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Un
model
cultural
expansiu i participatiu
per a L’Hospitalet
Albert Cazalilla
Gestor Cultural

@albertcazalilla

Darrerament escoltem
el concepte “Districte
Cultural” per a denominar el model
cultural que es vol portar a terme a
la ciutat. Però aquest model no és
l’únic que existeix.

Part de l’equip de CanviemLH a la carpa de Sant Jordi del passat 2016. Apostem per la cultura!

Demanem unes Festes de Primavera
participatives, populars i gratuïtes
· A les Festes Majors es reforçen els vincles comunitaris i socials.

· El concerts de pagament a la Farga exclouen a molts veïns i veïnes.
Ana González
Portaveu grup municipal
@AnnaGonzlezMont

Les Festes de Primavera
són un esdeveniment lúdic de gran
repercussió pels veïns i veïnes de la
ciutat amb un ampli programa d’activitats, propostes i actuacions.
Durant les Festes de Primavera es
programen un seguit de concerts
amb actuacions de conegudes figures del món de la música, que se celebren al recinte tancat de La Farga i
que per accedir-hi s’ha de pagar prèviament una entrada.
Aquest fet trenca el principi d’igualtat d’obligat compliment en unes

festes populars que són finançades
amb fons públics.
Des de CanviemLH reclamem un procés participatiu per dissenyar les Festes de Primavera, així com la gratuïtat i accés lliure de tots els concerts,

Defensem un model
participatiu, popular i
gratuït per les festes de
primavera de L’H.
activitats i actuacions programats
per gaudir-ne, sense diferències de
classe, situació social o econòmica,
d’unes Festes veritablement populars per a tota la ciutadania.

Ampliant la nostra visió, podem observar altres models que ja s’estan
duent a terme en ciutats de països
del nostre entorn.
Creiem en un model expansiu, que
arribi a totes les capes socials i que
es nudreixi del treball de proximitat
que hauran de realitzar els centres
culturals. Necessitem equipaments
culturals estratègics impulsats des
de l’administració pública.
Les inversions urbanístiques per
portar-ho a terme han d’impactar
directament als nostres barris, per
apropar la gent a la cultura i perquè
puguin participar del projecte de ciutat.

Manchester, passat fabril , futur cultural

Ple Municipal #PleLH

Remunicipalització del servei de
Parcs i Jardins. Gestió pública 100%

Julia Carballeira

Regidora municipal
@JulyCarballeira

ciutadana, i on els beneficis es reverteixin en la millora del servei i no
en engreixar els beneficis de grans
corporacions.

Un dels principals objectius del nostre grup municipal és
recuperar la gestió directa dels serveis públics. I per això, CanviemLH,
presentem mocions al ple municipal
en aquest sentit.

Recuperem la gestió
municipal dels nostres
serveis. Públic és millor!

Al darrer ple de març, vam proposar
la remunicipalització de servei de
parcs i jardins de la nostra ciutat. Un
servei que ens costa a la ciutat més
de 6 milions d’euros anuals. Retornar la gestió d’aquest servei a l’administració és necessari per a garantir un servei de qualitat, sostenible,
a un cost assequible, amb un grau
important de control i participació

L’any vinent, finalitza la contracta
de parcs i jardins del nostre ajuntament i ens trobem amb una oportunitat per repensar quin model de
serveis públics volem i com podem
oferir-los amb millor qualitat. A CanviemLH ho tenim clar! Remunicipalitzem! Públic és millor!

Rebel·lió als centres d’atenció primària

La Marea blanca reivindicant la sanitat pública de qualitat al CAP de Can Vidalet.

L’atenció als pacients s’està deteriorant a causa de les retallades en sanitat
pública que realitza, des de fa anys, el govern de la Generalitat de Catalunya.
És per això que els treballadors dels CAP denuncien que ja no n’hi ha prou
amb el voluntarisme dels professionals i del personal de suport, perquè estan
a la vora del col·lapse físic i mental. És un problema de temps que aquest deteriorament acabi per usar-se com a excusa per privatitzar la sanitat.
Des de CanviemLH donem suport al personal i als moviments socials.

Som l’alternativa de govern
Al passat ple extraordinari de debat
de l’estat de la ciutat, CanviemLH
vam deixar clar que som l’alternativa al govern del PSC, ja que impulsem un model de ciutat que garanteix els drets fonamentals dels
nostres veïns i veïnes.

Les regidores i regidor de CanviemLH al Ple.

Un model de ciutat enfocat en la
regeneració i esponjament dels
barris, que respecta i fomenta els
espais naturals. Una ciutat amb un
urbanisme amable i veritablement
participatiu, basat en necessitats
reals i dissenyat per millorar la qualitat ambiental i de vida dels veïns i
veïnes.
Un model econòmic per potenciar
la generació de riquesa ja distribuïda des de la base. Economia real i
social, no especulativa.

Sumem per la música
en directe a la ciutat

Al passat ple municipal del mes de
març CanviemLH vam votar a favor
de polítiques per potenciar la música
en directe a l’Hospitalet.
El model cultural d’una ciutat és
prioritaria en la generació d’igualtat
d’oportunitats, en la creació de pensament crític i artístic i en l’empoderament professional nascut des de
la base. La música en directe és clau.
No podem permetre que desapareguin iniciatives com la Salamandra 2
sota l’especulació del totxo que fomenta el PSC, més ocupat en reviure
la bombolla immobiliària que en fer
cultura.

Grup Municipal Ampliat

Densificació de la ciutat i 11.000 habitatges nous
Fran Villaescusa

El govern del PSC, i els regidors trànsfugues,
continuen amb la inèrcia precrisi, amb la voluntat d’edificar prop d’11.000 habitatges
nous. Política de bombolla immobiliària sense preveure les conseqüències.
Arquitecte
@fvillaescusaARQ

En la ciutat més densament poblada d’Europa necessitem posar límit a l’ampliació del nombre de pisos. Els barris han d’alliberar-se de la sobredensificació amb un nou planejament que condicioni la nova construcció a una redistribució de densitat a la ciutat. Necessitem pisos nous? Sí, però per substituir
els pisos antics que ja han sobrepassat el seu cicle de vida útil. Necessitem
pisos de gestió 100% pública per ajudar a regular el preu de l’habitatge privat
i garantir el dret a l’accés de l’habitatge.
És per això que necessitem una moratòria urbanística i replantejar, entre tots
i totes, la nostra ciutat. Mentrestant, el govern continuarà especulant, fent
pisos massificats a tot arreu amb la seva política de formigó, asfalt i fum.

Municipalitzem l’aigua
Iván Nieto

Regidor municipal
@ivannieto80

Les darreres municipalitzacions de serveis d’aigua han
demostrat una rebaixa de la despesa del 15-20%, amb més i millor inversió, guanyant qualitat de l’aigua i
sota control social.
Volem que L’Hospitalet de Llobregat
se sumi a l’Associació de Municipis
per la Gestió de l’Aigua. A França,
molts municipis d’esquerra i dreta,
tenen un servei públic d’aigua, sent
un orgull nacional. Per això, perquè
l’aigua és vida i és un dret comú, (re)
municipalitzem-la!

900 pisos a la zona de Cosme Toda. Projecte mort per la crisi del 2007 i ressuscitat el 2017.

Assemblea CanviemLH
La República dels treballadors que no van permetre
Manuel Domínguez
Professor

La Segona República va
ser un oasi democràtic en un país governat per l’oligarquia (terratinents, banquers…), que
s’amagava darrera de dictadures militars i sistemes parlamentaris fraudulents.

La República va entomar els principals problemes del país però les
forces de reacció eren
molt fortes.
Fou una conquesta de la lluita de les
classes populars, que aspiraven a
consolidar la democràcia i transformar les estructures socials i econò-

miques que les mantenien en la pobresa, sovint extrema.
Amb totes les seves contradiccions,
la República va entomar els principals problemes del país. Potser no va
arribar on molts volien, però no hem
d’oblidar que les forces de la reacció
eren, i són, molt poderoses.
Finalment, van ofergar-la en sang a
partir de 1936, quan el camperolat
d’Extremadura ocupava les terres o
es desenvolupaven els estatuts d’autonomia. A l’Hospitalet, la Generalitat republicana va construir quatre
escoles i una biblioteca. Què més
s’hauria pogut fer?

Agenda i Activitats
18 d’abril
dimarts, a les 19.30h

Presentació del llibre
“L’Hospitalet desaparegut”
Lloc: Espai d’Art L’Harmonia

23 d’abril
Diumenge, de 10h a 19h

Caseta de Sant Jordi CanviemLH
Lloc: Rambla Just Oliveras

25 d’abril
Dimarts, de 17h a 23h

Ple municipal

Lloc: Sala de Plens Ajuntament

9 de maig
dimarts, de 19h a 21h
Assemblea CanviemLH

Lloc: C/ Barcelona 116 baixos.

La Contraportada

El distrito cultural: Especulación vs Cultura

· CanviemLH priorizamos la industria cultural de Pymes, autónomos y cooperativas para generar empleo.
· Hay que potenciar la cultura de base como elemento de cohesión social e igualdad de oportunidades.

L’Hospitalet es una ciudad rica en cultura de base y en industria cultural que hay que cuidar y potenciar más allá de atraer multinacionales.

La cultura es sinónimo de igualdad
de oportunidades, de cohesión y de
riqueza. Apostar por un modelo cultural integral significa apostar por
empleo de calidad, que además de
generar riqueza económica, genera
riqueza social, nos hace mejores a
todos i todas.

Industria cultural i Cultura de base, conceptos
clave para CanviemLH.
Hace ya cuatro años desde que el
gobierno del PSC anunciara a bombo y platillo el proyecto del distrito
cultural, un proyecto que lamentablemente nació vacío de contenido,

como un “salir del paso” mientras
durara la crisis de la construcción,
para después continuar con la construcción masiva de pisos, prioritariamente enfocado a atraer a las rentas
altas y expulsar a las bajas.
Y así es como se empieza el distrito
cultural: desde su vertiente económica, enfocada a las grandes galerías de arte y exclusivamente a las
grandes empresas. Y en la vertiente
urbanística, con la recalificación de
terrenos a una clave industrial que
favorece la cesión de parte de la superficie de las fábricas a la vivienda.
El resultado lo vemos en muchas
zonas del 22@ de Barcelona, donde
bajo la imagen de talleres, se promocionan pisos y lofts de lujo.

Una vez más, cultura del tocho.
Necesitamos apostar de verdad por
la cultura, dotar de contenido el
proyecto de cultura de base y de
industria cultural productiva, que
garantice el acceso a todos y todas
y permita generar empleos desde la
base, no exclusivamente desde las
multinacionales. Impulsar equipamientos culturales desde el sector
público que potencien, dinamicen y
faciliten el trabajo cultural en l’Hospitalet. Apostar por cooperativas, pymes y autónomos de economía real.
Mientras la alcaldesa viaja a Brooklyn
a hablar con multinacionales, deja
caer a Pymes y autónomos que emprenden en la ciudad. Empecemos
ya, podemos cambiar l’Hospitalet.

SUBSCRIU-TE

CONTACTA

Si vols rebre el nostre butlletí, tota la
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activitats, entra a:
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