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Inici del nou curs escolar
Meritxell Buil

Mestra de la Pública
@txelllh

Les escoles, els instituts, els esplais
i els equipaments educatius ja estan preparats, per acompanyar infants, adolescents i joves.
Arriba un nou curs amb nous reptes educatius i socials per la nostra
ciutat, on cal continuar treballant
i reivindicant el compromís per
l’educació pública.
Les regidores i regidor de CanviemLH: Ana González, Julia Carballeira i Ivan Nieto.

Nou curs polític, les mateixes lluites
»»Nou curs amb els mateixos problemes socials: Especulació immobiliària, dret a la salut, a la educació, a l’habitatge.
»»Sumem la lluita per la democràcia dinamitada pel PP, amb l’aplicació
per la porta del darrere de la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
Ana González

Portaveu grup municipal
@AnnaGonzlezMont

Un any més ens trobem
amb les mateixes reivindicacions, la
mateixa desigualtat. #RebeliónBellvitge de nou a la porta de l’hospital,
cada dimecres, denunciant les retallades i lluitant per una sanitat pública i de qualitat. La marea de pensionistes i jubilats reclamant pensions
dignes. La Xarxa groga defensant
l’escola pública, denunciant les dues
escoles de la ciutat en barracons,
quan se subvenciona generosament
a escoles privades que segreguen
per gènere. La PAH aturant desnonaments i reclamant accés a l’habitatge

i als serveis bàsics, com són l’aigua, la
llum i el gas, per viure amb dignitat.
Les entitats socials impulsant projectes comunitaris per contenir l’atur, la
pobresa, obrint oportunitats a qui no
té ni esperança.

Sumem la lluita per la
democràcia que el govern del PP ha posat en
perill a Catalunya.
Tornem a trobarnos amb moviments
socials i organitzacions polítiques de
la ciutat que defensem Cal Trabal,
l’ultima zona agrícola de la ciutat,
sota l’amenaça especuladora i nociva
del PDU de la Gran Via.

Les administracions ha de garantir
places públiques a tota la ciutat
en totes les etapes. Reivindiquem
tambè la tarifació social de les escoles bressols, per garantir l’igualtat d’oportunitats, fent que es pagui en funció del nivell de renda
familiar. Necessitem fer xarxa entre
les diferents administracions.
Bon inici de curs als alumnes i a
tot el professorat, monitors i monitores, tècnics, entitats educatives, moviments de professorat,
a les xarxes i a totes les persones
compromeses amb l’educació de la
nostra ciutat!

Tota la ciutat és educadora

Ple Municipal #PleLH

Defensem la salut de les persones: Acabem
amb els disruptors endocrins a la ciutat.

Fran Villaescusa

municipal.

Coordinador grup municipal
@fvillaescusaARQ

El ple, amb el vot en contra del govern del PSC i els regidors trànsfugues, va rebutjar la moció.

Els disruptors endocrins
o alteradors hormonals (EDC per les
seves sigles en anglès, Endocrine
Disrupting Chemicals), són substàncies alienes a l’organisme capaçes
d’alterar el funcionament del sistema hormonal, suposant un clar risc
per a la salut de les persones i la fauna silvestre.
Al ple municipal de Juliol vam portar
una moció a proposta de Fundación
Alborada i Ecologistas en acción
amb mesures per reduir l’exposició
a aquests agents tòxics, amb mesures concretes i realitzables a nivell

La salut de les persones
s’ha de treballar amb mesures concretes, més enllà
de pactes de bones intencions.
Tornarem a presentar-la en uns
messos, pequè considerem que la
salut de les persones i la fauna està
per sobre dels interessos de partit
o dels interessos polítics. No basta
amb signar pactes buits de contingut. Necessitem mesures concretes
per millorar la salut de tothom.

Stop islamofobia. L’H ciutat acollidora.
torna a despertar prejudicis de tall
xenòfob i islamofòbic.
El poble català és i sempre ha sigut
un poble d’acollida, integrant als
nouvinguts. Som un sol poble.

Pau Font
Técnico Informático
@bytedevil

És segur que tots i totes hem escoltat cometaris d’islamofòbia després dels atemptats de
Barcelona. Lamentablement, la por

Lamentem l’oportunisme que han
emprat alguns sectors vers l’atemptat i felicitem alhora la resposta de
la societat catalana davant de l’horror i el terror que en aquesta ocasió
ens ha tocat patir de prop.
Des de CanviemLH donem el nostre
condol a totes les víctimes i familiars, siguin d’on siguin i tinguin les
creences que tinguin.

Sí a la Renda Garantida
El passat 12 de juliol de 2017 el
Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la creació de la
Renda Garantida de Ciutadania. Des
de CanviemLH sempre hem donat
suport i participat activament en la
reivindicació popular.
La Renda garantida de ciutadania
(RGC) és una prestació social que
assegura els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars
que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva
autonomia i participació activa en la
societat.

Donem suport a la Renda Garantida

Per això el nostre grup va proposar l’adhesió del consistori al “Document de Reconeixement i compromís” impulsat per la Comissió
Promotora Renda Garantida de Ciutadania que es va aprovar per unanimitat.

Bicicleta i salut
La mobilitat basada en el consum de
combustibles fòssils és la primera
causa de contaminació atmosfèrica
a la nostra ciutat i que la contaminació ambiental té una incidència mes
alta a la mortalitat que la causada
per accidents de transit convertint
aquest fet en un problema de salut
pública.
És per això que defensem la implantació prioritaria d’una xarxa ciclable,
per garantir la seguretat de ciclistes
i vianants i per reduïr els desplaçaments en vehicles contaminants
prioritzant la bicicleta. Esport i millor qualitat de l’aire.

Grup Municipal Ampliat

Lloguer i dret a l’habitatge digne
El dret a un habitatge digne és un dret constitucional, que s’incompleix sistemàticament
bé per falta de polítiques públiques i/o bé
@ivannieto80
per la cobdícia dels fons d’inversió d’arrel especulatius i de la banca, a la qual hem regalat 40.000 milions d’euros sense
cap consulta.
Ivan Nieto

Regidor municipal

Si al capital privat solament l’interessa el seu marge de benefici, els poders
públics que representen a la majoria social, han de fer el possible per impulsar polítiques actives per garantir el dret a l’habitatge. Celebrem l’impuls de
l’índex de referència, però si solament té un ús informatiu, no servirà.
Volem ajudes a la rehabilitació de pisos i comunitats, incentius fiscals pel
lloguer (per propietaris i per inquilins) des de l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament. Tornarem a demanar als pressupostos una partida per impulsar un
parc públic municipal d’habitatge de lloguer, a preus assequibles.
Des de CanviemLH seguirem impulsant iniciatives municipals que facilitin l’accés a un habitatge digne per a tots i totes.

xxxxxxxxx.

Fiestas de Bellvitge
Darío Martínez

Arquitecte tècnic
@dariiomartiinez

Durante el mes de septiembre hemos participado, un año
más, en las fiestas de Bellvitge.
Unas fiestas que necesitan de un
cambio profundo en su planteamiento para poder seguir siendo un
referente de la ciudad y de las ciudades vecinas.
Un síntoma claro del agotamiento
del modelo es que cada año una o
dos entidades deja de montar caseta y ninguna nueva se suma a formar parte de esta tradición.

La caseta de Catalunya en Comú en las fiestas

Assemblea CanviemLH
Sobirania i dret a decidir
Pep Calvis
@JosepCalvis

Des de l’any 2010, coincidint amb la retallada de
l’Estatut, la ciutadania d’aquest país
ha manifestat de forma majoritària
la seva voluntat de ser consultada
respecte al tipus de relació que vol
mantenir amb l’Estat Espanyol.
El PP, amb el suport de Ciutadans i
el PSOE i fent servir tots els aparells
de l’estat, Tribunal Constitucional,
Fiscalia… són els principals culpables que no es pugui celebrar un
referèndum vinculant, amb garanties i reconeixement internacional ,
que interpel·lés a tota la ciutadania,
com exigia més del 80 per cent de
la població del nostre país.
També és cert que les preses de

Junts x Sí per arribar a la independència l’1-O, sense el suport social
suficient per fer front a l’amenaça
de l’estat, han tret possibilitats a fer
un projecte de ruptura constitucional que suposés una segona transició.

Necessitem teixir aliances progresistes per decidir les relacions fraternals i solidaries a establir.
En aquest escenari, hem d’entendre
l’1-O com una mostra de rebel·lió
contra l’autoritarisme i el centralisme, i molts ho expressarem anant
a votar i participant activament a
les mobilitzacions per fer front a les
agressions que puguin patir el nostre autogovern i les nostres institucions.

Agenda i Activitats
1 d’octubre
Diumenge a les 12h

Concert Big band Rhythm Town
Lloc: Plaça dels veïns, Granvia sud.

6 d’octubre
Divendres a les 17.30h

Cinema familiar: Canta!
Lloc: Biblioteca Josep Janés

14 setembre a 24 novembre
de 10h a 13h i de 17h a 20h

Exposició ”El Llobregat. 1 Delta 6
Pobles”.
Lloc: Museu de L’H - L’Harmonia.

dimarts 24 d’octubre
a partir de les 17h

Ple Municipal.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

La Contraportada

L’Hospitalet del PSC, ciutat del ciment sense arbres
»»Les tales massives d’arbres, sense previsió ni replantat, redueixen la cobertura verda a la ciutat.
»»L’especulació immobiliària del govern acaba amb l’arbre monumental més antic de la ciutat.

Operaris talant el Pi de la Remunta, l’arbre més antic documentat de la ciutat. El PSC va llençar fons públics en un trasllat que ha mort l’arbre.

Julia Carballeira

Regidora municipal
@JulyCarballeira

Cada cop són més veïns els que,
sorpresos, ens pregunten sobre el
que passa amb els arbres a la nostra
ciutat. Ens pregunten perquè el seu
carrer, abans ple d’arbres, ara ha perdut tota resta de natura i ha passat a
convertir-se en un carrer gris, fred i
sense vida.
El govern de la nostra ciutat fa sis mesos que fa actuacions de tala massiva
d’arbres a múltiples carrers de la ciutat sense comunicació prèvia i justificant-se en el pla director de l’arbrat.
Pla que es va encetar amb un procés

de consulta ciutadana i que el nostre grup municipal ha denunciat per
la seva opacitat, poca participació i
manca d’informació i debat.

Necessitem més arbres
amb més cobertura verda, i protegir i ampliar
el patrimoni natural.
Aquesta tala massiva d’arbres té
conseqüències greus al nostre municipi com són la reducció alarmant
d’arbres, un empitjorament de la
qualitat de l’aire per reducció de la
cobertura verda i una despesa innecessària i poc transparent.

A això, li sumem la mort de l’arbre
més antic de la ciutat, el Pi de la Remunta, després d’un trasplantament
que ja vam denunciar com inviable.
Una actuació que reflecteix el menyspreu del nostre govern cap al medi
ambient, el patrimoni natural i la salut de la nostra ciutat.
L’Hospitalet és una ciutat sense
muntanya, una ciutat sense platja i
una ciutat amb un passat agrari que
va perdent davant del ciment i la
construcció sense límit.
A CanviemLH, volem una ciutat respectuosa amb el medi ambient i el
seu patrimoni natural. Volem que
L’Hospitalet de Llobregat sigui una
ciutat verda, sostenible i saludable.

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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