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LA CIUTAT

8 d’abril del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

Mobilització ciutadana. Convoquen una assemblea oberta el dia 25 a la plaça de la Bòbila

La Marea Pública L’H
crida a la unitat
contra les retallades
Moviments socials alternatius, partits polítics,
sindicats i entitats volen aglutinar esforços per
fer front a l’ofensiva contra els drets socials
Ja fa quatre mesos que funciona a
la ciutat la Marea Pública de L’Hospitalet, un nou moviment social que
pretén plantar cara i involucrar la
ciutadania en la lluita per evitar les
retallades en sanitat, educació i serveis socials, al capdavall, per impedir el desmantellament de l’Estat del
benestar. Els integrants de la Marea,
que aglutina membres del l’assemblea 15M, partits polítics, sindicats,
associacions i entitats socials di-

Más de 700
participantes en
L’Hospitalet ‘on’
El proceso de reflexión L’Hospita
let on para definir la tercera transformación de la ciudad ha reunido
a más de 700 personas que participan activamente en los nueve grupos de debate y actos diversos. El pasado 2 de abril, los
coordinadores de los grupos se
reunieron para hacer una primera
evaluación del proceso.

verses, volen fer créixer el projecte i
han convocat una assemblea oberta a la ciutadania, que tindrà lloc el
25 d’abril, a la plaça de la Bòbila.
L’objectiu, propiciar la unitat d’acció
social contra la política de retallades
de les administracions.
La Marea Pública es va presentar el 19 de desembre, amb una
primera concentració a la plaça de
l’Ajuntament, una concentració que
es va repetir el 23 de febrer, en

clara referència al que els seus integrants consideren un cop d’estat
dels grans poders financers i de les
forces polítiques més neoliberals
contra els drets socials i laborals del
conjunt de la societat.
Ceci Villegas, una de les seves
integrants, recorda que la Marea
Pública “va néixer amb la idea de
propiciar la unitat d’acció, de sumar
forces i energies, perquè com a
ciutadans tots estem afectats per
les retallades en educació, sanitat
i programes socials i per la precarietat de les condicions de treball”.
Amb aquesta finalitat, el següent
gran repte és una assemblea general oberta al conjunt de la ciutat,

Cadena humana per l’educació convocada a la plaça de l’Ajuntament

que tindrà com a escenari la plaça
de la Bòbila, de Pubilla Cases, el 25
d’abril. “Les retallades no són abstractes, es donen a l’ambulatori del
barri, a l’escola dels nostres fills..., i
una de les grans ensenyances del
moviment del 15M és que ens hem
de mobilitzar en l’àmbit local. I la
Marea Pública L’H té aquesta finalitat: aplegar esforços col·lectius per

preservar els nostres drets”, explica.
Els integrants de la Marea Pública L’H no s’identifiquen amb cap
sigla, però sí que reivindiquen la
consciència política, com a mostra
de civisme i ciutadania. Ceci Villegas afirma que reclamar una democràcia més participativa i no caure
en el desànim i resignar-se a les
retallades també “és fer política”. y

Breus
Asambleas para elegir
a los integrantes de los
consejos de distrito

El arquitecto de las torres
Fira gana el prestigioso
premio Pritzker

Los días 8 y 9 de abril tendrán lugar
las asambleas para elegir a los representantes de las entidades que formarán parte de los seis consejos de
distrito de la ciudad, creados a partir
del nuevo reglamento de participación
ciudadana. Cada consejo estará formado por siete concejales y un máximo de 27 miembros de las entidades
del territorio. y

El arquitecto japonés Toyo Ito, autor
del Hotel Porta Fira, la Torre Realia
y la fachada de la Fira en L’H, ha recibido el prestigioso premio Pritzer,
considerado como el Nobel de la
arquitectura. El jurado ha valorado
sus diseños conceptuales y sus edificios atemporales. Sus torres en la
plaza de Europa se ha convertido en
el skyline de L’H. y

