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Nova zona residencial i històrica

A

quest estiu s’han iniciat les obres de
l’àrea residencial estratègica de la Remunta, la primera que comença a cami
nar i que es projecta al 100% de les prop
de 90 que hi ha a tot Catalunya. Atesa la situació
econòmica general, que ha aturat molts projectes
arreu, aquesta és sens dubte una bona notícia.
Però no és l’única, el projecte en si també inclou
novetats que mereixen un titular. El primer és que
es conserva el traçat del canal de la Infanta. Després d’estudiar-ne les restes, i tot i que no tenen
valor nacional, aquesta infraestructura es mantindrà com a record de la nostra història recent, com
reclama la plataforma ciutadana creada per preservar el canal.
També es mantindran 6 edificacions de l’antiga
caserna, encara que només una està catalogada,

PSC
Francesc J.
Belver
Portaveu

l’antiga masia coneguda com a Mas Nadal o Can
Mèlich. Aquests espais, un cop rehabilitats, acolliran equipaments que Ajuntament i entitats del
Centre han de definir. De moment, un d’aquests
equipaments servirà per traslladar l’escola bressol
Patufet Sant Jordi, que porta anys pendent d’un
local en millors condicions per a la seva tasca
educativa.
Més titulars: construcció de prop de 800 habitatges, un 60% de protecció oficial. La demanda
d’habitatge públic ha estat una constant durant
anys a la ciutat. Encara que l’actual situació econòmica ha portat molta gent a pensar que no és
moment de seguir impulsant projectes d’aquesta mena, aquesta nova zona residencial confirma
que a L’Hospitalet hi ha interès per a aquest tipus
d’habitatge. El primer edifici del projecte, que no
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comença a construir-se fins a l’octubre, ja té el
100% dels seus 102 pisos sol·licitats.
I, per últim, l’ampliació de zona verda de la ciutat.
Amb l’ARE de la Remunta, L’Hospitalet recupera
el recinte de l’antiga caserna –després reconvertida en escola eqüestre, que va tancar portes el
2011– que esdevindrà un nou parc amb equipaments de 44.000 m2. El projecte també inclou recuperar terrenys per sobre de les vies, l’àmbit de
la Fonteta, per afegir 21.000 m2 més al parc de
Can Buxeres, després d’arribar a un acord amb els
veïns afectats d’aquesta zona que permetrà a les
famílies que així ho han volgut quedar-se a viure-hi.
En una situació econòmica com l’actual, que
manté aturats molts projectes públics, poder desenvolupar un pla d’aquestes característiques és
tot un luxe per a qualsevol municipi.
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¡PO-DE-MOS!

¿Te avergüenzas
de ser español?

Què és el pacte
fiscal?

Un euro
per recepta

Operación
verano

El pasado 1 de julio la selección
española de fútbol se proclamó
campeona de Europa. Sus jugadores no son ni los más altos, ni
los más fuertes, ni los más rápidos, pero todo el mundo coincide en que forman el mejor equipo. Ellos, todos juntos, son un
claro ejemplo de cómo alcanzar
el éxito a base de esfuerzo, motivación y trabajo en equipo. Valores que representan, también, los
de todos aquellos ciudadanos y
ciudadanas que han hecho posible la historia de L’Hospitalet.
Sabemos que son momentos
de dificultad, en los que mucha
gente lo está pasando mal y que
esto afecta al estado de ánimo
colectivo y crea incertidumbre
ante el futuro. Sabemos que Rajoy y Mas están tomando decisiones erróneas que nos perjudican y retrasarán la salida de esta
crisis, pero en L’Hospitalet, que
somos una ciudad de personas
trabajadoras, a las que nunca
nadie nos ha regalado nada,
hemos vivido otras etapas de dificultades y las hemos superado
gracias al esfuerzo colectivo.
L’Hospitalet no es nada sin su
gente. Si seguimos trabajando
unidos, con afán de superación y
arrimando el hombro con el objetivo colectivo de salir adelante, lo
lograremos. Nuestra historia nos
ofrece sobrados ejemplos de
que si todos empujamos juntos
en la misma dirección ¡PO-DEMOS!

El domingo 1 de julio España ga
nó la Eurocopa. Muchos ciudadanos de L’Hospitalet vieron la
final en la pantalla gigante que se
puso en la plaza Francesc Macià
de Santa Eulàlia. Aunque llovía,
muchos de nuestros ciudadanos quisieron estar juntos para
apoyar a nuestra selección. Sin
embargo, no estaban todos los
que deberían estar. Sólo los concejales del PP estábamos junto
a nuestros ciudadanos viendo la
final europea. No había ningún
concejal del PSC ni ninguno de
Plataforma por Cataluña. Sólo
los del PP.
Al igual que en la final del mundial, el PP pidió que se instalara
la pantalla gigante en la calle para
que los ciudadanos de L’Hospitalet pudieran disfrutar juntos de la
selección española. La respuesta
del gobierno municipal formado
por el PSC e ICV-EUiA fue que
sólo la pondría si había un patrocinador. La alcaldesa dijo que no
pensaba hacer un homenaje a la
selección española, como mucho
a Jordi Alba, por eso no hizo ninguna referencia a España ni a la
selección española en el acto de
homenaje a Jordi Alba. Se olvida
que muchos votantes del PSC
también se sienten orgullosos
de ser españoles. Para el PP es
un orgullo que Jordi Alba sea de
la ciudad, es un orgullo que la
selección española haya ganado
la Eurocopa y es un orgullo ser
catalanes y españoles. A otros
parece que les avergüenza.

Amb el model de finançament
actual, Catalunya perd, cada dia,
45 milions d’euros que marxen
cap a l’Estat i no tornen. Diners
que Catalunya genera però que,
per contra, no pot destinar, tant
com voldria, a educació, sanitat o
a estimular l’economia. A causa
d’aquest mal finançament, els catalans ens hem vist obligats a fer
un seguit d’esforços econòmics
i socials que no haguessin estat
necessaris si Catalunya pogués
gestionar els seus propis diners.
Per això, cada dia és més forta la
majoria social que lluita per aconseguir el pacte fiscal: un nou sistema de finançament per a Catalunya que li permeti decidir com
gestionar els seus propis recursos.
El pacte fiscal és la via per
trencar amb un sistema de finançament injust que fa que Catalunya acabi rebent molts menys
diners dels que dóna i que provoca que els catalans perdem
diners i qualitat de vida (passa de
ser la tercera comunitat amb més
recursos a, una vegada aplicats
els mecanismes de solidaritat
territorial, ser la vuitena). Això no
vol dir que Catalunya deixi de ser
solidària o deixi d’aportar diners
a l’Estat. Ho continuarà fent però
sense perdre capacitat fiscal.
Per tant, el pacte fiscal és una
causa de país que ens hem de
prendre tots com a pròpia perquè és el que ens permetrà que
puguem superar aquesta crisi en
millors condicions.

Des de fa unes setmanes tenim
una nova figura recaptadora
d’im
postos, simplement hem
d’adreçar-nos a la farmàcia més
propera i entregar una recepta,
automàticament haurem de pagar una taxa d’1 euro per medicament i tindrem un professional
sanitari convertit en un agent econòmic de la Generalitat. Aquesta
taxa indigna que penalitza les
persones malaltes, afegida a les
retallades suportades per la ciutadania catalana, incrementa encara més les desigualtats socials
i posa de manifest l’escàs interès
del Govern de CiU pels principis
de justícia social i salut pública.
I si ja no en tenim prou, el govern de Rajoy ha anunciat una
nova taxa sobreafegida als medicaments, de manera que, el
doble repagament farmacèutic
resultarà una càrrega insostenible per a la majoria de famílies
catalanes que, en alguna situació, hauran d’escollir o bé posar
un plat a taula o bé fer la despesa
en medicaments.
Davant d’aquestes agressions
contínues i planificades contra
els drets fonamentals de les per
sones hem de dir prou i fer una
crida a la insubmissió ciutadana.
No a l’euro per recepta perquè
hem de defensar el sistema pú
blic de salut que garanteixi l’atenció sanitària universal i l’accés als
medicaments. La malaltia no
és un luxe, penalitzar-la és propi d’un govern de criteris economicistes i privatitzadors.

De todos es sabido que en los
meses de verano hay mucha más
gente que se reúne en las calles
y plazas de nuestra ciudad aprovechando el buen tiempo. También aprovechamos estos días
para sentarnos en las terrazas de
los bares a tomar algo fresquito
y charlar con los amigos. Pero
todo esto no puede ser que genere molestias a los vecinos.
Últimamente, estamos recibiendo muchas quejas de vecinos
de Pubilla Cases por los ruidos
y problemas generados por determinados locales y su clientela,
especialmente latinoamericanos.
Por eso desde Plataforma per Catalunya reclamamos una especial
atención estos días en las zonas
donde más habitualmente ocurren estos incidentes y molestias
para que todos podamos disfrutar de estos días con la mayor
tranquilidad posible.
Reclamamos también la máxima dureza a la hora de aplicar
la ordenanza de civismo con la
gente que cree problemas o que
lleve a cabo actos incívicos o que
genere molestias en el vecindario.
Por eso reclamamos al Ayuntamiento que no escatime ningún recurso disponible en la seguridad
y vigilancia de nuestros barrios y
que aumente la presencia policial
en las zonas en las que más problemas se producen.

Direcció de Mitjans de Comunicació Municipals: Anna Esteve
Sotsdirecció: Cristina Sánchez
Redacció: Enric Gil, Rosa Salguero, Marga Solé i la redacció dels
mitjans de comunicació municipals
Disseny i capçalera: Anna Belil
Maquetació: Traç edicions
Fotografia: Gabriel Cazado

Alfonso
salmerón
Portaveu

PXC

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: pl. Francesc Macià, 25
Tel.: 93 297 28 00
Fax.: 93 297 28 18
E-mail: diari@diaril-h.cat
Publicitat: Ramón Montolio
Hemeroteca: www.digital-h.cat

Imprimeix: Gráficas de
Prensa Diaria, SAU
Tiratge: 105.000 exemplars.
D.L. B.36444-94

daniel
ORDÓÑEZ
Portaveu

L’opinió d’aquesta publicació s’expressa
només a l’editorial. La resta dels articles
de la secció Opinió són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.
Els anunciants són els únics responsables
dels continguts i de les imatges dels
anuncis publicats.

