión urbanística protagonizado por el macroproyecto del PDU Granvia-Llobregat
y las operaciones que quedaron aparcadas en los
tiempos de la burbuja inmobiliaria que implicarían
unas 10.000 viviendas nuevas en L’Hospitalet. Esta
política de crecimiento especulativo desaforado está
generando una ciudad de dos velocidades que fomenta la desigualdad; siendo, además, el municipio

más densamente poblado de Europa, es necesario replantear la política urbanística de L’Hospitalet.
Una alta densidad de población tiene elementos
positivos de eficiencia, pero también negativos ya
que genera tensiones, por ejemplo, en convivencia
y limpieza, por lo que hay que tender a una densidad sostenible y equilibrada. El modelo que propone
Cs está basado en la renovación urbana que es el
principio progresista que protagoniza las conferen-

cias internacionales de desarrollo urbano sostenible.
El futuro pasa por rehabilitar los barrios, esponjarlos,
crear zonas verdes y espacios de convivencia, crear,
en definitiva, una ciudad amable para las personas,
sin dejar que ningún barrio se quede atrás. Es una
política lenta, laboriosa, a largo plazo pero en la que
el Ayuntamiento ha de poner la proa. Sin embargo,
tras 40 años en el gobierno de la ciudad, el PSC se
resiste a abandonar las viejas políticas del pasado.

Els titulars moltes vegades afirmen que moren dones a mans dels seus companys sentimentals. Però
aquestes dones no moren, són assassinades en un
acte de violència masclista vil i covard. A dia d’avui
són 43 a l’Estat, tot i haver denunciat els seus maltractadors, i algunes van ser assassinades amb les
seves filles i fills.
Les xifres per maltractament físic i/o psicològic
són esgarrifoses i també transversals quant a edat,

classe social o procedència. I són la punta de
l’iceberg d’una realitat fermament incrustada en
una societat patriarcal i masclista que practica la
violència estructural contra les dones.
Aquesta violència en les seves múltiples formes,
simbòliques i materials, és una flagrant violació dels
drets humans i neix de la desigualtat i la discriminació. Per això s’ha de combatre amb polítiques
públiques d’assistència i protecció a les víctimes i

als menors afectats, amb prevenció i sensibilització
en totes les etapes educatives, amb formació en
igualtat dels agents implicats i professionals de
l’àmbit sanitari, de forces de seguretat i de l’àmbit
judicial. I és imprescindible impulsar lleis d’igualtat
integrals per eliminar aquesta xacra social.
Canviar la cultura del masclisme i la violència
requereix compromís, implicació i fermesa del conjunt de tota la societat.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa,
deslumbrado por la oportunidad de ser presidente
gracias a los votos de la extrema izquierda y de los
partidos que quieren romper España, no ha hecho
más que gestionar el pago a plazos de su hipoteca
política.
Y es que, gobernar desde la legitimidad que te
dan los independentistas tiene su precio, y se lo
están cobrando. El problema es que Pedro Sán-

chez olvida que ese pago supone la ruptura de España y la renuncia a los principios constitucionales
de todos los españoles.
Pero parece que Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de seguir ocupando la Moncloa
visto que disculpa al presidente de la Generalitat
cuando llama a la desobediencia y a la violencia a
la ciudadanía en la calle; negocia los presupuestos
generales con quienes utilizan el Congreso para

chantajear al Estado, o niega ahora haber hablado
de delito de rebelión hace seis meses.
Es tal el afán por pagar su hipoteca que el
PSOE alarga deliberadamente la reforma de la Ley
del Indulto para no renunciar a la posibilidad de
indultar a los condenados por rebelión o sedición.
Mientras tanto, los autónomos resultan víctimas
directas de las políticas de izquierdas y el paro
sube un mes más... vuelve la época de ZP.

Els pisos turístics són una realitat que ha contribuït
a l’augment del preu dels lloguers a L’Hospitalet,
que ha expulsat veïns i veïnes del seu barri i que
ha incrementat els problemes de convivència i l’incivisme.
Esquerra va presentar l’octubre de 2016 una
moció per regular aquest fenomen, però va ser
rebutjada pel PSC i C’s. Al cap de quatre mesos,
el Govern va rectificar i va establir una moratòria

en la concessió de llicències.
Aquesta normativa va significar un avenç, però
oblidava dos temes importants: que cal, primer,
definir el nombre de pisos turístics que volem per
assegurar la bona convivència entre turisme i els
veïns i veïnes de la ciutat. I també cal, en segon
lloc, actuar contra els pisos turístics il·legals, sense cap llicencia, que són al voltant de mil.
La nostra ciutat no es pot permetre que hi hagi

pisos sense llicència, L’Hospitalet no pot esperar
més, per això exigim a Núria Marín que rectifiqui el
seu rebuig al Pla de xoc contra els pisos turístics
il·legals que va proposar Esquerra al darrer Ple
amb propostes concretes per detectar-los, inspeccionar-los, sancionar-los i tancar-los.
Ens cal un govern que governi d’una vegada
per a tothom, pensant en la ciutadania, solucionant els problemes que té la ciutat.

Al Ple passat es va fer l’aprovació inicial de l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals
de la ciutat de L’Hospitalet (que ara està en fase
d’exposició pública perquè puguem, tots plegats,
fer-hi al·legacions), tal com vam demanar amb una
moció al Ple anterior.
Aquesta ordenança és una eina bàsica per
poder garantir el benestar de totes les mascotes
de la nostra ciutat i, alhora, garantir que els pro-

pietaris compleixen amb les normes de civisme
bàsiques per poder tenir una ciutat neta, ja que
inclou un règim de sancions per a qui no reculli
les femtes del seu gos o faci algun acte incívic.
Creiem que cal dur a terme un control estricte
de tots aquells que no compleixen amb els seus
deures de tinença responsable d’animals, però, a
la vegada, també creiem que cal facilitar al màxim
la tinença de mascotes a la nostra ciutat.

Per això, al Ple passat vam presentar una
moció, que va se aprovada, perquè cada barri
de la ciutat disposi de la seva zona d’esbarjo per
a gossos o pipicà, ja que són un element molt
important per garantir la bona convivència entre
mascotes i ciutadania, i per fer possible que els
animals de companyia que viuen a la ciutat tinguin
un espai adequat on puguin córrer, jugar i fer les
seves necessitats.

Diuen que algú és hipòcrita quan fa exactament allò
contrari al que diu o pensa. Sent escrupoloses amb
aquesta definició, el PSC va fer tota una exhibició
d’hipocresia durant el passat mes d’octubre. Perquè... hi pot haver quelcom més hipòcrita que perseguir i denunciar la Tancada de persones migrades
que reivindica drets per a tothom, mentre se celebra
la Setmana de la Solidaritat a la ciutat, amb el lema:
“Volem acollir”? Això és exactament el que ha pas-

sat. La Tancada de persones migrades és un espai
de lluita pel padró universal, per l’eliminació de les
taxes abusives dels informes d’arrelament social o
pel dret a la lliure circulació de les persones, sense por d’acabar empresonades al CIE. La Tancada
L’H va ser reconeguda en un primer moment per
l’Ajuntament de L’Hospitalet, que va acceptar seure a negociar amb aquest col·lectiu, i ara està sent
perseguida institucionalment. Primer va ser amb el

desallotjament de l’Ateneu la Pua i ara també amb la
denúncia des del mateix Ajuntament de l’okupació
del PAHtio. Un local municipal abandonat i okupat
des del 2013 per la PAH l’Hospitalet i d’altres col·
lectius i moviments socials de la ciutat, que havia
decidit acollir d’urgència els 7 membres de la Tancada, un cop desallotjats i sense cap altra alternativa habitacional. Tot plegat, mentre celebràvem la
Setmana de la Solidaritat 2018. Quanta hipocresia!
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