2

opinió

2 de
15
denovembre
desembredel
del2010
2014 DIARI
DIARIDE
DEL’HOSPITALET
L’HOSPITALET

Tots volem una ciutat neta?

P

er segona vegada, l’Ajuntament millorarà
el servei de neteja de l’espai públic. L’any
2015 mantindrà l’aportació addicional de
600.000 euros del contracte més impor
tant que té el municipi per afegir diverses millores.
Aquest esforç confirma que el manteniment de l’es
pai públic en òptimes condicions continua sent una
de les prioritats de L’H, tant de l’Administració local
com de la major part de la ciutadania, que reclama
poder gaudir d’una ciutat neta i ordenada.
Per això s’han canviat els horaris d’alguns serveis
– per evitar sorolls, problemes de trànsit i altres mo
lèsties– i s’han introduït millores per treure el màxim
profit dels recursos existents i fer més eficaç l’actual
servei. Per exemple, s’han marcat itineraris prioritaris
de neteja a proposta dels districtes d’acord amb el
seu ús i, fins i tot, s’estudiarà l’horari més adient per

PSC
Francesc J.
Belver
Portaveu

intervenir en cada zona, tenint en compte si hi ha
escoles, transport públic o si és un eix comercial.
També es prestarà especial atenció a espais com
les places i els carrers de prioritat invertida, per on
passa més personal.
Però aquestes mesures i la resta que estableix el
pla de millora del servei de neteja no serviran de res
si la principal destinatària, la ciutadania, no és un ac
tor més del manteniment de la ciutat. Si tothom fa
un bon servei de contenidors i papereres, si tenim
cura que el nostre animal de companyia no embruti
el carrer, si no enganxem papers i cartells a les fa
çanes i si tenim present que les parets no són un
espai d’expressió per a la pintura amb esprai, tothom
podrà gaudir d’una ciutat neta.
Per tant, primer pas, no embrutar. Segon pas, com
que no podrem aconseguir que els 264.000 hos
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pitalencs mantinguin nets els carrers, com a mínim
podem avisar els serveis municipals de les incidèn
cies causades per la brutícia o del mal estat del
mobiliari urbà perquè es pugui corregir ràpidament
amb l’aplicació per a mòbils L’H ben net! Qualsevol
ciutadà pot comunicar de forma anònima aquests
casos i enviar-ne una fotografia. L’aplicació li per
met també fer un seguiment de la resolució del cas
i el ciutadà rebrà una fotografia de prova quan la
incidència estigui resolta. I per a qui no disposi de
telèfon intel·ligent, segueix funcionant el telèfon VIA
(900 28 29 30), ara amb més personal per atendre
trucades matí i tarda.
Amb aquestes mesures per millorar la gestió i les
noves eines ciutadanes per denunciar les incidènci
es, ja no tenim més excuses per no tenir una ciutat
neta, si no és que alguns no la volen.
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Feliz 2015

800.000 empleos

Passió per L’H

Diguem prou

Hipocresía
electoralista

El año próximo pueden celebrar
se hasta tres elecciones: tienen
fecha fija las municipales y an
tes de final de año se tienen que
convocar las generales. Parece
probable que también se convo
quen elecciones de nuevo en Ca
talunya.
CiU y ERC han renunciado
a gobernar, poniendo la inde
pendencia como único tema de
debate, mientras los vergonzosos
recortes en servicios sociales, sa
nidad o educación quedan ocul
tos bajo la estelada.
Los recortes de Rajoy no se
quedan cortos comparados con
los de Mas (y de ERC), despro
tegiendo aún más a los sectores
más desfavorecidos del país, es
pecialmente a parados, mujeres,
jóvenes y niños. El PP sólo se
ocupa de cuadrar números que
satisfagan a los mercados, nú
meros que impedirán que mucha
gente pueda encender la cale
facción o ducharse con agua ca
liente este invierno. Y para tapar
su nefasta gestión, al presidente
del gobierno siempre le queda la
salida de la guerra de banderas
contra el nacionalismo catalán, ya
que Rajoy, como Mas, ha renun
ciado al diálogo, la negociación y
el pacto en busca de soluciones:
a hacer política, en definitiva.
Ojalá que este año 2015, que
deseamos provechoso y feliz
para todos los ciudadanos de
L’Hospitalet, no sea el año de
las elecciones, sino el año de las
soluciones.

La reactivación de la economía
española está comenzando. En
los últimos doce meses el em
pleo ha crecido en todas las co
munidades autónomas y en to
dos los sectores productivos.
Desde 2013 todos los meses
se reduce el número de para
dos. Si en 2011 la prima de ries
go estaba en 700 puntos ahora
está en 110 y eso significa que
debemos pagar menos intereses
por los préstamos que pedimos
en el extranjero porque ahora, a
diferencia de lo que pasaba an
tes, somos un país fiable.
En el último año las afiliacio
nes a la seguridad social han au
mentado en 400.000 personas
más. Un dato muy importante
porque gracias a las personas
que están trabajando se pueden
pagar las pensiones de nuestros
mayores.
En noviembre, que siempre
ha sido un mes malo económi
camente, hemos tenido el mayor
crecimiento de afiliaciones a la
seguridad social desde hace
10 años con un total de 95.000
afiliados más. La contratación in
definida ha crecido un 28% y el
paro ha bajado en 14.688 per
sonas siendo el mayor descenso
del paro desde 1996.
Nuestro objetivo es que a fi
nal de 2015 se hayan creado
800.000 puestos de trabajo
más. Ese es nuestro reto y a eso
vamos a destinar todo nuestro
esfuerzo como Gobierno de la
nación.

L’Hospitalet i la seva gent són
la meva passió i és per aquest
motiu que des de la meva nova
responsabilitat, com a portaveu
del grup municipal de CiU i alcal
dable, tinc el compromís i el repte
de treballar per convertir aquesta
ciutat en un espai més net, més
cívic i més segur per a tothom.
Vull ser ben a prop teu per co
nèixer de primera mà quines són
les teves inquietuds com a ciuta
dà. Aquesta és una de les meves
prioritats: saber què et preocupa
i, així, poder avançar junts cap al
millor futur possible per a la ciutat.
Personalment, em preocupa
que temes tan bàsics, i alho
ra necessaris com la neteja, el
civisme i la seguretat, a hores
d’ara, segueixin sense resoldre’s
a L’Hospitalet. Crec que després
de més de 30 anys de govern so
cialista hem arribat a un punt en
el qual cal un canvi per afrontar
els nous reptes que ens planteja
el municipi.
Per això et convido a contac
tar-me a través del Twitter fent
menció a @jordimonros o bé uti
litzant el hashtag #FemCIUtatLH.
Si ho prefereixes, pots utilitzar
les vies tradicionals, trucar al
grup municipal (93 402 94 35)
i concertar una cita per parlar
personalment amb mi o amb els
altres regidors.
De part de tot el grup munici
pal de CiU L’H, aprofito per desit
jar-te molt bon Nadal i un nou any
2015 ple de canvis ben positius.

Des d’aquí volem felicitar-vos com
sempre l’any nou i les vacances
d’hivern. Aquestes dates són un
bon moment per fer una aturada
en el camí, fer un balanç de l’any
que deixem enrere i fer un brindis
pel que ha de venir. 2014 ha estat,
també, un any de crisi. Continuen
havent-hi 40.000 veïns nostres a
l’atur. El Govern de la Generalitat
ha reduït el nombre de llits i ha am
pliat les llistes d’espera dels hos
pitals públics. La reforma laboral
de Rajoy ha continuat abaixant els
sous a nivell dels de fa vint anys.
El frau fiscal continua creixent i els
pobres continuen pagant més im
postos que els rics. Mentrestant,
la corrupció ha arribat a límits in
suportables, afectant gairebé tots
els nivells del sistema polític.
Tot seria desolador si no fos
per la gent. Perquè el 2014 la
gent, el poble, el país, diguem-ho
com vulguem, ha començat a dir
prou d’una manera generalitzada i
serà aquest prou, dit ben alt i ben
clar, que ens tornarà l’esperança
en un temps nou.
Que el 2015 sigui l’any que
la resposta de la gent comenci
a donar fruits. Perquè una altra
ciutat, un altre país, un altre estat
són possibles si els construïm
entre totes. Que la nostra força
doni sentit a les paraules com
justícia i llibertat. Que tinguem la
força necessària per acabar amb
el sistema i amb les persones
corruptes que ens han portat fins
aquí. Per un 2015 de pa, sostre i
treball per a tothom.

Hace 2 semanas el único con
cejal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento decidió abando
nar el Gobierno municipal. Tras
12 años ocupando el poder en
la ciudad, se va a falta de solo 6
meses para los comicios loca
les. Con esta maniobra electo
ralista, IU pretende engañar a la
ciudadanía y presentarse a las
elecciones como una fuerza de
oposición, cuando en realidad
son los máximos responsables,
junto al PSC, de las escandalo
sas subidas del IBI, la suciedad
de nuestros barrios, la inseguri
dad y el cierre de los medios de
comunicación locales que dejó a
40 trabajadores en la calle.
Seguramente su intención sea
sumarse a alguna candidatura del
estilo Guanyem o Podemos, con
lo que confirmarían que detrás de
estas marcas pretendidamente
nuevas se esconden viejas ideas
y la misma casta política que
nos ha llevado a la ruina. Son las
nuevas maneras de hacer la vieja
política.
Llegarán las elecciones y to
dos ellos intentarán marcar dis
tancias para hacerse con la ban
dera de ser diferentes: hablarán
de cambio, de aire fresco, de
toda esa palabrería que llevamos
escuchando muchos años y de
todas esas promesas que el día
siguiente de las elecciones cae
rán en saco roto.
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