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Amb l’arribada de la calor, tots plegats omplim carrers i places per gaudir de la ciutat
i refrescar-nos. Altres a més, marxen alguns
dies de vacances per desconnectar del
dia a dia. Aquests fets, que haurien de ser
motiu d’alegria, constitueixen tot un repte:
garantir que tothom pugui gaudir de l’estiu
de forma cívica i segura.
Per aquest motiu, quan la ciutat marxa
de vacances, l’Ajuntament s’arremanga per
reforçar la convivència tant a l’espai públic
com en el privat.

Durant aquests mesos posem en marxa
un dispositiu policial conjunt entre Ajuntament i Mossos d’Esquadra que posarà
especial èmfasi en la supervisió i el control
de les terrasses i àrees d’oci nocturn, les
actituds incíviques així com en la protecció
de les llars i comerços que queden buits
per uns dies.
Més de 600 policies vetllen de forma
continuada per la seguretat de L’Hospitalet,
als que cal sumar l’incorporació de 17 nous
agents de Guàrdia Urbana i la convocatòria

de 47 noves places durant l’any 2019.
Durant els últims mesos la plantilla s’ha
reforçat també materialment, amb la compra de nous vehicles i material, amb la posada en marxa del nou Centre de Comandament des d’on coordinar les actuacions
i visualitzar en directe qualsevol incident
que es produeixi als nostres barris, i amb la
renovació de l’app de seguretat ciutadana
des de la que sol·licitar ajuda en un sol clic
i comunicar qualsevol fet delictiu per, entre
tots, gaudir d’un estiu segur a L’Hospitalet.

Des de fa temps vivim en un context de retallada de drets i llibertats. La criminalització
de l’activisme en favor dels drets humans,
l’empresonament de polítics per les seves
idees republicanes, la retirada de llibres o
obres d’art pel seu contingut polític són
exemples de la vulneració de drets civils fonamentals a l’Estat espanyol.
Una mostra d’aquest retrocés de llibertats és la repressió que pateix l’independentisme i que a l’Hospitalet es veu
representat en el cas de la Laia i en Lluís,

dos veïns a qui la Fiscalia demana vuit anys
per manifestar-se.
La Laia i en Lluís, com milers de ciutadans, van assistir a una manifestació contra
l’empresonament de Puigdemont a Alemanya. Hores després van ser identificats en
un indret allunyat de la manifestació per
dos membres de la Guàrdia Urbana de
Barcelona de paisà.
Sense cap aportació de prova i només
amb la paraula dels dos agents de la Guàrdia Urbana, la Fiscalia els hi demana fins a

vuit anys de presó perquè consideren que
es va llançar una ampolla.
I tot basat en un informe dels membres
de la policia local que diu coses que no van
passar, fins al punt que els Mossos manifesten que no tenen proves que mantinguin
l’atestat policial.
Tot un muntatge policial, contra dos
activistes independentistes compromesos
amb diferents lluites socials. No permetem
que la repressió avanci. Donem tota la nostra solidaritat a la Laia i el Lluís.

El respeto a la diversidad es un elemento
básico en democracia. Todos somos ciudadanos y todos hemos de poder ejercer
nuestros derechos en libertad. Nadie tiene
derecho a acosar a los demás por razón de
nacimiento, raza, género, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Desgraciadamente, hay muchas personas que se ven a sí mismas como tolerantes y demócratas pero que son incapaces
de respetar al que piensa diferente. En Cs

llevamos muchos años acostumbrados al
insulto, acoso, deshumanización, amenaza
y violencia del nacionalismo excluyente
que, por desgracia, es moneda común en
Cataluña desde hace demasiado tiempo.
Lejos de mejorar la situación, se están
trasladando al resto de España estos modos excluyentes de hacer política. Lo más
preocupante es que no son prácticas de
minorías extremistas sino que forman parte
del modo de entender la política del mismísimo Gobierno de España. La discrepancia

política no justifica, por ejemplo, que el
ministro de Interior afirme, justo antes de un
acto inclusivo y multitudinario como la marcha del Orgullo, que la política de pactos
de los partidos de la oposición “ha de tener
una consecuencia en un sentido o en otro”.
El máximo responsable de la seguridad
ciudadana no puede hacer declaraciones
que alientan la violencia política.
Es imprescindible poner en valor el
respeto al que piensa diferente algo que el
ministro Marlasca parece haber olvidado.

La tragèdia continua, sense treva. Fugir de
la guerra, de la misèria en un món que aboca a la desigualtat a milions de persones.
Fugir buscant una sortida, una vida més
digna per trobar-se davant la persecució, la
intolerància, el rebuig més inhumà i moltes
vegades la mort.
Un informe de Nacions Unides constata que entre 2014 i 2018, 32.000 persones van perdre la vida intentant fugir,
17.900 de les quals van desaparèixer
al Mediterrani. Es desconeix quants mo-

ren en les rutes abans d’arribar al mar,
però tot indica que el número és encara
major. Els abusos, la tortura, l’extorsió i
l’esclavitud són habituals en aquests corredors de la mort on les dones i infants
són encara més vulnerables.
Ens avergonyeixen i dolen les imatges
d’Aylan sense vida en 2015 i els cossos de
Valèria i el seu pare ofegats intentant creuar
el Riu Bravo. Trist evidència de moltes més
tragèdies anònimes i del fracàs dels països
per donar resposta a la violència i desespe-

ració que empenyen a les persones a fugir
a qualsevol cost.
En un primer món que mira cap a un altre costat davant el drama de les persones
refugiades, es criminalitzen a les organitzacions que salven vides. Al Mediterrani es
nega el permís per desembarcar amb ordres de detenció. Per això no queda un altre camí que desobeir lleis inhumanes, com
ho ha fet la capitana Carola Rackete símbol
de la valentia que remou consciències per
a canviar el món i omplir-lo d’esperança.

Alejandro Fernández, presidente del PPC,
ha presentado el Libro blanco Cataluña en
Libertad como respuesta democrática al
Programa 2000 de Construcción Nacional
iniciado en 1990 por Pujol, cuyas nefastas
consecuencias estamos viviendo todos los
que nos sentimos catalanes y españoles.
Este proyecto servirá de revulsivo para
un constitucionalismo catalán hoy desorientado por las últimas actuaciones del
PSC y las recientes vicisitudes de Ciutadans. En la redacción de este libro están

invitadas a participar las entidades constitucionalistas y la sociedad civil.
Desde el PP creemos que el constitu
cionalismo necesita un revulsivo. Éste
quiere ser el proyecto de todo el constitucionalismo sin ideologías en el ámbito de
la izquierda o de la derecha; que pueda
ser compartido por todos aquellos que
entendemos que Cataluña ha de ser plural
y de todos.
El proyecto de redacción se llevará a
cabo mediante 4 grupos de trabajo que

tratarán las siguientes temáticas: el fortalecimiento institucional y presencia del
Estado en Cataluña, el fortalecimiento del
constitucionalismo catalán, la reforma democrática del Govern y la recuperación del
liderazgo económico de Cataluña.
Como segunda ciudad de Catalunya,
L’Hospitalet se merece que la Generalitat
deje de una vez por todas su deriva independentista y trabaje para cumplir los
compromisos que tiene con los vecinos y
vecinas de la ciudad.
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