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Participar-hi per construir un nou futur

L

’Hospitalet acaba d’iniciar el procés par
ticipatiu per dibuixar la ciutat del futur, la
tercera transformació del municipi basada
en l’economia i el progrés social. S’han
creat nou grups de treball centrats en aquells
àmbits que poden rellançar econòmicament i so
cialment la ciutat: la cultura, l’esport, l’educació,
els valors i la convivència, la salut i la investiga
ció, l’àmbit metropolità, el model econòmic de L’H,
l’economia verda i l’smart city, i el comerç i el tu
risme. Els grups estan oberts de forma permanent
a la ciutadania, que s’hi pot inscriure per donar la
seva visió de la ciutat a través de la pàgina www.
lh-on, per assistir a les reunions o participar-hi a
través del web o de les xarxes socials. Les seves
conclusions seran el punt de partida del Consell
Social de Ciutat, el nou òrgan de participació ciu
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tadana que es crearà aquest estiu dins el marc de
la Llei de grans ciutats.
Es tracta, sense dubte, del procés participatiu
més ambiciós que ha obert la ciutat, no només
pel seu abast sinó també per la temàtica: dibuixar
el futur de L’Hospitalet. En aquests moments en
que creix la desafecció ciutadana cap a les ins
titucions, un procés com aquest posa en mans
dels hospitalencs la definició del seu futur per
fer-se corresponsables del desenvolupament del
municipi, del nostre futur col·lectiu però també
individual. Crear ocupació, millorar el medi am
bient, potenciar la salut i la recerca mèdica, fo
mentar els valors de la convivència i les relacions
i els comportaments en l’espai públic, per posar
alguns exemples, incideixen tant en el camí que
ha de prendre la ciutat com en les possibilitats de
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créixer i desenvolupar la nostra pròpia vida per
sonal.
Per aquest motiu, la participació de la ciuta
dania en aquest procés té una importància vital
perquè el futur de L’Hospitalet és el futur de tots i
cada un dels seus ciutadans. Els experts escollits
per coordinar els grups fan de guies per centrar
el debat, amb experiència suficient en cada un
dels àmbits de treball i, alhora, lligats a la ciutat
i coneixedors de la seva realitat, i, el que és més
important, convençuts de les seves oportunitats
de futur. Cal que la ciutadania comparteixi aquest
convenciment per implicar-s’hi i fer-se correspon
sables i partícips en benefici propi i col·lectiu.
Sense la seva col·laboració, el projecte L’Hospita
let on perdria la seva màxima: la suma d’esforços
és indispensable per afrontar el nostre futur.
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Infraestructuras
imprescindibles

Bandas latinas
en L’Hospitalet

Un govern
desorientat

L’H, on vas?

Profunda
tristeza

La celebración, por primera vez
en L’Hospitalet, del Mobile World
Congress en el recinto ferial de
Granvia ha sido un éxito: más de
72.000 personas lo han visitado,
la comodidad y amplitud de las
instalaciones han sido valoradas
muy positivamente y el evento
ha supuesto un revulsivo para la
economía de nuestra ciudad.
Pocos días antes de la cele
bración de este acontecimien
to, el Govern de la Generalitat
anunció el retraso hasta 2016 de
la puesta en funcionamiento de
la L9 del Metro, entre la estación
de Collblanc y el aeropuerto del
Prat, línea que dará cobertura a
la Fira Granvia.
Desde el PSC de L’Hospitalet
exigimos que la Generalitat
cumpla sus compromisos y que
la apertura del tramo de metro
mencionado se haga, tal y co
mo se había comprometido, en
2014. Está en juego la credibi
lidad, no solo del Govern de la
Generalitat, sino de Catalunya.
Somos conscientes que la
actual situación económica di
ficulta la financiación de pro
yectos como este o del soterra
miento de las vías del tren, com
petencia del Gobierno central,
pero también que los gobiernos
tienen que considerar la rentabi
lidad económica y social de las
inversiones.
Por nuestra parte, seguiremos
luchando por ello.

En diciembre se produjo una pe
lea entre bandas latinas en la ca
lle Riera Blanca del barrio de la
Torrassa con el resultado de un
menor de edad herido de grave
dad. A principios de febrero en
la estación del Trambaix de Can
Rigalt, en el barrio de Pubilla Ca
ses, se produjo otra pelea entre
bandas latinas con el resultado
de 4 heridos y 6 detenidos. El 19
de febrero se detiene en el barrio
de la Florida a uno de los jefes
de la banda latina de los Black
Panthers, una organización cri
minal considerada muy peligrosa
por la policía. El 22 de febrero
se produce una pelea más entre
20 individuos de bandas latinas
en el parque de Les Planes del
barrio de la Florida. Son muchas
las peleas que se han producido
entre bandas latinas en el entor
no de Can Femades y Avda. del
Carrilet, en el barrio del Centre.
Según el último barómetro de
opinión de la ciudad la insegu
ridad es uno de los principales
problemas que preocupa a los
ciudadanos de L’Hospitalet. Sin
embargo, para el Gobierno de
la ciudad formado por el PSC e
ICV-EUiA no existen bandas la
tinas en L’Hospitalet. Para el PP
las bandas latinas son un peligro
real que hay que eliminar de la
ciudad. A esos individuos que
vienen a robar, violar o amargar
nos la vida hay que expulsarlos
del país. Y sin complejos.

El Pla d’actuació municipal (PAM)
és el document elaborat per l’e
quip de govern que recull totes
les iniciatives, les actuacions i els
objectius que es pensen dur a ter
me, durant la legislatura, a la ciutat.
Aquest document és molt impor
tant ja que marca les prioritats de
l’equip de govern i, a la vegada,
estableix un seguit de compromi
sos amb els ciutadans. Però, la
mentablement, el PAM que ens
ha presentat l’equip de govern de
L’Hospitalet (PSC i ICV- EUiA) ha
arribat tard (l’han presentat a mitja
legislatura) i malament.
Els baròmetres d’opinió de
L’Hospitalet mostren, any rere any,
que els problemes de la ciutat
no només continuen sent els
mateixos (inseguretat ciutadana,
manca de neteja, incivisme...) sinó
que, a més, s’agreugen amb el
temps i, tot i així, l’equip de govern
continua amb els braços plegats.
Veiem amb cert estupor com en el
PAM de L’Hospitalet 2012- 2015
no s’inclouen mesures concretes
per donar resposta a aquestes
problemàtiques.
L’equip de govern ha presentat
un full de ruta totalment buit de
contingut. El PAM és només un
recull de bones intencions. És un
llistat de propostes etèries, ge
neralistes i poc innovadores. No
es concreta res, tot queda a l’aire.
Aquest PAM mostra una realitat
inquietant i preocupant: la ciutat
de L’Hospitalet té un govern de
sorientat, que no sap on va i que
no sap què fer.

Enmig de la crisi més important
que ha viscut el nostre país, la ciu
tat ha iniciat un procés per definir
el seu projecte de futur. Vivim una
crisi d’un sistema esgotat, incapaç
de procurar justícia i benestar, que
produeix cada dia pobresa i de
sesperança. El capital ha trencat
el pacte social i tots els consensos
constitucionals que van fer possi
ble la convivència després de la
mort del dictador. La Constitució
i l’Estatut són avui paper mullat.
Cal un nou procés constituent per
garantir el treball, la justícia i la de
mocràcia.
L’Hospitalet té davant seu l’o
portunitat d’iniciar el seu procés
constituent, una oportunitat per
tornar-se a inventar. En 30 anys
hem escomès dues transforma
cions. La primera va dotar la ciutat
dels serveis que garanteixen la
qualitat de vida de la seva gent.
La segona va crear una xarxa d’e
quipaments de primer nivell i va
acabar la ciutat des del punt de
vista urbanístic.
La tercera ha de ser la trans
formació econòmica, que aprofiti
el millor de nosaltres mateixos per
crear ocupació i cohesió social.
Hem de ser capaços de crear una
indústria de valor i ocupació de
qualitat, aprofitant el dinamisme
del nostre teixit social i econòmic.
La cultura, l’economia sosteni
ble, la investigació sanitària i els
serveis han de ser els eixos de
futur que han de comptar amb la
participació de tota la nostra gent,
la nostra força.

Un sentimiento de profunda tris
teza me invade cada vez que un
joven me cuenta que se va de
L’Hospitalet porque no aguanta
más la situación y los problemas
de su barrio. Es triste que mucha
gente joven quiera irse de la ciu
dad que los ha visto crecer, que
no se planteen la posibilidad de
quedarse en L’Hospitalet y prefie
ran vivir en otras ciudades de los
alrededores. Otros jóvenes expli
can que no se marchan porque
no tienen dinero para hacerlo.
Todo eso genera una profun
da tristeza, pero aún es peor
cuando gente mayor, que lleva
40 o 50 años viviendo en L’Hos
pitalet, te dice que si tuviera di
nero también se iría de la ciudad
porque están cansados de vivir
rodeados de inseguridad e in
civismo.
Eso más que tristeza provoca
una tremenda rabia; rabia contra
los culpables de haber llegado a
esta situación; rabia contra los
que no quieren solucionar los
problemas y contra aquellos que
ocultan los problemas de la ciu
dad y quieren vender una imagen
distorsionada de L’Hospitalet.
La ciudad necesita un pro
fundo cambio. Merece que de
una vez por todas se afronten los
problemas reales que sufren los
vecinos para que no tengamos
que oír que la gente se quiere
ir de la ciudad que les ha visto
crecer.
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