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Majoria progressista

E

ls resultats de les eleccions municipals
a L’Hospitalet mantenen la tendència
de la població al centre-esquerra però
amb una davallada de vots important
del PSC i l’augment de les formacions conservadores, a banda de l’entrada del partit d’extremadreta Plataforma per Catalunya. Els socia
listes continuen sent la formació més votada
al conjunt de la ciutat i a tots els barris però
s’han quedat a un regidor de la majoria absoluta, fet que no passava des del 1983. Per la se
va part, ICV-EUiA ha mantingut els resultats de
fa 4 anys, fins i tot han augmentat alguns vots.
ERC ha tornat a quedar fora del Consistori.
Per contra, les formacions conservadores han
augmentat el seu suport entre la població. Tant

PP com CiU han guanyat un regidor cadascun
i s’han beneficiat dels vents favorables que han
bufat al conjunt d’Espanya i a Catalunya, així com
el PSC s’ha vist perjudicat per la baixada generalitzada dels socialistes.
Capítol a part mereix la incorporació de Plataforma per Catalunya al Consistori, amb la mateixa representació, però menys vots, que ICVEUiA. Aquesta formació ha centrat la seva cam
panya en un únic lema: “Primer els de casa”, en
clar rebuig a la població immigrant.
Davant aquests resultats, aquest mandat s’o
bre amb diverses incògnites. En primer lloc,
la formació del nou govern municipal. La candidata de la força més votada i alcaldessa en
funcions, Núria Marín, ha iniciat converses amb

les formacions amb representació al Consistori
sobre el futur de la ciutat. En aquests moments
està pendent de saber-se quines relacions
s’establiran entre les cinc formacions polítiques
que formaran el Ple municipal, ja que PxC no
és el company de viatge que esperaven les forces consolidades a L’H. I per últim, quin paper
adoptarà PxC respecte dels grans projectes de
ciutat, com el soterrament de les vies, la creació
d’ocupació, el BiopoL’H o el medi ambient.
La ciutadania ha parlat. Ara, els seus representants han de marcar el full de ruta que determini el futur de la ciutat durant els pròxims 4
anys per sortir de la crisi, atraure empreses, generar llocs de treball, eliminar les vies, fomentar
les polítiques socials i millorar l’educació.

NOTA EDITORIAL: Aquests són els grups municipals representats a l’Ajuntament de L’Hospitalet durant el mandat 2007-2011, a l’espera que es constitueixi la nova corporació
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Portaveu del grup
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Portaveu del grup
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Portaveu del grup
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ALFONS BONALS
Portaveu del grup
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Lo daremos
Todo por L’Hospitalet

Fin de un ciclo

Gràcies!

7.532 raons

Tras la jornada electoral del pasado 22
de mayo, desde el PSC de L’Hospitalet
queremos agradecer el apoyo de toda la
ciudadanía que nos ha dado su confianza
y ha pensado que el proyecto encabezado por nuestra alcaldesa, Núria Marín, es
la mejor opción para seguir impulsando la
economía y crear empleo, para garantizar
la convivencia y el civismo en todos los
barrios, y para que todos tengamos igualdad de oportunidades y podamos realizar
nuestro proyecto de vida en la ciudad.
Podéis estar seguros de que no os decepcionaremos. Continuaremos trabajan
do para honrar el apoyo obtenido, protegiendo los servicios públicos y defendiendo el Estado del Bienestar. Nuestro
compromiso es con las personas y nuestro empeño, atender y proteger a la ciudadanía con servicios de calidad y buenos
equipamientos públicos, sanitarios, educativos o de atención social.
Trabajaremos aprovechando todas
las oportunidades para salir fortalecidos
de la crisis, crear empleo, y para hacer
realidad los grandes retos de futuro de
L’Hospitalet. Y lo haremos con ilusión, con
esfuerzo, con exigencia y con humildad,
desde el diálogo y buscando complicidades con la ciudadanía. Tendréis al frente
del Ayuntamiento un gobierno firme con
unas líneas de trabajo claras, unos obje
tivos bien definidos y visión de futuro. Hemos tomado buena nota del mensaje que
nos ha querido dar la ciudadanía: desde
el gobierno municipal invertiremos todos
los esfuerzos que sean necesarios para
que en L’Hospitalet continuemos dando
ejemplo de seguridad, de buena convivencia y de civismo, defendiendo los principios democráticos que nos otorgamos
hace más de 30 años.

Los ciudadanos de L’Hospitalet han dicho NO a la mayoría absoluta del PSC
que llevaba 32 años gobernando y gran
parte de ellos con mayoría absoluta. El
22 de mayo los ciudadanos han dicho
que es necesario “el cambio”. Las cosas
no serán iguales ya que esto obligará al
PSC a pactar muchas cosas y ahora su
posible socio de gobierno (ICV-EUiA)
será el que decida. Ahora ICV-EUiA será
responsable de lo que suceda en la ciudad y no podrá escudarse en la mayoría
absoluta socialista. Si la ciudad sigue su
cia, si faltan plazas de guardería, si las
ayudas sociales no llegan para todos, si
no hay suficientes pisos de protección
oficial o si no hay ideas para crear puestos de trabajo en la ciudad ahora ya no
sólo será responsabilidad del PSC sino
también de ICV-EUiA.
El PP ha logrado un excelente resultado que nos confirma como la segunda
fuerza política en la ciudad y única alternativa real al PSC. El PP ha aumentado
en porcentaje de voto, en número de votos y en número de concejales. Hoy en
L’Hospitalet ya somos 6 los concejales
del PP y ha faltado poco para conseguir
el séptimo. Por ello queremos agradecer
a todos los ciudadanos que nos han votado la confianza depositada en nosotros
y esperamos poder demostrar en los próximos 4 años a aquellos que aún no nos
han votado que somos un partido político
serio, responsable y eficaz.
Durante los próximos 4 años segui
remos trabajando por lograr que L’Hospi
talet sea la gran ciudad que todos nos
merecemos. Gracias.

Com dèiem en un article anterior, “el que
semblava impossible es pot produir” i, a
L’Hospitalet, així ha sigut. Per primera
vegada, després de 32 anys de govern
socialista, el PSC no ha revalidat la majoria absoluta que mantenia des de feia
28 anys. Continua essent la força més
votada, sí, però sense la majoria absoluta
que permetia la presa de decisions sense
haver-les de consensuar amb la resta de
forces polítiques del Consistori. Gràcies
a vosaltres s’ha obert una nova etapa per
a la ciutat caracteritzada per un nou joc
democràtic.
CiU L’Hospitalet valorem molt positiva
ment els nostres resultats: 10.421 persones ens han fet confiança (2.000 més que
fa quatre anys) i hem guanyat un regidor.
Tenim més força al Consistori i, així, els
interessos de la ciutadania també estan
millor representats. Generar ocupació,
tenir una ciutat neta, segura i cívica i
resoldre el problema de la manca d’aparcament continua essent la nostra raó de
ser. Des del primer moment, CiU, amb el
president Mas al capdavant, ha anunciat
les mesures que s’havien de prendre per
aixecar el país del desastre econòmic que
ens hem trobat. No ens hem amagat. Ara
comprovareu com a la resta de l’Estat han
de fer el mateix. No hem enganyat ningú.
Gràcies per la confiança.
Lamentem l’entrada al Consistori de
partits que fomenten la xenofòbia i el
racisme. Aquestes no són les vies per
resoldre els problemes que s’han derivat
de la mala gestió de la immigració feta pel
govern municipal. I encara més, estem
convençuts que més aviat els agreugen
ja que fomenten sentiments que no són
compatibles amb la convivència i el respecte mutu.

Faig aquest escrit l’endemà de les eleccions. Després d’una nit llarga d’anàlisi i
conversa amb la gent de la nostra candidatura. Tenim una sensació agredolça.
Estem satisfets perquè en mig d’un gir cap
a opcions de dretes, hem resistit. Estem
satisfets també perquè la pèrdua de la
majoria absoluta, que ha mantingut el PSC
durant 28 anys, obre la nova etapa que la
ciutat necessita i això és una bona notícia.
Però no puc amagar que estem tristos
per l’entrada d’un partit polític que ha
basat el seu programa en l’odi cap als
immigrants. Una opció política amb un programa racista. I això és una molt mala notícia, perquè només podrem afrontar amb
èxit els problemes de la ciutat mitjançant la
unitat social i política. L’Hospitalet necessita un govern al servei de la protecció dels
més febles, d’aquells que estan patint les
conseqüències més cruels de la crisi, i cal
que ho faci amb el compromís i la participació de tothom per buscar solucions.
Tinc esperança, perquè la recta final de
la campanya ha coincidit amb l’esclat del
15-M, de les acampades a tot l’Estat, a
la plaça Catalunya i a la plaça de l’Ajuntament, que demanen una Democràcia real,
que no estigui sotmesa als poders econòmics. Perquè no ens enganyem, la da
vallada del PSOE-PSC a tot l’Estat ha estat com a conseqüència de la política econòmica d’un govern al servei dels especuladors financers que ha posat els treballadors a la picota.
La lluita continua. Serà un mandat molt
complicat en el qual convé no despistarse. El combat no és entre l’immigrant i
l’autòcton, sinó entre el poder econòmic i
la classe treballadora. Entre els de dalt i els
de baix. Com sempre, continuarem lluitant,
tenim 7.532 raons per fer-lo.

Direcció de Mitjans de Comunicació Municipals: Anna Esteve
Sotsdirecció: Cristina Sánchez
Redacció: Enric Gil, Rosa Salguero, Marga Solé i les redaccions
dels mitjans de comunicació municipals
Disseny i capçalera: Anna Belil
Maquetació: Traç edicions
Fotografia: Gabriel Cazado

Edita: La Farga GEMSA.
Adreça: C/ Barcelona 2.
Tel: 93 261 52 00
Fax 93 261 55 07
email: diari@diaril-h.cat
Publicitat: Ramón Montolio
Tel: 93 261 52 00

Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU.
Tiratge: 105.000 exemplars.
D.L. B.36444-94
L’opinió d’aquesta publicació s’expressa només a l’editorial.
El contingut i imatges dels anuncis publicats és responsabilitat
exclusiva dels anunciants

