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Millora de carrers a L’H
Fran Villaescusa
Coordinador grup municipal
@fvillaescusaARQ

La millora dels carrers
de l’Hospitalet ha d’anar encaminada a la millora de la qualitat de
l’aire, a la recuperació de l’espai
per a l’ús públic i a fomentar la convivència. Volem carrers verds, amb
arbrat, i menys trànsit de cotxes.

La reivindicació per un urbanisme sostenible i contra el PDU Gran Via arriba al #PleLH

Reivindicacions socials al Ple municipal
»»La vitalitat i la força de la gent que defensa un model de ciutat més participatiu és una gran esperança de futur per L’Hospitalet.
»»El Govern demostra autoritarisme davant la gent mobilitzada i va amenaçar amb mesures repressives.
Ana González

Portaveu grup municipal
@AnnaGonzlezMont

El Ple Municipal de juny
va ser especialment reivindicatiu i
engrescador. La gent va decidir prendre la sala de plens per ser escoltada.
La PAH Ciutat de L’Hospitalet reivindicava habitatge i vida digna; treballadores i treballadors de Serveis
Socials, serveis públics de qualitat i
pla d’igualtat; comerciants i petites
empreses del carrer Leonardo da
Vinci demanaven que es mantingués
la càrrega i descàrrega per endreçar
el trànsit de mercaderies i mantenir
els 200 llocs de treball que es podrien perdre; No més Blocs, col·lec-

tius i entitats que defensen davant
l’especulació del PDU de la Gran Via;
la Plataforma Pedro Álvarez reivindicant justícia 24 anys després. Els
col·lectius van venir amb les seves
pancartes, aturant la sessió plenària.

Les reivindicacions socials legítimes van despertar l’autoritarisme del
govern municipal.
L’alcaldessa va amenaçar amb la
Guàrdia Urbana i el nostre grup es va
unir a la gent que reivindicava. Tenen
tot el dret, perquè la Casa de la Vila
és casa seva, la casa de tots i totes.

Per fer aquestes millores necessitem un govern obert a resoldre
totes les variables que hi tenen a
veure amb l’ordenació de l’espai,
també el trànsit de mercaderies de
les Pimes que porten implantades
molt temps a la ciutat i que generen activitat econòmica i laboral
sostenible i de qualitat.
Al carrer Leonardo da Vinci el PSC,
irresponsablement, elimina sense
consultar als comerços, totes les
zones de càrrega i descàrrega. Això
obliga als comerços a la deslocalització o a posar en risc la salut laboral i la convivència a l’haver de
transportar mercaderies de més
de 200 kg en recorreguts de més
de 200 m per sobre de les voreres.
Demanem sensatesa i responsabilitat per cercar solucions integrals
als responsables municipals.

Millorem el carrer Leonardo da Vinci de L’H.

Ple Municipal #PleLH

Aprovada la moció de CanviemLH de millora dels parcs i espais per a infants

Dia de l’orgull LGTBI+
El passat 28 de juny vam celebrar el
dia de l’orgull LGTB. El dia de l’orgull
de la diversitat sexual és imprescindible a dia d’avui.
“Ho som, a tu t’importa?” Sembla
que la resposta a aquesta pregunta
en molts països és afirmativa, ja que
l’homosexualitat està perseguida i
castigada a uns 80 estats, i en 9 regeix la pena de mort.

Ivan Nieto
Regidor municipal
@ivannieto80

A CanviemLH ens importa la infància, i molt! Les administracions han
de fer tot el possible per garantir
els drets dels infants. Al ple de juny,
hem aconseguit aprovar la moció
que reclama que l’Ajuntament de la
nostra ciutat faci inversions per millorar els espais públics pels nostres
infants, adequant els jocs i millorant
les zones d’ombra.
Els darrers anys l’Ajuntament no ha
invertit perquè als nous projectes
urbanístics (Plaça Europa, la Remunta, etc.) hi hagi una cosa tan
elemental com són les ombres na-

turals o artificials. El 2016 solament
es va destinar el 0.14% del pressupost del pressupost d’inversions
per la col·locació de Tendals al pati
de l’Escola Bressol Casa de les Flors.
Pel 2017 no hi ha partida específica
per fer cap tipus de millora als parcs
infantils. Dels 2,5 milions d’euros del

Demanem zones d’ombra,
i mesures de salubritat,
accessibilitat i seguretat a
les zones d’usos infantils.
superàvit destinats a inversió a la
ciutat, no hi ha hagut ni un euro per
a la millora d’aquests espais públics.
Necessitem un nou urbanisme, que
pensi en els més menuts.

El PSC menysprea al sector de l’arqueologia

La presència d’un arqueòleg a peu d’obra és imprescindible per preservar la història de L’H.

Des de CanviemLH volem actualitzar el Pla de Protecció del Patrimoni local
amb la inclusió de zones d’expectativa arqueològica. La moció es va aprovar
parcialment, ja que el PSC va votar en contra dels dos punts de la moció que
reclamaven justament incloure al pla aquest tipus d’àrees. Aquesta postura
retrata el desconeixement del PSC en aquest àmbit i que deixa palès que qualsevol cosa que es posi davant d’una obra els fa nosa. El govern no té interès a
protegir el patrimoni i per aquesta raó ha de ser la societat civil qui el defensi.

CanviemLH al dia de l’orgull LGTBI+

Coneixeu els camps d’extermini
gais de Txetxènia, o els assassinats
a persones transexuals a l’Amèrica
Llatina?
Per això és important el Pride i
per això reclamem una Llei Estatal
d’igualtat LGTBI i antidiscriminatòria
per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i característiques
sexuals que sigui pionera i exemplaritzant per a la resta del món.

El Ple dóna suport al
sector de l’estiba
CanviemLH va votar a favor de la
moció de suport de les reivindicacions del sector de l’Estiba. El sector
de l’estiba és un exemple de la lluita per la defensa dels drets laborals
davant dels atacs constants per part
del neoliberalisme, que vol precaritzar el món del treball per enriquir,
encara més, a uns pocs privilegiats.
Davant la criminalització i la persecució constant per part del govern
del PP, el sector de l’estiba ha sabut
continuar la seva lluita fins a assolir
un acord que protegeixi els drets laborals i la dignitat del sector. Força
estiba!

Grup Municipal Ampliat

Serveis socials de L’H en lluita
L’àrea de Benestar Social és una àrea
feminitzada i com passa massa sovint,
comporta que tenen sous més baixos
que altres treballadors amb les mateixes característiques. Al maig de 2016, el Ple ja va aprovar una moció per
equiparar sous amb altres treballadors però, al propi ple, el PSC va anunciar
que no la compliria perllongant la discriminació salarial.
Darío Martínez

Arquitecte tècnic
@dariiomartiinez

La manca de recursos potencia el problema ja que, a part de les conseqüències que això suposa a qui necessita dels serveis socials, els treballadors no
poden fer la seva tasca amb la qualitat que els ciutadans mereixen.
La falta de previsió per cobrir baixes fa que no hi hagi personal en borsa mentre hi ha treballadors a l’atur.
És per això i perquè creiem que hi ha altres maneres de gestionar els serveis
socials, que des de CanviemLH donem suport a aquesta lluita.

Treballadores i treballadors de Serveis Socials es manifesten davant l’Ajuntament de L’H.

Assemblea CanviemLH
Subcontractació: La nova
precarització laboral
Roger Trilla
Informàtic
@rogerillu

La subcontractació consisteix en
que una empresa de serveis li proporciona un treballador a una altra
empresa o administració pública, i
així no l’hagi de tenir en plantilla.
Tenim treballadors i treballadores
que tenen una feina, i tot i que disposin d’un contracte indefinit, amb
les últimes reformes laborals del
PSOE i el PP, tenen totes les de perdre a l’hora de ser acomiadats, per
exemple.
A més l’empresa subcontractada es
queda amb una part del sou pel sol
fet de prestar el servei, precaritzant
encara més la situació.

Les grans empreses privades es reparteixen aquests contractes milionaris i després demanen retallades i
baixades de sou a la classe treballadora, però són les primers de viure
de l’estat i dels nostres impostos.

La subcontracta es queda
amb part del sou pel fet
de prestar el servei, precaritzant la situació.
Mantenen així una xarxa clientelar
que els genera grans beneficis, impunitat. Portes giratòries pels polítics que hi col·laboren, i precarització pels treballadors.
Necessitem canviar aquest model,
per això defensem la gestió directa
i municipalitzada dels serveis bàsics.

El PDU en via morta
Pau Taxonera
Empresari
@hippiepirata

El recurs presentat per
CanviemLH en contra del PDU Gran
Via, ha sigut acceptat a tràmit pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Demanem la retirada global de tot
el procediment per ser especulatiu i
perjudicial pel medi ambient. Farem
el possible perquè aquest atemptat
del PSC i el PDeCAT contra l’urbanisme, la salut dels ciutadans de l’Hospitalet i la salvaguarda de l’espai natural, no es porti a terme en la seva
configuració actual.

El pla especulatiu de Gran Via a judici.

Agenda i Activitats
9 a 17 de setembre
de 19h a 23h

Caseta CanviemLH a Bellvitge
Lloc: Festa major de Bellvitge.

16 de setembre
Dissabte de 18.30h a 20.30h

Manifestació No Més Blocs
Lloc: Parc de Bellvitge - Rambla

22 de juny a 24 de setembre
de 10h a 13h i de 17h a 20h

Exposició ”Història de l’edifici del
Coro”.
Lloc: Museu de L’Hospitalet.

Dilluns a Dissabte
de 10h a 13h i de 17h a 20h

Exposició ”L’Hospitalet: un indret,
una història”.
Lloc: Museu de L’Hospitalet.

La Contraportada

Dos anys canviant l’Hospitalet de Llobregat
»»Iniciatives de dret a l’habitatge, drets socials, urbanisme sostenible i salut centren la nostra línia d’actuació.
»»Malgrat les inèrcies i la negativa al diàleg del govern, les propostes pel bé comú de CanviemLH s’obren pas.

Valoració de l’equador del mandat. Dos anys de treball intens per portar la nova política a la segona ciutat de Catalunya. Canviem L’Hospitalet!

Julia Carballeira

Regidora municipal
@JulyCarballeira

Portem dos anys de mandat. Dos
anys molt intensos. Dos anys en els
que hem estat fent el que veníem a
fer, defensar els interessos de la ciutadania per garantir una vida digna
als nostres veïns i veïnes. No ha estat
una feina fàcil i ens hem trobat amb
la manca de transparència i l’excessiva burocràcia que fa difícil la tasca de
l’oposició al nostre ajuntament.
En aquests dos anys hem treballat
per traduir les propostes, necessitats
i millores que els moviments socials,
les entitats i la ciutadania de la nos-

tra ciutat ens feia arribar. Propostes
basades en millorar les condicions
de vida dels nostres veïns i veïnes.
Hem treballat intensament en la
necessitat de garantir un habitatge

Portem dos anys de
treball intens per fer
canvis positius a les
inèrcies del govern.
digne per a tothom, remarcant la
necessitat d’un parc d’habitatge social a L’Hospitalet. Hem reclamat la
tarifació social als preus públics, que
pagui més qui més té. Hem defensat
un urbanisme sostenible on les persones estiguin al centre, un urbanis-

me amable que posi l’espai públic al
servei dels veïns i les veïnes, per això
aturarem el PDU Gran Via!! I hem
exigit uns serveis públics de qualitat,
avui més que mai necessitem una sanitat, una educació i uns serveis socials que donin resposta a les necessitats reals de la nostra ciutadania.
Encara queda molta feina per fer
en els àmbits de l’urbanisme, l’educació, la sanitat, els drets socials, la
participació i la transparència.
Tenim dos anys al davant als quals
continuarem lluitant al carrer i a les
institucions per la justícia social i el
medi ambient de qualitat. Tenim un
objectiu, volem canviar l’Hospitalet
de Llobregat i anem a per totes.

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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