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Milloren els índexs de seguretat a L’H

L

es xifres sobre delictes i faltes registrats
a L’Hospitalet durant l’any 2010 posen
de manifest que els fets il·lícits han disminuït a la ciutat, especialment els que creen
més preocupació social, com els robatoris amb
força o intimidació en comerços, les estrebades,
les lesions i els maltractes domèstics. En conjunt
s’han registrat 394 fets menys que durant 2009,
i això suposa una disminució del 2,35%. La Junta
Local de Seguretat ha analitzat aquestes dades,
facilitades per la Conselleria d’Interior, que demostren l’efectivitat de la coordinació entre cossos policials i el fet que la seguretat sigui una de
les prioritats del govern municipal en resposta a
les demandes ciutadanes.
La inseguretat és un dels temes que més pre-

ocupen la ciutadania, segons el Baròmetre d’opinió pública 2010 de L’Hospitalet. És per això que
cal seguir treballant en els operatius de seguretat i en totes aquelles iniciatives que contribueixin a ser més efectius contra la delinqüència. En
aquesta línia s’emmarca la petició de l’alcaldessa
Núria Marín per poder tenir autoritat sobre tots
els cossos de policia desplegats al municipi. No
es tracta d’una dependència orgànica, sinó funcional, que des de la màxima representació de
la ciutat es puguin planificar les actuacions més
necessàries a partir d’un coneixement directe del
territori gràcies a un contacte permanent amb la
ciutadania.
Mossos i Guàrdia Urbana, especialment, han
realitzat i realitzen diversos operatius conjunts,

fruit de la bona relació entre cossos i de tenir un
objectiu comú, la seguretat de L’Hospitalet. Però
el fet que el treball conjunt i l’autoritat municipal
siguin reconeguts per mandat legal donaria més
competències als ajuntaments per poder respondre a les peticions ciutadanes amb més celeritat
i eficàcia.
Aquesta modificació legal també faria encara
més pròxima la policia, fet indispensable per aconseguir la col·laboració de la societat organitzada i de la ciutadania en general amb els cossos
policials. Els veïns són sovint una font d’informació principal per actuar contra la delinqüència i
aquest esforç conjunt redundarà, sens dubte, en
benefici de tot el municipi, per aconseguir una
ciutat més tranquil·la i segura.
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Una economia forta
per crear ocupació

Zapatero desprecia
L’Hospitalet

L’Hospitalet en
positiu

Exigim el soterrament
de les vies de Renfe

El passat 8 de febrer, l’alcaldessa Núria
Marín va ser protagonista d’una conferència organitzada pel Fòrum Nova Economia a Barcelona. Davant personalitats de
l’economia, agents socials i representants
institucionals, va destacar la importància cabdal del fet que des dels municipis
s’aposti per un nou model econòmic que
els permeti ser més competitius i generar
ocupació.
L’Hospitalet n’és exemple d’aquesta
aposta. La transformació de la ciutat ha
estat l’instrument per aconseguir més benestar per a la nostra ciutadania. Ara, ha
de ser el fonament i el motor que ens impulsi vers la sortida de la crisi i ens ajudi a
crear més ocupació. L’Hospitalet compta
amb potencialitat per reorientar el model
econòmic existent vers un de nou basat
en la recerca, el desenvolupament i la innovació. La formació serà també una peça
clau per enfortir la nostra competitivitat.
La nostra aposta de futur està en projectes com el BiopoL’H, que crearà entre
4.000 i 6.000 llocs de treball directes, i
1.800 de nous; la Fira Granvia L’H, amb
una gran repercussió econòmica sobre
la ciutat, o el Districte Econòmic, que
generarà més de 22.000 llocs de treball
i aportarà més d’1,5 milions d’euros en
concepte d’impostos.
Un L’H més competitiu, amb un nou model econòmic impulsat des de la iniciativa
pública, la iniciativa privada i la docència,
ens permetrà disposar dels recursos necessaris per un L’H més cohesionat, més
cívic, més segur i amb més equipaments
de qualitat. Però tenir una economia forta
ens permetrà sobretot crear ocupació, un
dels objectius prioritaris de l’alcaldessa
Núria Marín.

Zapatero prometió que en 2010 estarían
soterradas las vías del tren que atravie
san L’Hospitalet. Zapatero visitó nuestra ciudad en plena campaña electoral y
prometió el soterramiento de las vías para
conseguir votos y ahora dice que no lo va
a hacer. Zapatero nos ha mentido.
No sirve la excusa de la crisis porque
en los presupuestos del Estado para este
año Zapatero ha destinado 35 actuaciones y subvenciones para otras ciudades
de Catalunya y ninguna para L’Hospitalet.
El problema es que tenemos una alcaldesa débil, sin liderazgo, sin confianza
en sí misma e incapaz de defender la ciudad. Mientras los alcaldes de Corbera,
Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, El Papiol
y Sant Andreu se opusieron a Zapatero
y le exigieron que continuasen las obras
que afectaban a sus municipios y lo consiguieron, nuestra alcaldesa, también del
PSC, se asustó y fue incapaz de defender
los intereses de L’Hospitalet.
El soterramiento de las vías que atraviesan L’Hospitalet es el proyecto más
importante de ciudad porque supone
acabar con las vías del tren que dividen
la ciudad. L’Hospitalet necesita un gran
alcalde, seguro y valiente, que no tenga
miedo en defender su ciudad.
En las próximas elecciones municipales muestra tu rechazo a Zapatero. Ahora
más que nunca es necesario un cambio
en L’Hospitalet y que el próximo alcalde
no se asuste a la hora de defender la
ciudad.
En mayo hay elecciones municipales.
Con tu apoyo tendremos la firmeza necesaria para defender L’Hospitalet.

A L’Hospitalet fa 32 anys que governa el
partit socialista. Durant aquest temps, el
govern socialista ha pogut fer i desfer tant
com ha volgut i els projectes i les iniciatives dels grups de l’oposició han anat caient dins d’un sac foradat.
Potser és per això que els hospitalencs
tenim, any rere any, els mateixos problemes. La inseguretat ciutadana i l’incivisme, la manca d’aparcament i la falta de
neteja continuen essent els protagonistes dels baròmetres d’opinió. Ens trobem, doncs, que el govern socialista ha
estat incapaç, durant aquests 32 anys,
de donar resposta als problemes reals de
la ciutat.
El proper 22 de maig se celebraran
eleccions municipals i tenim la oportunitat
de trencar aquesta majoria absoluta.
A CiU L’Hospitalet tenim una altra manera d’entendre la ciutat. Treballem per un
L’Hospitalet en positiu, un L’Hospitalet millor. Per nosaltres, la seguretat, l’aparcament, el civisme i la neteja són una prioritat.
A CiU, fem les coses diferent. I, a la Generalitat, ja ho hem demostrat: “Felip Puig
adverteix als okupes del cine de Laietana
que s’ha acabat la impunitat”. El Periódico, diumenge, 23 de gener del 2011.
El passat 27 de gener, em van escollir
com a cap de llista de CiU a L’Hospitalet.
Accepto amb il·lusió aquest repte perquè
estic convençuda que amb responsabilitat,
coherència, respecte i optimisme aconseguirem que canviïn les majories a la
ciutat i tindrem, així, un L’Hospitalet en
positiu.
A la Generalitat de Catalunya les prioritats han canviat. A L’Hospitalet, també
cal canviar-les.

El Ministeri de Foment ha anunciat que
el soterrament de les vies del tren haurà
d’esperar encara uns anys perquè no hi ha
diners per finançar-lo. Caldrà buscar altres vies de finançament, ha dit, però sense concretar ni com ni quan. A ICV-EUIA
ens sembla una presa de pèl.
La crisi no pot justificar qualsevol retallada. Fa massa temps que L’Hospitalet
reclama el soterrament (hi ha una plataforma, L’Hospitalet sense Vies, que aglutina
un centenar d’entitats, i tenim un conveni
signat amb el Ministeri que preveia que el
soterrament havia d’estar enllestit fa més
de cinc anys) com per acceptar que el soterrament s’ajorni sense cap compromís.
La crisi no és excusa perquè estem
parlant d’una quantitat irrisòria, uns 500
milions d’euros, si la comparem amb altres
partides que no han sofert retallades, com
el pressupost de Defensa, o amb altres
infraestructures que sí que es mantenen,
com la connexió de l’AP7 amb l’A2.
Per a ICV-EUIA és inacceptable aquest
nou ajornament després de més de 10
anys de promeses no complertes. Si busquéssim totes les edicions d’aquest mateix diari que han anunciat el soterrament
amb tot luxe de detalls tindríem paper per
empaperar el menjador de casa nostra. Si
miréssim els programes electorals de tots
els partits polítics, veuríem que tots els
partits portem aquest projecte als nostres
programes des de fa 20 anys, però si
busquem el Pla d’actuació municipal dels
últims mandats veurem que el projecte
consta al PAM de l’any 2000, del 2004 i
del 2008. Per tot això, ICV-EUIA fem una
crida al conjunt de la ciutadania a defensar
els nostres interessos i exigir al Ministeri
que busqui urgentment el finançament
necessari. Que no ens prenguin el pèl.
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