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130.000 jóvenes han dejado de ir a la universidad
desde el aumento de tasas de 2012. En la España que queremos los 4.600 universitarios de L’H
pagarán menos por estudiar. 47 mujeres fueron
asesinadas en 2018 a mano de sus parejas. En la
España que queremos se incrementará la partida
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para combatir esa lacra y que ninguna mujer
vuelva a pasar miedo por ser mujer.

100 dependientes reconocidos mueren cada
día esperando recibir su prestación. En la España
que queremos los 7.400 dependientes de L’H
contarán con recursos suficientes en los presupuestos estatales para no tener que esperar
más. 12.500 menores no acompañados viven en
nuestro país sin familia. En la España que queremos, el Estado dotará a todos ellos de una vida
digna que les permita tener una oportunidad.

5 millones de personas no pueden hacer frente
a sus recibos de luz, agua y gas en nuestro país. En
la España que queremos se duplicarán las 3.800
ayudas para combatir la pobreza energética que
actualmente se conceden en L’H. 54.000 mayores
de 65 años de L’H se ven obligadas a pagar sus medicamentos. En la España que queremos nadie será
penalizado cuando más lo necesita. Tú eliges: la España de las derechas o la España de los derechos.

La mala gestión del gobierno de Núria Marín también
se refleja en el descontrol que tiene en la contratación pública. Se le han acumulado 111 expedientes
en lo que llevamos de mandato de pagos de contratos irregulares que suman 15 millones de euros.
Este descontrol en la contratación del Ayuntamiento es muy preocupante. La Ley de Contratos
del Sector Público pone una serie de normas para
garantizar la transparencia y concurrencia para

que la contratación sea lo más eficiente posible y
para luchar contra el fraude y la corrupción.
Desde Cs hemos detectado un preocupante
incremento en este mandato de facturas que se
han pagado sin que haya un contrato válido detrás,
en el anterior mandato hubo solo 9 expedientes
frente a los 111 expedientes que llevamos en
este. Que se hayan pagado a dedo 15 millones de
euros en este mandato, saltándose los controles

que establece la ley de contratación pública, solo
caben 2 interpretaciones posibles: mala gestión o
voluntad de adjudicar contratos a dedo.
Nosotros le atribuimos mayormente mala gestión
aunque no descartamos otros espurios intereses y
dejamos que sean otras instancias imparciales y
especializadas las que valoren si hay algún tipo de
fraude. Tanto lo uno como lo otro muestra lo necesario que es cambiar de gobierno en L’Hospitalet.

L’educació pública és un dels béns comuns més
apreciats. Els seus valors d’universalitat, de convivència en la diversitat, inclusiva i integradora indistintament de l’origen, religió, ètnia, gènere o nivell
són valors irrenunciables en democràcia.
Malgrat això a L’Hospitalet, per manca de
planificació de les administracions competents,
la demanda de places a l’escola pública duplica
l’oferta educativa, facilitant així que les concerta-

des i privades s’omplin d’alumnes que no troben
lloc a la pública. La mateixa situació la viuen les
famílies a l’escola bressol, que són expulsades a
altres municipis per aconseguir una llar d’infants.
L’existència d’una doble xarxa educativa, facilita
que es produeixi segregació escolar i que es cronifiquin les desigualtats socials. És inadmissible que la
mateixa administració pública perpetuï les desigualtats subscrivint concerts educatius i sufragant-los

amb fons públics, privatitzant així l’educació pública.
És greu i irresponsable limitar aquest dret.
Arriben dies de portes obertes als centres, de
neguits i dubtes durant tot el procés de preinscripció. Des de CanviemLH posem en valor la magnífica tasca dels professionals dels centres públics
de la ciutat, per això tenim el convenciment que
triar escola pública, a més d’una bona decisió
també significa defensar un dret irrenunciable.

Comencem aquest article denunciant que el govern de L’Hospitalet incompleix l’acord del consell
consultiu i assessor de mitjans de cedir més espai als grups de l’oposició. Malauradament aquest
diari continua sent una eina de propaganda del
govern, sense independència periodística i on l’alcaldia dicta les portades i notícies.
De promeses i acords que queden en paper
mullat també en són coneixedors els veïns i veïnes

de Santa Eulàlia que fa 25 anys que esperen el
nou poliesportiu, farts dels reiterats incompliments
del govern municipal del PSC i de la seva manca
de transparència.
Des d’Esquerra coincidim amb les veïnes i
veïns que Santa Eulàlia necessita un poliesportiu
complet amb piscina coberta, sales d’activitats dirigides, pistes esportives... que presti un servei de
qualitat al barri. Després d’anys d’incompliments

del govern del PSC, cal establir nous mecanismes
de decisió per fer realitat aquesta demanda històrica d’un poliesportiu digne.
Des d’ERC demanem transparència i obrir la
decisió als veïns i veïnes perquè decideixin les
característiques del nou poliesportiu i la seva ubicació definitiva mitjançant un procés participatiu
amb una consulta ciutadana. Santa Eulàlia necessita un poliesportiu com Cal.

El 28 de abril votaremos al nuevo Gobierno de España, y aunque Pedro Sánchez se ha resistido hasta el
último momento a convocar elecciones, al final se ha
visto obligado, desahuciado por la falta de apoyos.
Todos recordamos como Sánchez llegó al Gobierno
tras pactar la moción de censura con quienes quieren romper España, aunque dijo que nunca lo haría.
Durante estos 9 meses se ha dedicado a
aplicar su particular manual de la resistencia,

dividiéndonos y convirtiéndose en rehén de los
separatistas para viajar en el Falcón y dormir en su
nuevo colchón en La Moncloa. Sánchez, al igual
que hizo ZP, simplemente han aplicado el manual
de estilo del partido socialista, desempolvando las
políticas más rancias pensando en retener y motivar a su electorado. Mientras tanto, se ha olvidado
de las clases medias y deja en el aire la subida de
las pensiones o el incremento del salario mínimo,

aprobado por el PP. Pero su mala gestión no se
centra solo en Madrid. En L’Hospitalet, tenemos
hoy el proyecto de soterramiento de las vías, firmado durante el mandato del PP, otra vez en el aire.
En mayo tenemos una oportunidad histórica
para que L’H se regenere y comience una nueva
etapa. Después de 36 años de gobierno socialista
en la ciudad, es hora de que L’Hospitalet deje de
ser un cortijo.

Per sort, cada cop som més els que estem conscienciats amb el medi ambient. Reciclem, reduïm
el consum de plàstics, no malgastem l’aigua... Poc
a poc, hem introduït hàbits responsables i sostenibles en el nostre dia a dia però encara hi ha
aspectes on, tot i volent, tenim certs problemes
per poder escollir l’opció més responsable amb el
nostre entorn.
Un exemple el tenim en l’àmbit del transport

privat. Tot i que prioritzem l’ús del transport públic,
en molts casos es fa necessari disposar d’un vehicle privat i és a l’hora d’adquirir-lo quan pensem
en comprar-ne un d’elèctric però... si me’l compro,
on el carrego?
Durant aquest mes, l’Hospitalet acull (al recinte
de la Fira) una de les fires tecnològiques més
importants del món, el Mobile World Congress
però, tot i així, la ciutat encara està a kilòmetres de

distància de ser una SmartCity i un dels exemples
és la manca d’electrolineres, els espais on es po
den carregar les bateries dels cotxes elèctrics. És
evident que, si la gent no té on carregar el seu
cotxe, no se’n comprarà un d’elèctric.
És per això, que al ple hem demanat que s’ins
tal·lin més electrolineres a la ciutat. Cal reduir els
obstacles que ens impedeixen ser una ciutat (i una
societat) sostenible i responsable.

L’any passat, les mobilitzacions i convocatòria de
Vaga General feminista el 8M, Dia Internacional
de la Dona, van superar totes les expectatives i
previsions. Enguany, tenint en compte les xarxes
generades entre dones, entitats i organitzacions,
la força de l’onada feminista farà tremolar de nou
a qui se sent amenaçat, a qui es nega a deixar
pas, a qui protesta i es blinda perquè veu desaparèixer els seus privilegis de gènere sostin-

guts per aquest sistema patriarcal en què vivim.
A l’Hospitalet de Llobregat, com a la resta de
Catalunya, hi haurà força activitat durant tota la
jornada de Vaga General (mixta) de 24h, convocada pels sindicats COS, IAC, CGT, CNT i
CO.BAS. Per això, volem convidar a tothom a
formar part d’aquest dia. No solament és una vaga
laboral sinó també de cures, consum i estudiantil. I
aquí, els homes, també hi juguen un rol específic:

assumir les tasques de cures i els serveis mínims.
Cal que hi participin activament, però sense
cap protagonisme, sense encapçalar cap manifestació, ni piquet. Les dones haurien de ser les
protagonistes i qui omplin els carrers de la nostra
ciutat des de les 11h, amb una gran manifestació
que sortirà des de la Plaça Sénia de l’Hospitalet i
arribarà fins al barri de Gornal, cap al migdia. Benvinguda la revolució feminista!
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