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Collblanc-la Torrassa, pionera de la Llei de barris

C

ollblanc-la Torrassa acaba de rebre una
de les instal·lacions més esperades en
aquest districte, l’Equipament Municipal de Lleure Antic Cine Romero per
a infants i joves, amb el qual es tanca en aquesta zona el projecte de l’anomenada Llei de barris,
que va contribuir a crear amb la seva empenta. La
història va començar a final dels anys 90, quan les
entitats de Collblanc-la Torrassa i l’Ajuntament van
fer la diagnosi que el Districte havia quedat envellit. No hi havia espais per a zones verdes, faltaven
equipaments i els habitatges no es renovaven. Calia
donar-li la volta i així va néixer el Pla integral Collblanc-la Torrassa, consensuat per 30 associacions
que van constituir la Comissió d’Entitats i aprovat
pel Ple municipal el gener del 2002.
Però un projecte així requeria un important finan-
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çament que un ajuntament en solitari no podia assumir en un termini raonable. El març del 2004, el
llavors president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va visitar Collblanc-la Torrassa i va parlar d’un
nou projecte de llei per revitalitzar barris que necessitaven una forta inversió pública per renéixer. Maragall va dir: “En barris com Collblanc-la Torrassa
ens juguem el futur de Catalunya”. Va ser l’embrió
de la que s’anomenaria popularment Llei de barris i
que tenia previst cofinançar al 50% amb els ajuntaments actuacions en aquests zones, a les quals es
van sumar després la Florida i Pubilla Cases.
Han passat 10 anys i l’Antic Cine Romero suposa la culminació de molts projectes: zones verdes,
habitatges, equipaments i també projectes educatius i socials per millorar la cohesió al districte. Tota
una revolució que amb la crisi i el canvi de prioritats
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va estar a punt d’anar-se’n en orris.
L’any 2012, la Generalitat anunciava que deixava
en suspens la Llei de barris i projectes com el Cine
Romero per a infants i joves i el Centre de Creació Multimèdia Torre Barrina van quedar pendents.
L’Ajuntament va decidir invertir en solitari els 4 mi
lions d’euros que feien falta per dur-los a terme perquè continuava pensant que eren una prioritat.
En l’acte de presentació de l’Antic Cine Romero,
el conseller de Territori, Santi Vila, va anunciar que la
Generalitat pagarà la part que li pertoca, encara que
ara per ara no hi ha terminis. Però aquests diners
fan falta. Feien falta a Collblanc-la Torrassa i ara segueixen fent falta a altres barris de la ciutat. Esperem que la Generalitat compleixi la seva promesa i
aboni, no només els diners de la Llei de barris, sinó
el total de 17 milions que deu a L’Hospitalet.
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15 + L’Hospitalet

Escándalo en
L’Hospitalet

Què se n’ha fet
dels diners?

La restauració
borbònica

Inseguridad en
Bellvitge

Llega la Semana Santa y con ella,
las procesiones organizadas por
la Cofradía 15+1. Quien les iba
a decir a aquellos andaluces, que
añorando las procesiones de su
tierra natal, allá por 1977, que
lo que ellos iniciaron es hoy uno
de los eventos más conocidos y
multitudinarios de L’Hospitalet.
La fuerza, el tesón, el trabajo
y la ilusión de cientos de personas que colaboran para que las
procesiones sean mejores cada
año se ven recompensados al
ver cómo se vuelca la gente en
acompañar a sus pasos.
Desde espectadores que vienen a captar la fuerza y el sentimiento que se pone en estos actos, hasta los que desde su más
hondo sentir religioso acuden
para cumplir alguna promesa.
Todos caben.
Y es que las procesiones de
la Cofradía 15+1 trascienden a
lo litúrgico. Son las únicas procesiones laicas de España, son
“del pueblo y para el pueblo”.
Personas de diferentes procedencias y credos no pueden
evitar sentir emoción ante el sonido de tambores y cornetas, de
una saeta o del silencio respetuoso de algunos pasos, que tan
solo rompe el “¡Al cielo con ella!”,
del capataz.
Capataces, nazarenos, centurias, madrinas, músicos y costaleros ya lo tienen todo preparado. Les deseo toda la suerte
del mundo y que el tiempo nos
acompañe.

Posible “pufo” de unos 300.000
euros en la gestión del polidepor
tivo Sergio Manzano de L’H. Es
posible que desde hace años
el responsable de la gestión del
polideportivo se haya llevado dinero público que desde el Ayuntamiento se daba a la entidad deportiva. La situación es tan grave
que se ha pedido a los trabajadores que reduzcan a la mitad su
sueldo.
El Gobierno de la ciudad
(PSC e ICV-EUiA) son también responsables al no detectar durante años ese fraude. Si
cada año se hace una auditoría,
¿cómo puede ser que no se haya
descubierto antes ese fraude?
¿para qué estamos pagando con
dinero público una auditoría que
es incapaz de garantizar que las
cosas se hacen de forma correcta? ¿quién controla qué se hace
con las subvenciones que da el
Ayuntamiento?
El gobierno municipal tiene la
obligación de velar por la buena
gestión del dinero público y, o no
se ha enterado del “pufo”, lo que
indica que no controla lo que se
hace con el dinero público que
se da en subvenciones y eso es
muy grave; o, si lo sabía, no ha
hecho nada para evitarlo, lo que
es peor.
Ahora el Ayuntamiento tendrá
que salir en ayuda de ese polideportivo. Otra vez seremos los
ciudadanos los que debamos
pagar con nuestro dinero la ine
ficacia del Gobierno municipal.

Fonts municipals ens han informat
que una de les persones que s’encarreguen de gestionar el Poliesportiu Municipal Sergio Manzano,
presumptament, ha malversat uns
400.000 €. Aquest fet és molt
greu per diferents raons. Primer,
perquè, estem parlant de diners
públics. Segon, perquè l’equip de
govern ha estat incapaç de fer un
control de la gestió d’aquest poliesportiu municipal. Tercer, perquè
ara que tot s’ha destapat l’equip
de govern continua amb els braços plegats (com si la cosa no
anés amb ell). I quart, perquè ja és
la segona vegada que ens trobem
amb un cas de malversació de
diners públics en un dels poliesportius municipals (la mala gestió
del Poliesportiu les Planes ja ens
va costar a tots uns 600.000 €).
És alarmant el poc control que
fa l’equip de govern dels diners de
tots els ciutadans. Com pot ser
que l’equip de govern es despreocupi d’aquesta manera de la gestió dels seus propis equipaments?
Com és possible que una vegada
s’ha demostrat que s’han robat
diners públics no es faci res pel
que fa al cas? Com podem estar
segurs que això no està passant a
altres gestions delegades?
Des de CiU demanarem al Ple
que es faci una comissió d’estudi,
que es rescati la gestió d’aquest
equipament i que es faci una auditoria completa a totes les gestions
delegades per tal de saber si els
diners dels hospitalencs s’estan
gastant correctament.

El passat diumenge 23 de març,
va morir Adolfo Suárez. La nostra opinió sobre el servei que
Suárez va fer al franquisme, en
liderar una transició que garantís l’statu quo existent, no ha de
ser cap obstacle per manifestar
els nostres condols. Així ho hem
fet. Ara bé, a prop de complir-se
quaranta anys de la mort del dictador, es fa més necessària que
mai una lectura crítica de la santíssima transició, que comenci a
dir les coses pel seu nom.
Suárez va ser la persona escollida per pilotar una reconver
sió del règim que garantís el poder en mans dels de sempre. La
correlació de debilitats que van
ser els Pactes de la Moncloa va
propiciar una cultura del “mal menor” en l’esquerra que, de facto,
segrestà el dret de la ciutadania
a debatre i a decidir el seu futur
en llibertat i alhora imposà una
transició sense memòria, justícia
ni reparació.
El relat oficial d’aquella transició, que se’ns ha explicat al
llarg d’aquests anys s’esvaeix
aquests dies a la llum d’un règim
en descomposició. Les imatges
grandiloqüents del funeral d’Estat contrasten amb el silenci i la
manipulació informativa sobre les
Marxes per la Dignitat, que han
mobilitzat més de dos milions de
persones i representen l’expressió mateixa del final del règim
borbònic i l’inici d’un veritable
procés constituent a tot l’Estat.

La delincuencia es un fenómeno
demasiado frecuente en la ciudad de L’Hospitalet. En barrios
como, por ejemplo, la Florida, la
Torrassa o Pubilla Cases la inseguridad y el incivismo forman
parte del día a día. Tirones a mayores o robos en tiendas y hogares son tema de tertulia habitual
en bares, plazas y mercados.
Lamentablemente, el partido
socialista, responsable de la se
guridad, se ha mostrado incapaz
a la hora de reducir la delincuen
cia, principal problema para los
ciudadanos de L’Hospitalet según las encuestas. Y es que,
lejos de reducirse los actos delictivos, crecen en otros barrios.
Es el caso de Bellvitge, un
barrio menos inseguro en comparación con otros, dónde los
últimos meses se han multiplicado los robos en establecimientos
y hogares, protagonizados según
fuentes policiales, por bandas de
georgianos y gitanos rumanos.
Este colectivo, que ha levantado
varios campamentos ilegales, es
señalado por muchos vecinos
como principal responsable de
la sensación de inseguridad en
Bellvitge.
Desde Plataforma per Cata
lunya exigimos a los responsables de la seguridad que aumenten los efectivos policiales y
los doten con todos los medios
necesarios para frenar la oleada
de inseguridad que acontece
tanto en Bellvitge como en otros
barrios de la ciudad.
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