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En memòria del company
Jaume Botey
Ana González

Portaveu grup municipal
@AnnaGonzlezMont

Jaume Botey, l’home
que va lluitar per la democràcia i
la igualtat, ens va deixar el passat
mes de febrer de 2018.

El dia 8 de març, dia internacional de la dona i aquest any a més, vaga feminista.

8 de març, vaga feminista
»»Si les dones s’aturen, s’atura el país. Un any més arriba el 8 de març i,
aquest any, amb la vaga feminista.
»»Perquè no tenim res a celebrar, però sí molt a reivindicar.
Julia Carballeira

Regidora municipal
@JulyCarballeira

Hem de reivindicar que
l’ocupació femenina és
10 punts més baixa, el món del treball ens discrimina. I si trobem feina,
cobrem un 24% menys fent la mateixa feina (mitja anual catalana).
Hem de reivindicar que la majoria de
les persones aturades de llarga durada, amb contractes parcials i condicions precàries són dones.

masclista a la feina i a tot arreu continua assetjant-nos i matant-nos.
No podem esperar més per aturar
l’heteropatriarcat que ens ofega i
ens mata. Perquè el que és personal
és polític. El 8 de març totes a la vaga
feminista.

Persona de múltiples facetes: professor, historiador, polític, cristià,
activista per la Pau, antimilitarista, antiglobalització, impulsor de
l’objecció de consciència. Des de la
seva arribada a L’Hospitalet es va
involucrar a l’Associació de Veïns i
la Casa de la Reconciliació del barri
de Can Serra.
Regidor en el primer Ajuntament
democràtic pel PSUC va ser el primer regidor d’Educació que va planificar i executat la trama d’escoles
de primària que contínua encara
vigent a la nostra ciutat.
En la nostra memòria quedarà per
sempre el seu llegat de fe, activisme i compromís i la seva creença
que un món de justícia social, pau i
solidaritat és possible.

El 8 de març totes a la
vaga feminista. Ens volem vives, lliures i unides!

Hem de reivindicar que la majoria
del treball de cura i de la llar es troba
a càrrec de dones.

Si les dones ens aturem, aturem el
país.

Hem de reivindicar que la violència

Ens volem vives, lliures i unides!

El llegat de Jaume Botey, imprescindible a LH

Ple Municipal #PleLH

El polèmic procés de selecció del càrrec de
síndica de greuges a L’Hospitalet de LLob.

A l’alumna que va fer boicot
Núria Muñoz
Veïna de L'Hospitalet
@nuria_dakar

Aviat rebràs el resultat de les proves
que vas afrontar i boicotejar fa uns
dies, segurament ja saps que et suspendran.

Votació en urna de la síndica de Greuges al ple municipal al ple municipal de gener de 2018.

Fran Villaescusa
Coordinador grup municipal
@fvillaescusaARQ

La figura de la síndica de
Greuges és una figura de prestigi. En
aquest sentit, es va treballar en un
reglament que fes que la selecció de
les candidatures al càrrec incentivés
la participació, on diverses candidatures amb suport d'entitats tinguessin després el suport del consell de
ciutat, de la població i del ple.
Però la realitat va ser ben diferent,
les excessives restriccions a les candidatures va fer que només prosperés una única candidatura, deslluint
un procediment que havia d'oferir
diverses candidatures a la ciuta-

dania. A CanviemLH valorem molt
positivament l'esforç de les entitats
que van donar suport a l'única candidatura i actual síndica, però també considerem que s'ha perdut una

Els sous dels càrrecs públics han d'anar vinculats
al nivel de vida de la ciutadania. Defensem el codi
ètic de CanviemLH.

A més, les retribucions aprovades
pel càrrec ens semblen excessives i
superen àmpliament la limitació de
sous per càrrecs públics que fixa el
nostre codi ètic.

ecològics i econòmics per a les administracions.
Un sol litre d’oli abocat al clavegueram contamina mil litres d’aigua,
mentre que la seva depuració costa
a l’administració al voltant de 2,50 €
per quilogram.

L’oli és un residu reciclable i el d’ús
domèstic representa el 88% de l’oli
que es podria arribar a reciclar.
L’inadequat tractament d’aquest oli
té resultats molt nocius per al medi
ambient i suposa greus problemes

Malgrat que el teu text demostri
que domines el vocabulari, l’ortografia i la gramàtica, malgrat que
reculli una reflexió feta amb sentit
crític, malgrat que tinguis la capacitat de valorar les diferents realitats
socials i les necessitats de finançament equitatiu, malgrat que siguis
capaç de tenir l’empenta i prenguis
decisions per tu mateixa, et suspendran.

oportunitat d'estimular la participació ciutadana.

Volem ampliar i millorar el reciclatge d’oli

El reciclatge de l'oli és indispensable.

Com tu molt bé expliques, el sistema no està pensat perquè escriguis
allò que vulguis, el text no s’ajusta
al que demana l’exercici i per això et
suspendran.

Cal donar al problema una resposta ràpida i eficient, per això des de
CanviemLH volem potenciar el sistema de recollida i reciclatge d’oli a la
ciutat amb l’ampliació i difusió dels
punts de recollida. Cal conscienciació, difusió dels punts de recollida i
recursos per fer-ho.

La prova boicotejada per l’alumna de 4t ESO

Per al sistema, cal que et sotmetis
a una prova concreta i escriguis 125
paraules d’allò que et proposin, si
ho fas, et donaran una bona nota i
seràs una alumna brillant. Però saps
una cosa? Tu ja ets una persona
brillant, digui el que digui la nota final. Has demostrat tu soleta que les
proves no tenen cap sentit, saps escriure, raonar i emocionar, però una
prova absurda d’una llei absurda,
dirà el contrari.
Moltes gràcies, alumna de 4t d’ESO,
per fer-me reflexionar.

Grup Municipal Ampliat

El tramvia per la Diagonal arriba al moment decisiu
El projecte de la unió dels tramvies
per la Diagonal de Barcelona arriba
al seu moment decisiu. Falten pocs
dies perquè en el ple municipal de
la ciutat veïna de Barcelona s’aprovi
o es rebutgi aquesta connexió que
nosaltres defensem com a prioritària per a la mobilitat metropolitana i de la nostra ciutat, l’Hospitalet
de Llobregat.
A l’Hospitalet, el grup municipal de
CanviemLH va presentar al ple de
desembre de 2015 una moció de

suport a la connexió del tramvia per
la Diagonal que va ser aprovada per
tots els grups excepte el PP i CIU.
Malgrat que de manera àmpliament
majoritària representants polítics,
socials i veïnals dels municipis per
on passa la infraestructura s’han
manifestat a favor d’aquesta opció,
no sembla que els grups de l’oposició barcelonina estiguin per la labor.
El govern de Barcelona en Comú
ja ha manifestat la seva aposta ferma per la connexió i per començar

Moció de CanviemLH aprovada per tots els grup excepte PP i CiU al ple de l’Ajuntament de LH

obres com més aviat millor.
Però a què respon aquest posicionament dels grups de l’oposició de
Barcelona si els municipis metropo-

La unió dels tramvies millorarà la qualitat de l’aire
i la mobilitat sostenible
també a l’Hospitalet.
litans han considerat imprescindible
aquesta connexió? I més concretament, què fa que el grup municipal
d’ERC de Barcelona i el seu portaveu (i vicepresident de l’AMB, no ho
oblidem), l’Alfred Bosch, no s’hagin
posicionat públicament a favor del
tramvia per la Diagonal? Tacticisme
polític?
CanviemLH apel·lem a la responsabilitat política perquè aquesta infraestructura es comenci a fer realitat durant aquest mateix any i tenir
la connexió com més aviat millor.

Assemblea CanviemLH

Sostenibilitat, energia i qualitat de l’aire i propostes municipals de millora
Ivan Nieto
Regidor Municipal
@ivannieto80

Segons diversos estudis, la contaminació ja provoca la
mort prematura de milers de persones arreu del món, també a Espanya, a Catalunya i a L’Hospitalet de
Llobregat.
El repte del canvi de model energètic no és ja una simple prioritat política o tecnològica, és el repte civilitzatori del segle XXI.
Si totes les administracions i sectors
professionals no entomen de manera conjunta, coordinada i planificada aquesta transició energètica, que
ha d’incloure canvis en el mode de
consum, de generació i extracció de
recursos primaris i en el transport

i les seves fonts de propulsió, no
aconseguirem frenar el canvi climàtic i els nostres avis i àvies, nens i
nenes patiran els efectes directes
sobre la seva salut.

L'Autoconsum i l'energia
verda, amb l'eficiència i la
reducció del consum són
claus per la sostenibilitat.
Sobren ja manifestos i fotografies,
falten recursos i ajudar a famílies,
comunitats de veïns, autònoms i
pimes perquè implementin mesures directes d’estalvi energètic, de
reducció del consum, d’impuls de
l’economia circular, de foment de
l’energia 100% renovable i de les
fonts d’autoconsum.

L'Ajuntament té molt camí per fer
també pel que fa a mobilitat sostenible, com millorar el transport
públic, les conversions en zones
de vianants accessibles, el foment
del vehicle elèctric i de la mobilitat
compartida, del Pla Director de la Bicicleta, que encara no avança, de fer
més i millors zones verdes, d'aprofitar el projecte de soterrament de
les vies del tren per crear dos grans
connectors verds entre els barris i
replantejar l'àmbit del PDU Gran Via
eliminant els gratacels, regenerant
el teixit industrial de la ciutat i respectant i fomentant els rics terrenys
agrícoles de la ciutat.
A CanviemLH treballem per assolir la fita que tota la ciutadania tingui una zona verda a un màxim de
300 m del seu habitatge.

La Contraportada

L’últim titular de fum del PSC, el Cirque du Soleil
»»El govern del PSC prioritza una inversió milionaria de diners públics per formigonar uns terrenys pel Circ.
»»Els cartells del Cirque du Soleil anuncien el show a "la carpa blanca de Barcelona", sense nombrar L'Hospitalet.

Operaris asfaltant el solar destinat a l'instal·lació puntual del Cirque du soleil que ha costat més de 1.200.000 € de diners públics.

Pau Taxonera
Activista
@hippiepirata

Ens agrada el Cirque du
Soleil però denunciem la cessió per
part del govern d'uns terrenys destinats a equipament, on s'ha eliminat
qualsevol centímetre de terra i tot
l'arbrat amb una inversió milionària
de les arques municipals.
Pel nostre equip de govern, del que
ja coneixem la seva aversió a tot el
que sembli verd i faci olor de natura,
el ciment és zona verda, obviant que
el que la gent entén com verd, són
arbres que fan ombra a l'estiu i gespa
perquè els nens juguin, envoltats de

camins de terra per seure o passejar.
Per descomptat, la gran desfeta de
terra fèrtil i l'aplanament del terreny,
que ha costat al voltant d'un milió

L'Hospitalet no apareix
als cartells del circ que
promocionen "la carpa
blanca de Barcelona".
i quart d'euros a la ciutadania, no
serveix per donar satisfacció al circ,
sinó per formigonar una zona que es
podria haver convertit en parc o hort
urbà, perquè el circ no ha assegurat
la seva continuïtat a l'Hospitalet, per
molt barat que li surti el simulacre de
lloguer que ha signat.

El circ només pagaria, si s'instal·lés,
una taxa pública puntual que fa que
per recuperar la inversió, en el cas
d'una representació anual, trigarem
més de deu anys en recuperar la inversió. L'equip del PSC gasta diners
públics en grans titulars que no aporten res a la ciutat.
Al cap i a la fi l'únic que hem aconseguit és gastar una gran quantitat de
diners, malmetent uns terrenys que
ben gestionats haguessin servit per
crear més riquesa, llocs de treball,
un pulmó verd i d'esbarjo per una
població amb uns nivells de contaminació i de densitat intolerables.
És això el que volem per la nostra
ciutat?
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