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L’inici d’un nou curs

E

ls nostres infants i joves han tornat a classe en l’inici d’un nou curs escolar que continua patint la falta d’inversió en una de
les matèries que els experts consideren
bàsiques per superar la crisi: l’educació. Com a
exemple, l’incompliment dels compromisos adquirits per la Generalitat amb l’Ajuntament sobre educació, que es tradueixen en la inversió d’un milió
d’euros menys en els centres públics de la ciutat.
Per aquest motiu, la subvenció del Govern autonòmic a les escoles bressol es va reduir de 1.800
euros per plaça a 875 el curs passat, diners que
encara no s’han abonat. Mentrestant, encara no
ha comunicat quina serà l’aportació per a aquest
curs, en el qual ha demanat a les diputacions que
financïin les escoles bressol municipals.
L’apartat de beques també reflecteix les retalla-
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des en educació. Per a les escoles bressol fa tres
anys que no es convoquen i l’Ajuntament s’ha vist
obligat a atorgar ajuts per a aquest concepte per
a les famílies més necessitades. Una altra font
de conflicte són les beques menjador. La partida
que hi destina la Generalitat, tot i l’augment previst per a aquest curs, no cobreix el total de sol·li
cituds. Per aquest motiu, el municipi destinarà
fins a un milió d’euros, 200.000 més que el curs
passat, per complementar les beques menjador,
que només cobreixen el 50% del cost, i per donar
beca a aquelles famílies que ho necessiten però
que queden fora dels barems establerts.
Un altre dels programes afectats per la falta de
recursos és el Pla educatiu d’entorn, un seguit
d’activitats que relacionen els alumnes amb la comunitat i els ensenyen a col·laborar en el seu des-
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envolupament. La partida de la Generalitat per a
aquest concepte es va eliminar el curs passat.
L’A
juntament, però, l’ha mantinguda atesos els
bons resultats d’aquests programes educatius.
A tot això s’afegeix la reducció de línies als centres, les plantilles de professors congelades tot i
l’augment del nombre d’alumnes, l’eliminació de
la sisena hora, la falta d’inversió en edificis i instal·
lacions escolars i les dificultats de les famílies per
afrontar despeses com llibres, material o activitats extraescolars, algunes d’elles gravades amb
un IVA del 21%.
Cal aturar aquesta deriva. L’educació és un pilar fonamental de l’Estat del Benestar i un eix bàsic per sortir de la crisi i cal que tots els recursos
se centrin en la formació dels nostres joves. Ens
hi juguem el present i el futur.
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Vuelta al ‘cole’

Catalunya sí,
España también

Som aquí per tu

Catalunya:
un sol poble

Vecinos ocupas

Este septiembre más de 35 mil
alumnos de L’Hospitalet, inician
el curso 2013-2014. Un curso
que podría catalogarse como el
peor en décadas. Los recortes a
que nos someten los gobiernos
de derechas de la Generalitat y
el Estado tienen la culpa.
Se recortan plantillas y dinero
para pagar la luz, el gas o el agua
de los centros. Se mantienen 2
colegios en barracones, incumpliendo el acuerdo de construir
nuevas escuelas. Se eliminan
programas de refuerzo, se suprimen becas de estudios y becas
de comedor.
CiU y PP están devolviéndonos a los tiempos en que solo los
ricos podían ir a la universidad.
Para colmo, las familias tienen
que pagar un 21% de IVA en
el material escolar. España es
el país de la UE con el IVA más
alto (las familias pagarán por el
material escolar el doble de IVA
que una familia italiana, el triple
que una alemana o cuatro veces
más que una francesa).
El PSC de L’Hospitalet no
está dispuesto a que se rebaje la
calidad de la educación en nuestra ciudad. El Gobierno municipal mantendrá las ayudas a las
escoles bressol, ningún niño que
lo necesite se quedará sin beca
de comedor o programa de refuerzo. Y eso, ahora, que quieren
quitarnos a los ayuntamientos
las competencias en educación,
para impedirnos poder ayudar a
las familias.

El 75% de los hospitalenses hablamos en castellano de forma
habitual. En L’Hospitalet, el 68%
de los ciudadanos nos sentimos
tan catalanes como españoles.
Muchos ciudadanos venimos de
otros lugares de España como
Andalucía, Extremadura, Galicia,
Castilla y León, etc. Todos estamos orgullosos de nuestros orígenes y agradecidos de la acogida que tuvimos en Catalunya.
Otros nacimos aquí y estamos orgullosos de ser catalanes. Unos y
otros nos sentimos orgullosos de
lo que somos y de lo que nos une.
España es lo que nos une y no
queremos que nadie nos separe
ni de nuestros orígenes ni de
nuestro sentimiento de orgullo
de ser español. El PP es la única
formación política que en toda
Catalunya dice de forma clara y
contundente “no a la independencia de Catalunya”. Y decimos
que es una vergüenza que CiU y
ERC hayan destinado alrededor
de 700.000 euros de dinero
público a pagar el coste de la
cadena humana a favor de la independencia cuando en nuestra
ciudad CiU y ERC han recortado
en sanidad y en educación. Y
ante un PSC escondido, desde
el PP pedimos a la alcaldesa que
no destine ningún tipo de recurso
material o humano a promover
ese aquelarre independentista.
L’Hospitalet es catalana y española. Y desde el PP estamos muy
orgullosos de lo que somos y de
lo que nos une.

Parlar de setembre és parlar de la
tornada a l’escola i, també, la tornada a la normalitat. Hem deixat
enrere les vacances, hem agafat
forces i ens disposem a afrontar
un nou curs, una nova etapa.
Des de CiU L’Hospitalet afrontem aquests nous temps amb
energies renovades i amb l’objectiu de treballar pel nostre país
i per la nostra cuitat.
Treballarem pel nostre país tot
reivindicant el dret a decidir el
nostre futur. Lluitant per poder ser
un país normal en el marc d’Europa i per poder garantir el nostre Estat del Benestar, la nostra
educació, les nostres pensions.
Catalunya genera els recursos
suficients per poder garantir un
bon futur a tots els seus ciutadans, només cal que ens deixin
gestionar-los.
I treballarem, dia a dia i minut a
minut, per la nostra ciutat: L’Hospitalet. La nostra prioritat és tenir
una ciutat cívica, neta i segura.
Aquesta és la nostra prioritat i
aquest és el nostre primer objectiu: treballar perquè els hospitalencs se sentin a gust a la
seva ciutat.
Per això, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres
(93 402 94 35 o ciu@l-h.cat)
i fer-nos saber què creus que
cal millorar del teu carrer, barri
o ciutat.
Som aquí per tu.

“Un sol poble”. Una frase plena
de significat amb la qual el PSUC
definia com ningú altre el seu projecte de país. “Un sol poble” vo
lia dir cohesió, solidaritat, justícia,
igualtat d’oportunitats. Valors, tots
ells, posats greument en crisi a la
Catalunya d’avui per un govern implacable en l’aplicació del manual
ultraliberal i especialista a llançar
pilotes fora.
Sempre he defensat el dret a
l’autodeterminació, el dret del poble de Catalunya a decidir el seu
futur sense tuteles. Volem decidirho amb tothom i sense exclusions,
perquè la pluralitat d’aquest país
és segurament una de les seves
grans riqueses. Independentment
del lloc on s’hagi nascut o la
llengua que es parli, volem una
Catalunya on càpiga tothom.
És per això que, un cop més,
treballem pel dret a decidir del
nostre poble, com hem fet sempre
des dels temps de l’Assemblea de
Catalunya, tractant de construir
alhora un futur compartit amb el
conjunt de pobles de l’Estat on el
reconeixement mutu i la identificació dels reptes comuns sigui la
base d’una proposta federal que
ens porti a una societat més justa.
En temps difícils com aquests, cal
més que mai la cooperació entre
els pobles per combatre l’enemic
comú, i aquest, no ens enganyem,
no és ni Espanya ni Europa, sinó
l’oligarquia financera i econòmica
que no entén de fronteres, llengües ni banderes.

Desde Plataforma per Catalu
nya vemos con preocupación la
ocupación ilegal de múltiples viviendas por parte de inmigrantes
que está acentuando aún más la
degradación que sufren nuestros
barrios.
En la Florida, Torrassa, Pubilla
Casas, Santa Eulàlia o Collblanc
cada vez son más los intrusos
que fuerzan las puertas de las vi
viendas vacías para ocuparlos e
instalarse a vivir ilegalmente.
En muchos casos estos nuevos ocupantes son gente conflictiva que no respeta las normas
de convivencia e incluso amenazan a quienes les llama la atención. A estos problemas hay que
sumar los gastos que ocasionan
a las comunidades de vecinos,
porque se conectan ilegalmente a los contadores de agua y
luz. A veces estas ocupaciones
van asociadas con actividades
delictivas, especialmente con el
tráfico de drogas.
En definitiva esta práctica genera un cúmulo de conflictos al
que Plataforma per Catalunya
propone hacer frente con el patrullaje policial en las escaleras
de vecinos, y al que el gobierno
municipal (PSC + ICV) se opone.
Este es nuestro compromiso
para mejorar la vigilancia, estrechar el cerco sobre el tráfico
de drogas y garantizar que los
vecinos recuperan la tranquilidad
en su día a día.
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