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Moció de censura
per netejar la corrupció
Ana González

Portaveu grup municipal
@AnnaGonzlezMont

La corrupció és una xacra que amenaça els fonaments
democràtics. A l’Estat Espanyol
s’han quantificat més de 175 trames de corrupció que han saquejat
sistemàticament les arques públiques i estan implicats els principals
partits que han governat l’Estat,
les Comunitats Autonòmiques i els
Ajuntaments.
Julia Carballeira, Ana González i Pau Taxonera de CanviemLH amb l’extinent Segura, denunciant
de casos de corrupció a l’exèrcit espanyol. Donem suport a la “Plataforma por la honestidad”.

Protecció per denunciar la corrupció

»»S’ha de garantir els drets de les persones que denuncien la corrupció.
»»CanviemLH impulsa la creació d’una bústia segura contra la corrupció.
Pau Taxonera
Empresari
@hippiepirata

La denúncia de casos de
corrupció és una obligació social i
moral en democràcia. Malaurament,
en el sistema actual, les persones
que lluiten contra aquesta xacra veuen vulnerats els seus drets i llibertats.

Per això des de CanviemLH hem impulsat una bustia del denunciant a
l’Hospitalet, per la proximitat i l’agilitat, perquè qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar de manera anònima conductes corruptes a
l’administració més propera.

Fa poc algú ens va dir: És que no hi
ha prou amb el Síndic de Greuges?

Impulsem la creació
d’una bústia segura i
anònima per denunciar
la corrupció a L’H.

No es tracta de crear més oficines ni
distreure recursos de l’ajuntament.
Hi ha solucions més adients, que garanteixen la seguretat i la imparcialitat, sempre des del municipalisme.

Molts cops la corrupció no tracta de
grans operacions sinó de moltes i
petites, que acaben destruint el sistema al qual tots hauríem de confiar.

Reivindiquem la transparència com
una principal eina contra la corrupció i la mala praxi en la gestió de les
administracions. Per ètica i per salvaguardar la democràcia, recolzem
la proposta de moció de censura al
govern del Partit Popular, el partit
amb més investigacions per casos
de corrupció de la història.
Per que cal recuperar la confiança
de la ciutadania en les institucions i
en els seus representants, els principis d’ honestedat, respecte i la
bona administració dels recursos
públics Prou saqueig! Prou corrupció!

La moció de censura, eina contra la corrupció.

Ple Municipal #PleLH

Exigim els diners públics per l’escola
pública. L’Hospitalet per la pública!

Suprimir el consell comarcal
El Consell Comarcal del Barcelonès
ha estat una expressió més dels excessos, equilibris i duplicitats d’organismes impulsats per PSC i CiU.
La creació de l’AMB li va treure la
raó de ser. Deutes milionaris d’empreses públiques, càrrecs a dit, descontrol financer, informes de la Sindicatura de Comptes... un desgavell
que tornarà a pagar la ciutadania.

Julia Carballeira

Regidora municipal
@JulyCarballeira

Fa unes setmanes ens
vam assabentar que el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat va
reconèixer, en un document enviat
al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que van transferir més
de 81 milions d’euros assignats a les
escoles bressol públiques cap a l’escola concertada a les partides previstes pels anys 2012 i 2014, i que el
transvasament d’aquestes partides
de les públiques a les concertades
va significar que les llars d’infants
perdessin entre el 85 i el 90% dels
recursos econòmics que havien de
rebre. Un fet intolerable que repercuteix negativament en l’educació.

Des de Canviem LH reivindiquem
que l’educació és l’element que ha
de vertebrar qualsevol projecte de
futur per a un poble, ciutat o país, i
que la inversió en l’escola pública és
la millor garantia per mantenir una
societat cohesionada i amb igualtat
d’oportunitats.

La Generalitat desvia
fons de l’educació pública a la concertada i genera desigualtats.
Per això, creiem i defensem que ha
de ser prioritat del Govern l’educació pública de qualitat, en general, i
la de la petita infància en particular.

Arqueologia: El retorn del cap de la Medusa
Des de 1932 es troba al Museu d’Arqueologia de Catalunya.

El cap de la medusa romà de L’Hospitalet.

Roger Molinas
Arqueòleg
@arqueoleg

El Ple d’abril va aprovar el retorn del
Cap de la Medusa. És una resta arqueològica romana, trobada a inici
del s. XX a Santa Eulàlia.

Celebrem la decisió, però demanem
habilitar a la ciutat un espai museístic d’època romana que faci comprensible aquesta resta dins en el
seu context, no com una peça aïllada. Una bona ocasió per impulsar la
investigació científica sobre el passat
més remot de la nostra ciutat.
Des de CanviemLH defensem l’estudi, conservació i difusió del patrimoni de la ciutat, ja sigui cultural, arquitectònic, natural i/o immaterial.
Coneixent el passat millorem el futur.

Plenari del Consell Comarcal del Barcelonès.

El nostre grup ha tornat a impulsar, conjuntament amb altres, la
dissolució del Consell Comarcal del
Barcelonès, garantint els llocs de
treball i serveis associats, alhora
que demanem la gestió directa de
les beques menjador al nostre municipi.
Per qualitat democràtica, transparència i optimització dels recursos públics, el consell comarcal del
Barcelonès s’ha de suprimir.

Les autovies no són
zones verdes
El ple d’abril el govern del PSC, amb
el suport dels regidors de CIU i ERC,
va aprovar la requalificació urbanística de pràcticament 3000m2 de carrer i de laterals de la ronda de dalt
com a zona verda al barri de Sanfeliu. Ja són massa vegades que el PSC
transforma carrers, rotondes, o espais vinculats a autovies i autopistes
com a zona verda, en una operació
que només guanya parcs i jardins sobre el paper, no a la realitat.
CanviemLH volem que les zones verdes i espais lliures de la ciutat siguin
reals i de qualitat, no números sobre
un paper sobre els quals especular.

Grup Municipal Ampliat

Seguretat i responsabilitat TIC
Aída Regi

Enginyera informàtica
@AidaRegi

No és gaire honest aprofitar la situació creada per l’atac del Wannacry, per publicitar el
software lliure, tot i saber que és substancialment més segur que el privatiu.

Sabem perfectament que els delinqüents informàtics -Compte! No els Pirates- prefereixen actuar contra Windows abans que Linux, perquè és molt més
utilitzat i menys segur. No obstant això, cal recordar que aquest virus és molt
maliciós, per la lleugeresa d’alguns usuaris, que obren els correus sense cap
cura, i, sobretot, per la baixa inversió en seguretat de les empreses. Becaris
que, tot i saber el que s’ha de fer, no donen abast i caps que no tenen idea de
seguretat informàtica.
L’externalització i creure que contractant un hacker estrella, els virus no entraran, ja no és caure a l’infantilisme sinó a la pitjor irresponsabilitat.

Marxes de la dignitat
Darío Martínez

Arquitecte tècnic
@dariiomartiinez

El 27 de maig, per 4t any
consecutiu, arriben les marxes de
la dignitat, on tornarem a omplir el
centre de Madrid de reivindicacions
en favor de les classes treballadores.
Les Marees, lluites, col·lectius i persones individuals d’arreu del país
defendrem el treball estable, salaris
dignes, pensions públiques, serveis
públics de qualitat, dret a l’habitatge
digne...
Vine i participa en la reivindicació i a
la conquesta de drets!

Els delinqüents fan servir el ransomware per bloquejar els ordinadors i demanar rescats.

Assemblea CanviemLH

Cultura lliure, igualtat
d’oportunitats.
Lourdes Prieto
Treballadora sanitat pública
prietolc@hotmail.com

Què és la Cultura?
Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Segons la RAE, «Cultura
és el conjunt de maneres de vida
i costums, coneixements i grau de
desenvolupament artístic, científic,
industrial, en una època o grup social».

Cultura lliure en 4 pilars:
domini públic, copyleft,
llicencies creative commons i software lliure.
Per contra la Cultura Lliure és aquella que es pot compartir, distribuir i

modificar lliurement. Per a nosaltres
un estudiant de Bombai, amb els recursos del seu país, té el mateix dret
a estudiar els mateixos textos que un
estudiant texà o barceloní.
La cultura ha de garantir la igualtat
d’oportunitats per a tots i totes, independentment del país, classe social, cultura, sexe o ètnia.
Analitzeu ara el que és la Cultura
Lliure i pregunteu-vos si sense ella
hagués sigut possible la cultura que
ara mateix gaudim, tal com l’explica
la RAE al seu enunciat.

Agenda i Activitats
21 de maig
Dissabte, de 10h a 14h

Sant Josep de Tapes 2017
Lloc: Festes barri de Sant Josep.

23 de maig
Dimarts, de 17h a 23h

Ple municipal

Lloc: Sala de Plens Ajuntament

2 de juny a 7 de juliol
Entrada lliure

AmaGATS, exposició dels gats de L’H
Lloc: CC la Bòbila (PL Bòbila 1).

13 de juny
dimarts, a partir de les 18.45h
Assemblea de CanviemLH
Lloc: Local ICV (C/ Barcelona 116).

La Contraportada

Raons per dir no al PDU i sí al recurs Judicial
»»El Pla Director Urbanístic de la Gran Via no té consens i respon només a interessos particulars i partidistes.
»»El govern del PSC publicita de manera interessada el projecte, amagant els gratacels que envoltarien el “parc”.

Reconstrucció 3D del PDU de la Gran via. Especulació, ciment, formigó, quitrà i fums de cotxes que vol implantar el PSC a l’última zona agrícola.

Fran Villaescusa
Arquitecte
@fvillaescusaARQ

A cop de titulars manipulats el PSC, amb el
suport de l’antiga Convergència, intenta vendre un projecte especulatiu i de bombolla immobiliària com
si fos de regeneració urbana i pel bé
comú.
Heu sentit o llegit que tindrem el
parc metropolità més gran? Més
gran inclús que la ciutadella! O que
tindrem un passeig verd on ara tenim la Gran Via. Un projecte idíl·lic
i paradisíac, del qual la ciutadania
no haurà de pagar res! Sona bé oi?
Llàstima que algunes coses són mig

certes i la resta directament mentides del govern.
S’obliden de què per fer això requalifiquen i venen als privats terrenys
públics qualificats ara com a zona
verda i no desenvolupats per manca
de voluntat política. S’obliden també

El recurs judicial i la
movilització ciutadana,
eines per aturar el Pla
urbanístic de Gran Via.
dels 26 gratacels en una zona d’importància ambiental per la migració
de les aus i del dany al riu Llobregat
i als aqüífers del Delta. S’obliden de
l’augment de la contaminació que

suposaria l’increment de trànsit privat i contaminant a la zona sanitària
(el PDU no contempla ampliacions
del transport públic). Obliden els
errors i problemes en el soterrament
de la Gran Via a la plaça Europa, un
soterrament parcial, que no genera
cap bulevard verd i sí problemes de
contaminació acústica i vibracions.
El PDU no suposa cap millora per
la ciutat, però si per les butxaques
d’uns pocs interessos privats i partidistes.
Des de CanviemLH fem tot el possible per aturar aquesta irresponsabilitat perillosa, per la via judicial amb
un recurs a la totalitat i donant suport a la mobilització ciutadana.

SUBSCRIU-TE

CONTACTA

Si vols rebre el nostre butlletí, tota la
informació municipal i de les nostres
activitats, entra a:

Tens dubtes i/o suggerències?
Contacta per WHATSAPP o TELEGRAM

canviem-lh.cat/subscriu-te

La plataforma de participació en xarxa:

http://debat.canviem-lh.cat
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