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Vacunes, dret i obligació
Ivan Nieto
Regidor municipal
@ivannieto80

Recentment un periodista, en
horari de màxima audiència televisiva, afirmava a la babalà que
les vacunes no són tan efectives i
que poden generar greus efectes
secundaris a la salut de les persones sense cap fonament i generant
alarma social.
Julia Carballeira i Ivan Nieto, regidores de CanviemLH, a les jornades de remunicipalització

Municipalizar el Servicio de Atención
a Domicilio significa ganar en calidad
»»Los servicios dirigidos a las personas no pueden estar basados únicamente en criterios económicos y empresariales.
»»La gestión directa garantiza la atención de las personas usuarias y los
derechos de las trabajadoras.
Ana González

Portaveu grup municipal
@AnnaGonzlezMont

Hay servicios de competencia directa de los Ayuntamientos,
como la prestación de servicios a la
ciudadanía que deberían ser siempre de gestión municipal, sin intermediarios ni empresas que apliquen
porcentajes por ganancias en la explotación de dicho servicio.
Es el caso del Servicio de Atención
a Domicilio, cuya adjudicación está
ya prevista y que ha generado gran
preocupación en las secciones sindicales del Ayuntamiento de L’H, por
la precarización del trabajo de atención domiciliaria, prestado normal-

mente por mujeres, con jornadas
reducidas que también reducen el
salario percibido por las trabajadoras. La precarización no es aceptable.

La gestión directa de los
servicios públicos mejora el control y la calidad
de los mismos.
Consideramos que en este tipo de
servicios han de primar la atención
de las personas usuarias, normalmente vulnerables y dependientes
por edad o incapacidad, pero también los derechos y las condiciones
laborales de las trabajadoras para
ganar en calidad y eficiencia.

Davant el “cuñadismo” i la irresponsabilitat, hem de reclamar que
el mètode científic ens apropa a
les solucions racionals, davant noves supersticions i vells interessos
lobbistes.
Per això, apostem per una sanitat
pública ben dotada de recursos i
que cobreixi les vacunes recomanades, com la Bexero o la de “la
Meningitis B”, que actualment ens
costa a les famílies uns 450 €.
Volem una sanitat pública de qualitat i universal. Exigim els nostres
drets i per això demanem, via moció a la Generalitat de Catalunya,
que cobreixi tot el calendari vacunal recomanat, perquè amb la salut dels nostres infants no es juga.

Demanem la cobertura total de les vacunes.

Ple Municipal #PleLH

Demanem un programa per la reutilització
de productes a la deixalleria.

Fran Villaescusa
Coordinador grup municipal
@fvillaescusaARQ

La normativa existent
en matèria de residus considera
com a objectiu prioritari la prevenció, seguida de la preparació per a la
reutilització. A més, estudis recents
mostren el gran potencial de reutilització dels objectes que arriben a
les deixalleries.
Hem de considerar doncs, que la
deixalleria municipal pot jugar un
paper clau en la prevenció i la reutilització de residus municipals,
reduint la gestió de quantitats considerables de materials que d’altra
forma requeririen tractament.

A més de l’avantatge en l’àmbit ambiental, la reutilització de materials
també pot estar lligada a diferents
oportunitats socials com ara la creació de nous llocs de treball i facilitar
l’accés a aquests productes a persones excloses del seu accés per qüestions socioeconòmiques.

Demanem la posada en
marxa d’un servei municipal de reutilització d’objectes de la deixalleria.
És per això que vam demanar al ple
a la realització d’un estudi per posar
en marxa un servei per a reutilitzar
objectes de la Deixalleria l’any 2018.

Demanem el retorn Ràdio l’Hospitalet

Les instal·lacions de Radio L’H es troben sense ús des de fa masses anys.

Al passat ple municipal vam tornar a demanar, per tercer cop en aquest mandat, la reobertura de la ràdio de l’Hospitalet. La segona ciutat de la Catalunya,
i la més densament poblada d’Europa, mereix uns mitjans de comunicació
públics, plurals i de qualitat.
L’equip de govern no pot continuar posant pals a les rodes d’una demanda
social i política que conjuga a sensibilitats i punts de vista molt diferents en un
objectiu comú: Reobrir la ràdio i dignificar els mitjans de comunicació.

La bombolla de ciutat elitista
Es projecta una ciutat elitista destinada a rendes de classe mitjana-alta
i alta. S’impulsen habitatges de protecció oficial a partir de 240.000 €,
pisos de luxe inassumibles per a la
majoria, es projecten 11.000 habitatges de cost superior a la ciutat
més densament poblada d’Europa i
es prioritza la construcció hotelera,
en la proliferació de pisos turístics i
de pisos per “inversors”.

Pisos “socials” a partir de 260.000 €

Tot això provoca pujades dels preus
pels llogaters, expulsió de veïns i
veïnes i generant una ciutat dormitori, receptora del nomadisme turístic que, gràcies a les moratòries
i regulacions del projecte turístic, ja
no troba lloc descontroladament a
Barcelona. Volem una ciutat equilibrada amb veïns i veïnes, comerços,
indústries, una ciutat viva per viure
i conviure.

El PP quiere frenar la
municipalización
El gobierno del PP incluyó en los
Presupuestos Generales del Estado
la llamada disposición 27, para impedir la subrogación de personal y
frenar los procesos de municipalización de servicios que han impulsado
diversos Ayuntamientos del cambio
demostrando que la gestión directa
es más eficiente y supone un ahorro
para el contribuyente. Municipalizar
servicios supone también romper
las tramas de corrupción y tráfico
de influencias. Ante tan grave ataque a la gestión municipal el pleno
aprobó nuestra moción solicitando
la eliminación de la disposición 27
de los presupuestos generales.

Grup Municipal Ampliat

Meditant a meitat de la legislatura
Ha arribat el moment de fer un repàs de què
han sigut aquests dos anys de legislatura, plens
Empresari
de bones experiències i de treball en comú,
@hippiepirata
però també de tristesa de veure les inèrcies
del govern socialista i el que està passant amb
la desaparició de patrimoni de la ciutat i el pla especulatiu que la “sociovergència” (PSC i PDECAT) volen fer a Can Trabal, especulació i totxo.
Pau Taxonera

Han sigut dos anys de satisfaccions, de molta lluita i, però també d’amargura
en veure com el PSC comprava dos regidors trànsfugues que van trair els seus
votants i a la ciutat, sense moral ni idees... amb els diners com a únic referent.
Ara l’únic que toca és mirar endavant pels dos anys que queden, felicitar-nos
per tot el que hem fet bé i repassar el que no ens ha sortit com esperàvem,
per millorar i perquè la ciutadania, la que ens va votar i la que no, pugui viure
a una ciutat cada cop més verda, justa, igualitària i sostenible.

Portem dos anys aportant propostes constructives per Canviar L’Hospitalet.

Assemblea CanviemLH
L’atenció primària de
qualitat com a prioritat
L’atenció primària segueix sent la
germaneta pobra del sistema sanitari. Mai ha assolit el desplegament
de competències i la dotació pressupostària necessaria.
La crisi del 2008, i les retallades iniciades el 2010, han comportat un
deteriorament progressiu i la sobrecàrrega insuportable dels seus professionals. Del 18% del pressupost
de salut dedicat a l’atenció primària
al 2010, hem passat al 14% al 2016.

CanviemLH dona suport
al manifest “Millorar el
sistema sanitari: Enfortir
l’atenció primària”
Ha arribat el moment de dir prou i
de reivindicar i portar a terme qua-

tre mesures concretes i urgents:
1.- Augment del pressupost destinat a l’atenció primària que s’ha de
situar com a mínim en un 20% per
progressar fins al desitjable 25%.
2.- Fer de l’atenció primària l’eix del
sistema sanitari públic.
3.- Recuperació del personal dels
Equips d’Atenció Primària (EAPs)
perduts des del 2011 fins a arribar
a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats
habituals
4.- Dotar d’autonomia de gestió i de
lideratges propers els EAPs.

Dia del orgullo LGTBi+
Darío Martínez

Arquitecte tècnic
@dariiomartiinez

Este año, lucirá en el balcón del consistorio, la bandera arco
iris para conmemorar el día LGBTI, como ya lo hizo el año pasado.
Aunque lamentamos que se haya
tardado tanto en aceptar que la
visibilidad institucional ayuda a la
normalización de un colectivo que,
como otros grupos históricamente
discriminados, ha tenido que luchar,
y sigue luchando, para equiparar sus
derechos con los del resto de la ciudadanía.

Donem suport al dia de l’orgull LGTBi+

Agenda i Activitats
26 de juny
Dilluns, de 18h a 20h

Taller Vida sana. Creixement
personal
Lloc: Biblioteca de Bellvitge.

27 de juny
Dimarts, de 17h a 23h

Ple municipal

Lloc: Sala de Plens Ajuntament

28 de juny
Dimarts, de 18h a 20h

Presentació del Llibre “el Canal de
la infanta”.
Lloc: Espai de memòria Can riera.

30 de juny
divendres, de 19h a 21h

Recital poètic “Versos d’estiu”
Lloc: Biblioteca la Bòbila (PL Bòbila 1).

La Contraportada

El comerç de proximitat, el comerç de tots
»»El comerç de proximitat promou hàbits de consum saludable i redueix la nostra petjada ecològica.
»»Un model de proximitat, viu, dinàmic i creatiu és un element important d’integració als barris..

Els mercats i el comerç de proximitat donen vida a l’economia i a l’entorn urbà i social. Hem de ser útils als comerços locals.

Julia Carballeira

Regidora municipal
@JulyCarballeira

La nostra ciutat és complexa, plural
i diversa. Una ciutat amb una rica
activitat als barris i amb una tradició
de comerç propi que ha tingut un
paper rellevant en la identitat de la
nostra ciutat. Un paper que hem de
fomentar i impulsar per no perdre´l.
El comerç de proximitat enriqueix
l’entorn urbà, sense oblidar la realitat quotidiana de la nostra ciutat.
El comerç de proximitat genera activitat econòmica, però també integració social als barris. És un element
rellevant com a via d’integració social

per al nouvingut, que pot començar
a trobar el seu espai a través de fets
tan quotidians i necessaris com és
fer la compra i relacionar-se amb els
comerços del seu barri.

El comerç de proximitat
enriqueix l’entorn urbà,
l’activitat econòmica i
la dinamització social.
Al sector de la restauració són un
punt de trobada on aprendre i compartir, a més de fomentar una vida
saludable equilibrada acompanyada
de la producció local i sostenible.
Promovent així hàbits de consum

saludables i reduint la petjada ecològica del nostre consum. A més el
comerç arrelat al territori afavoreix
la proximitat i diversitat i aporta un
valor afegit ambiental i social, sense
perdre de vista els factors i elements
que faciliten la inclusió social.
Per això, des de les administracions
públiques hem de fomentar el comerç de proximitat amb eines com
propostes lúdiques i de lleure al teixit
comercial de la ciutat amb l’objectiu
de reforçar el model del comerç de
proximitat, pròxim, viu i dinàmic,
capaç de renovar-se constantment
per respondre a les noves demandes
amb creativitat.
Donem suport al comerç de barri.

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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