2

GRUPS MUNICIPALS

25
28 de juny
20
maigdel
setembre
del2019
2019
del 2010
DIARI
DIARI
DIARI
DE
DEL’HOSPITALET
L’HOSPITALET
DE L’HOSPITALET

PSC
L’Hospitalet
està d’estiu

FRANCESC J.
BELVER
Portaveu

ERC
16.342 gràcies!
Som segona
força a
l’Hospitalet
ANTONI
GARCIA
Portaveu

C’S
Más políticas
sociales y
menos cemento

MIGUEL
GARCÍA
Portaveu

L’H En Comú Podem
Lluitarem per
una ciutat
per a la gent

ANA
GONZÁLEZ
Portaveu

PP
L’H nos necesita
a todos

SONIA
ESPLUGAS
Portaveu

Ha arribat l’estiu, i desprès d’aquests
llargs mesos de campanyes electorals, ha
arribat el moment de l’any en que la ciutadania pren el carrer per compartir i gaudir
d’ell.
La ciutat, gràcies a l’incessant feina de
les comissions de festes, les i els treballadors públics i dels centenars d’entitats,
gaudeix des de principis de maig de les
festes majors dels barris que s’allargaran
fins al començament de setembre, de
les diferents revetlles de Sant Joan que

il·luminaran la nit més curta de l’any, i del
Summer Experience que omplirà carrers i
places de múltiples activitats durant tots
els mesos estivals.
Una programació gratuïta i diversa que
s’estén per tots els barris de la ciutat per
a que tothom, des dels més menuts als
més grans, la puguin gaudir.
Recordeu que podeu trobar tota la
programació actualitzada al web municipal www.l-h.cat i a les xarxes socials
del nostre Ajuntament. De ben segur que

tindrem ocasió de trobar-nos pels diferents actes a la ciutat juntament amb el
nou equip de govern, el més paritari de
la història, que barreja l’experiència contrastada amb molta il·lusió i noves idees,
que treballarà aquest estiu intensament
per seguir construint nous projectes per a
L’Hospitalet del futur.

Esquerra Republicana ha obtingut un resultat històric a les eleccions municipals,
amb 16.342 vots, passant de dos a cinc
regidors, doblant els resultats de fa quatre
anys i sent la primera força de l’oposició.
Esquerra Republicana s’ha convertit
en la força central de l’independentisme,
de l’esquerra nacional i transformadora i
del republicanisme a la segona ciutat de
Catalunya.
Som l’alternativa a l’actual govern
socialista i durant aquest proper mandat

continuarem fent una oposició constructiva, ferma i en positiu amb la mà estesa
a l’equip de govern de la ciutat per tal de
poder millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, tenir uns barris millors
i fer front als reptes socials i econòmics
que té l’Hospitalet en aquest segle XXI.
Des d’Esquerra Republicana també
assumim la responsabilitat de representar als votants d’altres formacions
d’esquerres i independentistes que s’han
quedat fora de l’Ajuntament.

En aquest mandat continuarem treballant amb més força que mai, a peu de
carrer i trepitjant els barris per fer una
ciutat cohesionada, justa, que creï ocupació de qualitat, amb oportunitats per a
tothom, feminista, verda, que defensi el
patrimoni i els drets i les llibertats.
Des dels valors republicans, des de la
responsabilitat de ser la segona força de
la ciutat. Continuarem treballant i sumant
complicitats i sinergies per fer de l’Hospitalet una ciutat republicana.

El Ayuntamiento de l’Hospitalet necesita
darle un nuevo impulso a las políticas sociales y hacer un l’Hospitalet más amable
para las personas, especialmente en los
barrios más densamente poblados de la
ciudad.
Políticas sociales que ya propusimos
Cs en el pasado mandato como desarrollar el plan local de vivienda para impulsar
un parque público de viviendas de alquiler social y asequible, mejorar los servicios sociales, residencias para personas

mayores o educación de 0 a 3 años.
Políticas para hacer un l’Hospitalet
amable con las personas como garantizar
la accesibilidad universal, esponjar los barrios más densamente poblados generando más zonas verdes y espacios de convivencia; un l’Hospitalet limpio en el que
todos nos sintamos tranquilos y seguros
con una Guardia Urbana bien equipada
con más presencia en los barrios.
El gobierno municipal va a encontrar
nuestra mano tendida para llevar a cabo

estas políticas y seguro que podremos
llegar a acuerdos, pero si persiste en no
tener en cuenta a la oposición y continuar generando un l’Hospitalet de dos
velocidades con su política de expansión
urbanística que descuida la renovación
que necesitan muchos barrios, nos va a
tener en frente.
El gobierno municipal ha de entender
que lo que necesita l’Hospitalet es más
política para las personas y menos cemento de carácter especulativo.

Seran nombrosos els reptes que tindrem
els propers 4 anys, especialment en la
defensa del model de ciutat que volem
deixar a les generacions futures.
Lluitarem per una ciutat saludable,
accessible, sostenible i per reduir la contaminació; per una regeneració urbana
amb moratòria urbanística i un nou planejament amb funció social i comunitària.
Defensarem el territori de projectes faraònics com el PDU de la Gran Via, entre
d’altres. Plantejarem també la protecció

i preservació del patrimoni històric, natural, arqueològic, arquitectònic i referents
emocionals dels barris.
Lluitarem contra els desnonaments,
veïns i veïnes nostres desallotjats de
casa seva per bancs, fons voltors i grans
tenidors, o per no poder assolir els lloguers abusius d’un mercat immobiliari
cada vegada més especulador. Plantejarem mesures valentes per protegir el
dret constitucional d’accés a l’habitatge
digne, així com polítiques que afavoreixin

l’accés a un treball digne amb projectes
de proximitat per combatre la pobresa i
l’exclusió social.
Lluitarem per una ciutat amb justícia
de gènere i contra la violència masclista.
Pels drets civils i socials de la ciutadania,
perquè volem una ciutat inclusiva que no
sigui masclista, ni homòfoba, ni racista.
La nostra promesa a l’acte d’investidu
ra va ser molt clara: treballar per la dig
nitat de L’Hospitalet, dels seus barris, i el
benestar dels nostres veïns i veïnes.

El PP inicia este nuevo mandato con el
objetivo de ser útiles a la ciudadanía para
convertir nuestra ciudad en un lugar de
oportunidades. De oportunidades para
todos: comerciantes, emprendedores,
familias, jóvenes, mayores, personas sin
empleo; para las personas más vulnerables
y para conseguir una ciudad no excluyente
y plenamente accesible.
Y aunque la ciudadanía ha apoyado de
forma absoluta al PSC, esperamos que
ello no sea entendido como un cheque en

blanco para hacer y deshacer a su antojo.
Velaremos porque se atiendan todas las
sensibilidades que conviven en nuestra
ciudad.
Nosotros, desde la oposición, seremos
leales a la ciudad, apoyando las propuestas
que sean positivas para su ciudadanía, pero
también seremos exigentes a la hora de
reivindicar soluciones reales para que L’H
avance. Tenemos por delante grandes proyectos a largo plazo: el soterramiento de las
Vías de Renfe –firmado durante el Gobier-

no de Mariano Rajoy–, o el PDU Granvia y
Can Rigal que precisan un replanteamiento
para lograr el consenso de todos.
Y en nuestro día a día debemos centrarnos en mejorar nuestros barrios: la escasa
limpieza, el incivismo o el aumento de la
inseguridad, problemas estructurales que
precisan soluciones sin complejos para
atajarlos de una vez por todas. En definitiva,
LH debe tener como protagonista a las personas para lograr una ciudad más humana
y habitable para los que vivimos en ella.

DIARI DE L’HOSPITALET
Direcció: Oscar Sánchez
Redacció: Mitjans de comunicació municipals de L’H
Fotografia: Gabriel Cazado
Maquetació: Traç Edicions
Disseny i capçalera: Anna Belil

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: placa de Francesc Macià, 25
Tel.: 93 297 28 00 Fax.: 93 297 28 18
E-mail: diari@lhcomunicacio.cat
Publicitat: Ramón Montolio
publicitat@lafarga.com
Hemeroteca: www.lhdigital.cat

Imprimeix:
Producciones
Mic, SL

Els articles de la secció Grups
Municipals són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.

Tiratge:
Els anunciants són els únics
105.000 exemplars. responsables dels continguts i de
D.L. B.36444-94
les imatges dels anuncis publicats.

