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L’educació de 0 a 3 anys, un dret o un privilegi?

Q

uan ens trobem en ple període de preinscripció de les escoles bressol públiques i subvencionades per al curs
2012-2013, el finançament dels centres municipals és una incògnita, la qual cosa deixa enlaire el preu públic que hauran de pagar les
famílies, la quantitat que han de finançar els ajuntaments i, el que és més important, el model educatiu de qualitat que caracteritza la xarxa d’escoles bressol de L’H.
La Generalitat encara no ha decidit quina part
del cost per plaça finançarà aquest curs, tot i que
ha avançat que té prevista una retallada de 300
euros per infant, i de cara al curs vinent es parla
d’aplicar una nova reducció. Serà la tercera consecutiva, dels 1.800 euros per plaça el 2010 als
1.000 euros anunciats per al 2013. Els diners
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que ha deixat de pagar a L’Hospitalet els han assumit l’Ajuntament i les famílies.
La situació encara és més greu si tenim en
compte que aquest curs ja no hi ha hagut convocatòria de beques que ajudin les famílies a pagar
les bressol municipals, especialment en els casos
d’infants en situació de risc. La Generalitat només manté les bonificacions per als alumnes de
les bressol de la seva titularitat, tan sols 3 equipaments en el cas de L’Hospitalet.
La reducció del finançament públic i l’eliminació
de les beques estan convertint les escoles bressol en un privilegi de qui les pot pagar, i no pas
en un dret educatiu per als infants de 0 a 3 anys.
L’esforç que s’ha dut a terme a la ciutat en els darrers anys per establir una xarxa de bressols públiques de qualitat, que comparteixen programa
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educatiu amb les escoles de primària i que ajudi
a conciliar vida laboral i familiar es pot veure abo
cat al no-res si la Generalitat, que inicialment es
va comprometre a pagar el 50% del cost de cada
plaça com a administració competent en l’àmbit
educatiu, segueix rebaixant de forma continuada
els diners que hi destina. I ja no parlem de les 3
bressol municipals que queden per construir que
completarien la xarxa de L’Hospitalet.
Davant aquesta reducció pressupostària de
la Generalitat, els ajuntaments catalans han demanat que es garanteixi el finançament d’aquest
tram educatiu i que se’l doti dels recursos necessaris per no devaluar-lo. Perquè amb el futur de
les escoles bressol ens estem jugant també la
formació de la ciutadania i, per tant, el futur de la
ciutat.
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¡Ya está bien!

Mano dura en
L’Hospitalet

Amb la seguretat,
no s’hi juga

Aturem els
desnonaments

Brutal agresión

Los socialistas de L’Hospitalet
nos rebelamos ante los casos de
desahucio que padecen algunos
de nuestros vecinos.
Estos casos dejan patente la
nula sensibilidad de la banca ante
situaciones personales que nada
les importaron cuando concedían
desmesuradas hipotecas. Estos
vecinos son víctimas de la banca
y la especulación, responsables
de la situación actual.
El Ayuntamiento está dispuesto a mediar con los implicados,
para evitar desahucios “inmorales” como el que el pasado día
3 se logró aplazar con la presión
ciudadana. No es posible que ancianos o familias sin recursos se
queden sin piso debido a una situación que ellos no provocaron.
El Gobierno municipal ha
aprobado mociones en apoyo a
los afectados con el objetivo de
buscar soluciones a este problema, sin embargo, sin el acuerdo
de los bancos y de la justicia,
poco podremos hacer.
Promover la dación en pago,
la paralización de los desahucios
y el alquiler social es la vía más
“humana” para acabar con estos
abusos. Esto propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
y el PSC está de acuerdo.
Deseamos que esta propuesta tenga éxito en el Congreso y
así cambiar la Ley Hipotecaria, ya
que el 90% de los desahuciados
no puede acogerse al ‘invento’ de
dación en pago aprobado por el
PP.

Mano dura contra los delincuentes que tienen atemorizados a
los ciudadanos. Es necesario
acabar con la sensación de impunidad que se vive en la ciudad.
El 17 de febrero en la L2 del
metro detuvieron a 7 individuos
de L’Hospitalet por atentado y
resistencia a la autoridad. El 28
de marzo, 20 individuos pertenecientes a una banda latina se dirigieron a la plaza Mare de Déu del
Pilar de Pubilla Casas buscando
a miembros de otra banda, un joven resultó herido grave. El 6 de
abril se asesina a otro joven de
16 años en el parque de la Granota del mismo barrio. El 7 y 8 de
abril se produjo una pelea entre
40 miembros de bandas latinas
en Can Femades.
Esta situación es insostenible.
Los ciudadanos de L’Hospitalet
queremos sentirnos seguros. El
gobierno de la ciudad formado
por PSC e ICV-EUiA no hace
nada por acabar con tanta inseguridad. Quién cometa un delito
y atemorice a los ciudadanos
debe saber que será perseguido
y que se actuará con contundencia. No podemos permitir que
los delincuentes campen por
sus anchas en la ciudad. Para
el PP la seguridad es la base de
la convivencia. Queremos una
ciudad segura y eso pasa necesariamente por un cambio de
gobierno en el Ayuntamiento. En
L’Hospitalet hace falta liderazgo
y mano dura contra los delincuentes.

Que L’Hospitalet sigui una ciutat
segura i cívica sempre ha estat
una de les nostres màximes prioritats. Tanmateix, la nostra feina
ha topat amb un equip de govern
poc conscient dels problemes
reals de la ciutat i les nostres propostes han anat caient, una rere
l’altra, en sac foradat.
CiU L’Hospitalet som molt
conscients de la situació real perquè vivim i trepitgem cada dia la
ciutat i perquè sou molts els que
us adreceu a nosaltres per fernos saber els problemes que viviu
al vostre carrer, a la vostra comunitat de veïns o al vostre barri.
Nosaltres continuem demanant a l’equip de govern que actuï
amb urgència davant de problemes molt concrets i molt importants. I l’equip de govern continua
responent-nos amb evasives i
amb informació poc verídica.
Per nosaltres la seguretat és
una eina bàsica per garantir la
bona convivència i la qualitat de
vida a la nostra ciutat. Per això
ens preguntem quins són els
motius pels quals l’equip de govern no ens vol dir quants agents
de la Guàrdia Urbana operen a
L’Hospitalet, quin és el nombre
de delinqüents multireincidents a
la ciutat o quants agents hi patrullen a peu.
Aquests i altres temes són
massa importants com per no
dónar-los-hi resposta. Amb la seguretat de la nostra ciutat, no s’hi
val a badar.

Són les 10 del matí i acudim al
número 26 del carrer Joan Maragall, tal com ens deia la convocatòria de la Federació d’Associa
cions de Veïns. Quan arribem, ja
hi són familiars i altres veïns del
carrer al costat de la Dora, una
dona de 73 anys que té un ordre judicial de desnonament. Es
respira molta tensió. “Ha estat
una nit de terror” ens diu la Dora.
Estava negociant amb el banc
per evitar el desnonament de la
seva casa de tota la vida. El seu
“delicte”, haver avalat al fill per
com
prar un habitatge que ja li
han embargat en quedar-se sense feina.
És una mica més tard de les 12
quan arriben els Mossos. Després
de dialogar amb els presents, ens
informen que en aquesta ocasió
desaconsellaran el desnonament.
Sospirs d’alleujament, somriures i
alguna llàgrima. Abraçades dels
veïns. Per avui, la Dora pot respirar tranquil·la però l’amenaça
continua mentre no es retiri la demanda. Tant de bo fos un cas
aïllat però cada mes hi ha desenes de casos similars als de la
Dora, persones desprotegides
davant la violència immobiliària i
financera. Mentre el Congrés dels
Diputats ha tornat a rebutjar una
proposta nostra de dació en pagament amb el vot en contra del
PP i l’abstenció del PSOE, des de
l’Ajuntament estem impulsant una
comissió que intervindrà entre les
entitats financeres i les famílies
per tal d’evitar els desnonaments.

La noche del jueves, Alberto
Sánchez, uno de los dos conce
jales que Plataforma per Cata
lu
nya tiene en L’Hospitalet, fue
bru
talmente agredido por 20
miembros de extrema izquierda
ar
mados con palos y cadenas
en plena calle. Lamentablemente, esta agresión se suma a las
que han sufrido otros concejales
de PxC en las últimas semanas,
incluido el propio presidente Anglada.
Quizá se cree esta gente que
nos van a amedrentar y nos vamos a retirar de los ayuntamientos y de las calles de nuestras
ciudades; quizá se creen que no
defenderemos nuestras ideas y
las de más de 6.000 ciudadanos
de L’Hospitalet y más de 75.000
de toda Catalunya que nos votaron y depositaron su confianza
en nosotros. Pues yo os digo que
están muy equivocados, y que
estas agresiones nos dan más
fuerza para seguir luchando y levantar la voz por todas esas personas que confiaron en nosotros.
Seguiremos luchando por pa
rar la inmigración masiva en nuestros barrios, por defender la seguridad en las calles y plazas de
nuestros barrios y por defender
los intereses de nuestra clase trabajadora frente al capitalismo internacionalista que nos gobierna.
Como bien dijo Alberto después
de la agresión que sufrió: “la lucha continúa”.
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