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Aquest document ha estat elaborat a través d'un procés participatiu que ha comptat amb 
diferents fases, enriquint-se amb les aportacions realitzades en grups de treball amb experts, 
debats i discussions de cadascun dels àmbits, jornades, i suggeriments i propostes recollides 
mitjançant carpes informatives, trobades i reunions amb entitats i veïns, i també a través de 
diferents canals (web, correu, xarxes socials, whatsapp). 

És, per tant, un document viu i obert a noves aportacions i revisions que ha de servir de base 
per l'acció política. Un programa per fer de l'Hospitalet una ciutat republicana.
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Esquerra Republicana, garantia de valors republicans,

garantia de ciutat republicana
El retorn en el darrer mandat d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament, amb dos regidors,
ens han permès treballar des de l'Ajuntament per avançar en la construcció d’una ciutat
republicana i fer possibles algunes d’aquelles propostes que semblaven impossibles.

Des d’una oposició constructiva i en positiu, i pensant sempre amb la ciutat i la millora
de la vida de totes les famílies, hem aconseguit arribar a pactes per tirar endavant diferents
propostes electorals amb les que ens vam comprometre en el passat programa electoral.
Alguns exemples són: 

 Síndica de Greuges. Hem aconseguit la creació de la Síndica de Greuges,
un nou òrgan encarregat de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques de la ciutadania de l'Hospitalet davant l'Administració municipal.
Una figura independent i objectiva, que treballa de manera coordinada amb
la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

 Carnet Jove local.  Aquesta proposta de Jovent  Republicà s’ha realitzat
gràcies a la Direcció General de Joventut,  a través d’una prova pilot per
crear els carnets joves locals. El Carnet Jove de l'Hospitalet permetrà que
els  joves  d’aquesta  ciutat  tinguin  descomptes  en  activitats  culturals,
comerç, socials i esportives.

 Impuls de les polítiques LGTBI. Hem impulsat les polítiques per a perso-
nes LGTBI a la ciutat  i,  gràcies al  suport  de la  Diputació  de Barcelona,
l'Hospitalet tindrà un Pla Municipal LGTBI. 

 Més recursos per l'educació en el lleure. Hem treballat per augmentar en
aquest mandat els recursos als esplais, entitats del lleure i d'acció social,
per acompanyar la seva tasca fonamental al costat dels infants i joves.

 Moratòria sobre els pisos turístics. Vam aconseguir una moratòria en la
concessió de llicències d'habitatge d'ús turístic, davant la problemàtica ge-
nerada per l'increment d'aquest fenomen a l'Hospitalet. Malauradament la
regulació posterior ha estat insuficient, i seguirem treballant per corregir-ho.

 Protocol contra les agressions masclistes a les festes majors.  Hem
proposat un protocol conta les agressions masclistes a les festes majors i
altres esdeveniments. Volem una ciutat lliure de violències masclistes.

 Reducció de l'IBI. Per primera vegada a la història d’aquesta ciutat, hem
aconseguit que el govern socialista, enlloc d’augmentar l’IBI, el rebaixes el
2% durant aquest mandat.

 Iniciatives per protegir el patrimoni. Hem defensat activament el patrimo-
ni de la ciutat, impulsant la creació de la comissió per revisar el Pla Especi-
al de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) o propostes per la re-
habilitació i recuperació del carrer Xipreret, Can Rigalt, Cal Trabal...
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Esquerra Republicana és, doncs, la garantia dels drets civils i llibertats de la ciutadania de
l'Hospitalet, siguin com siguin i vinguin d’on vinguin, parlin com parlin, perquè aquests són
els nostres valors. Els valors republicans.

Per  això  des  d'Esquerra  Republicana  volem  fer  de  l'Hospitalet  una  ciutat
republicana: una ciutat al servei de la ciutadania, on les persones estan al centre de les
polítiques municipals. Una ciutat orgullosa de la seva major riquesa, la diversitat. Que lluita
per fer desaparèixer les desigualtats, i per dignificar els seus barris, els seus carrers. Una
ciutat que treballa per millorar la vida dels seus veïns i veïnes.

Una ciutat que estima, preserva i protegeix el seu patrimoni arquitectònic, històric, natural i
cultural. La que aposta per la feina de qualitat, la petita i mitjana empresa, pels autònoms i
el comerç de proximitat.

Fer una ciutat republicana és també tenir un Ajuntament amb parets de vidre, transparent,
responsable,  que  rendeix  comptes  i  sense  clientelisme  polític.  Amb  un  govern  que
comparteix la presa de decisions amb la ciutadania, que dona la veu i escolta als veïns i
veïnes, a qui no li fa por el diàleg i la democràcia. 

Per això volem fer una ciutat republicana
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Una ciutat dinàmica
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Una ciutat dinàmica.
1. Lideratge econòmic i ocupació de qualitat

L’Hospitalet de Llobregat ha d’aprofitar la seva situació estratègica en l'àmbit de Catalunya
per redefinir i  potenciar el sector productiu i el teixit industrial, per fer-lo més creatiu,
fomentat en les noves tecnologies, la biomedicina, la indústria verda i d'alt valor afegit, i
que respongui a les necessitats de la ciutat. La ciutat ha de desenvolupar una estratègia
econòmica que tingui  com objectiu  crear llocs de treball  de qualitat  i  crear riquesa per
distribuir-la als barris del nostre municipi.

L'Hospitalet, com a segona ciutat del país, ha de crear complicitats amb Barcelona, i
exercir un lideratge compartit per tal d’enfortir el motor econòmic de Catalunya que és avui
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els reptes i oportunitats van molt més enllà dels límits
municipals,  i  cal  que  l'Hospitalet  sigui  capaç  de  jugar  aquest  paper  de  centralitat
metropolitana.

Per fer una ciutat republicana treballarem per preservar la petita i mitjana empresa,
els botiguers, el comerç de barri, com a generadors de riquesa i creixement de l’economia
local. Generadors de llocs de feina de qualitat, i creadors d'activitat econòmica als barris,
mantenint-los vius, i  també als polígons industrials.  Perquè cal  apostar  per  les nostres
àrees industrials i productives, per la seva importància estratègica i econòmica, i perquè
les nostres empreses de serveis i  d’I+D+I,  les petites i  mitjanes,  i  també les grans, no
marxin a altres municipis.

Els municipis republicans han de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia
i fer possible la llibertat de la seva ciutadania en la seva dimensió econòmica, aconseguint
l’absència de dominació de qualsevol tipus, en especial de les grans corporacions i dels
poders  econòmics.  Només  un país  pròsper,  construït  sobre  una forta  base industrial  i
innovadora i  amb unes institucions eficients  i  independents  dels  poders econòmics pot
garantir que el creixement sigui compartit i s’avanci cap a una societat sense desigualtats i
basada en la llibertat i la responsabilitat personal.

Per tot això des d'Esquerra Republicana apostem: 

 Per  impulsar  el  creixement  de  l’economia  local,  la  generació  de  riquesa  i  que
aquesta arribi a tots els barris de la ciutat.

 Per la creació d'ocupació, amb llocs de feina amb formació i de qualitat.

 Per impulsar les àrees industrials, amb especial atenció a la Carretera del Mig i el
retorn d’empreses.

 Per l'atracció, retenció i establiment del talent a la pròpia ciutat.

 Per fomentar un producte amb identitat pròpia de la ciutat.
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1.1 Ocupació de qualitat

En els  municipis  republicans  s’ha de bastir  un mercat  de treball  enfocat  al  fet  que les
persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat,  en igualtat de
condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les
empreses i amb concertació social en les relacions laborals. 

L’Hospitalet,  conscient de la riquesa en talent de la ciutat, que és el factor principal de
creixement, ha de fer una aposta decidida per garantir l’ocupació de qualitat en tots els
àmbits i en especial en els grups més desprotegits, ja sigui per edat, gènere o qualsevol
altra situació de desigualtat. 

Mesures:

• Activació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l'Hospitalet, que
tindrà com objectiu la planificació econòmica de la ciutat, la formació específica
i necessària de les persones, la creació de l’ocupació i la potenciació del teixit
industrial i comercial de la ciutat.

• Impuls del Pacte Local  per l’Ocupació,  per coordinar els diferents agents
econòmics (representants institucionals, associacions empresarials,  sindicats,
agrupacions de comerciants, assemblees de persones a l’atur...), i que culmini
amb una mesa local, efectiva, d’ocupació. 

 Creació  d’un  viver  d’empreses  i  espais  de  coworking per  a  persones
emprenedores que volen iniciar un negoci que afavoreixi el seu desenvolupament i
consolidació al territori.

 Dinamització dels serveis presencials i en línia dedicats al món del treball, on hi
hagi l’accés a la borsa de treball, en igualtat de condicions i amb totes les garanties
de dret i es prestin serveis d’informació i assessorament en línia i es pugui trobar
tota la informació necessària sobre el món del treball.

 Adequació  i  ampliació  dels  cursos  de  formació  ocupacional  i  reciclatge
professional. Cal que aquests cursos estiguin connectats amb les necessitats del
món del treball i que serveixin com a entrada al mercat laboral d’aquells que els
segueixin.  També  s’han  d’ampliar  cap  a  sectors  en  els  quals  la  demanda  de
treballadors és elevada, sobretot els relacionats amb els serveis a les persones.
Potenciar el model de formació dual. 

 Potenciar els itineraris personals d’inserció i programes d’orientació i suport a la
inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat.

 Analitzar i aprofitar els filons d’ocupació  per tal de crear nous llocs de treball de
qualitat a sectors emergents de l’economia. 

 Impuls  i  dinamització  de  l’Escola  d’Oficis  –  Casa  de  les  Professions,  que
s’encarregarà  de  gestionar  i  coordinar  la  Formació  Professional  a  l’Hospitalet.
Veure l'apartat corresponent sobre Formació Professional al punt d'Educació (pàg.
37)

 Estudiar  la  remunicipalització  d'aquells  serveis  que  per  la  seva  naturalesa
puguin ser assumits de manera directa per l’Ajuntament i que puguin suposar una
generació d’ocupació estable i de qualitat amb criteris econòmics i de sostenibilitat,
com per exemple el servei de neteja, entre d’altres.
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 Crear  clàusules  socials  per  garantir  que  als  serveis  externalitzats  existeixin
unes  condicions  laborals  dignes  i  sense  discriminacions  per  raó  de  gènere  o
origen.

 Inclusió  en  la  contractació  pública  de  clàusules  socials  prioritzant  aquells
col·lectius amb majors dificultats per accedir al mercat laboral.

 Promoure  la  contractació  fixa  de  personal  per  treballar  a  l’administració
municipal, amb estabilitat de plantilla i bones condicions de treball.

 Refusar  la  contractació  directa  o  indirecta  per  mitjà  d’ETT  per  part  de
l’administració municipal.  Limitar  els subcontractacions en la prestació d’obres o
serveis públics a la nostra ciutat.

 Reduir les xifres de sinistralitat laboral, no únicament incrementant l’activitat de
control  i  vigilància de l’Administració,  sinó reclamant  com a obligació inherent  a
l’exercici empresarial la realització  d’activitats preventives. 

 Facilitar l’autoocupació i el cooperativisme amb crèdits tous i/o microcrèdits en
els  quals  l’Ajuntament  seria  l’avalador  per  a  projectes  viables,  preferentment
engegats per joves o aturats majors de 45 anys.

 Fomentar fórmules flexibles de treball que fomentin el treball per objectius, el
‘teletreball’, jornades compatibles i adaptables al cicle de vida i a la, conciliació de
la  vida  familiar  i  personal  d’homes  i  dones,  setmana  laboral  comprimida,  banc
d’hores.... a partir del qual els treballadors i treballadores poden accedir quan ho
necessitin.

 Promoure plans de formació contínua, transversal i específica per a treballadors
autònoms i la seva continua actualització formativa per a tenir bona competitivitat.

 Garantir  el dret a la mobilitat per l’accés al treball  amb bonificacions i tarifes
socials en el transport públic, en especial atenció als col·lectius més vulnerables.  

 Promoure  la  incorporació  de  dones  a  les  professions  tradicionalment
masculines, mitjançant formació i plans d'ocupació eficients.

 Posar en marxa programes de foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat
per  a  col·lectius  vulnerables,  com  les  persones  amb  discapacitat  i/o  trastorn
mental, majors de 50 anys, persones aturades de molt llarga durada, dones que
res reincorporen al mercat laboral després d’anys dedicat a les cures, o persones
trans.

 Promoure  l’emprenedoria  i  autoocupació  entre  les  dones,  com una via  més
d’inserció  al  mercat  laboral,  així  com  oferir  suport  en  forma  d’assessorament,
acompanyament i suport econòmic a través de microcrèdits, des de la idea inicial
fins a la consolidació del projecte empresarial.

1.2 Ocupació Jove

Un col·lectiu que mereix especial atenció per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet és el dels
joves, en la mesura que s’incorporen per primera vegada al mercat laboral i poden tenir
especials dificultats per tal  de desenvolupar-s’hi de manera plena. És per això que des
d’Esquerra l’Hospitalet pensem que s’han de prendre un seguit de mesures específiques,
combinades amb les anteriorment exposades, per tal facilitar la seva plena incorporació al
món del treball amb garanties d’èxit.  Les propostes en aquest àmbit les trobareu dins de
l'apartat Joventut d'aquest programa (pàg. 22)
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1.3 Indústria

El  sector  industrial  ha  estat  tradicionalment  el  motor  de  la  econòmica  catalana,  i
especialment de l’Hospitalet de Llobregat.  Les ciutats republicanes han d’apostar per
promocionar el sector industrial i dotar-lo de les eines per tal que es pugui adaptar a la
constant modernització del sector i mantenir, així, la seva competitivitat i viabilitat de futur.

L'Hospitalet es troba en una immillorable situació geogràfica estratègica, a prop del
Port de Barcelona i a tocar de l'Aeroport del Prat, connectada a infraestructures viàries
importants i equipaments com la Fira de Barcelona, que li proporcionen un espai central
dins de l'Àrea Metropolitana. 

Hem de ser capaços de potenciar les àrees industrials de la ciutat, i treballar per consolidar
i atraure noves industries que aportin valor afegit al teixit productiu del territori.

Mesures:

• Reindustralització  de la Carretera del Mig. Després dels fracàs del Pla de
Renovació  d'Àrees  Industrials  (PRAIH),  que  pretenia  transformar  la  zona
industrial per fer-hi milers de pisos, i de  l’expulsió de part d’indústria d’aquesta
zona, l'actual zona industrial de la Carretera del Mig continua patint degradació
i abandonament. Treballarem per promoure el retorn de la indústria en aquest
sector central de la ciutat, com a pol de desenvolupament econòmic, atraure
noves indústries de valor afegit, i donar suport a les empreses que encara s'hi
mantenen  per  tal  d’assegurar  la  seva  viabilitat  i  continuïtat.  Dignificar  i
modernitzar la zona industrial de la Carretera del Mig serà una prioritat.

• Potenciació de l'àrea industrial de Pedrosa com a espai estratègic per a la
indústria 4.0, TIC i tecnològica.

• Impuls  del  sector  biomèdic,  per  fomentar  la  implantació  d’empreses  de
recerca i fabricació dins el sector mèdic amb el clúster del Biopol'H, aprofitant
les oportunitats que ofereixen dos grans hospitals de referència de la ciutat,
com són l’ICO i l’Hospitalet de Bellvitge, i la Universitat de Barcelona.

– Millora del transport públic entre la ciutat de l’Hospitalet i els polígons industrials
on hi treballin més ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.

– Millorar  la  productivitat  de  les  nostres  empreses,  promovent  i  facilitant  la
instauració de mesures d’organització del treball que tendeixin a generar una major
eficiència.

– Creació d’espais com els Parcs Tecnològics o els Centres de Transferència que
treballin en xarxa, i contribueixin a generar sinergies entre l'àmbit de la recerca i el
sector productiu.

– Potenciar  i  dinamitzar  el  Districte  Cultural,  i  facilitar  la  ubicació d’empreses,
institucions,  indústries  culturals  i  activitats  econòmiques  relacionades  amb  la
cultura.

– Promoure mesures per fer  aflorar  l’economia submergida i  donar  suport  per
combatre-la.

– Impulsar la internacionalització i nous mercats per les empreses de la ciutat.

– Promoure la xarxa de serveis en sectors amb identitat pròpia de la ciutat com la
restauració i la musica.
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– Facilitar  els  espais  de  carrega  i  descarrega,  millorar  els  aparcaments  per
visitants, i generar aparcaments de carrega d’energia per vehicles elèctrics.

– Potenciar, promoure i facilitar el reciclatge de residus industrials.

– Traçar un pla conjunt per millorar la seguretat en els polígons industrials.

– Promoure el cooperativisme per aconseguir millores en consum energètic.

1.4 Comerç, mercats municipals i fires

A Esquerra Republicana creiem que el petit i mitjà comerç de l'Hospitalet ha de ser un dels
pilars econòmics importants de la ciutat. La nostra ciutat té una llarga tradició en aquest
tipus  de  comerç;  també  amb  una  xarxa  de  mercats  arrelada  als  barris  i  en  ple
funcionament. 

Per això apostem per  seguir fomentant un comerç de proximitat, de confiança i de
qualitat, dinamitzant-lo i afavorint la seva tasca, també com a instrument per a mantenir la
vida als barris i les relacions socials que tant ens cohesionen.

Mesures: 

• Impuls  del  Pacte  Local  pel  Comerç,  dotant-lo  dels  recursos  econòmics
necessaris per tal de tirar endavant les propostes acordades.

• Impulsar un Pla de Mercats que inclogui una estratègia de dinamització, que
vagi més enllà de les direccions de mercat actuals, per tal d’agilitzar i facilitar la
transmissió de concessions als mercats municipals i la reobertura de parades
tancades, i recuperar el sentit dels mercats municipals com a “places”, com a
“àgores”,  punts  centrals  i  oberts  al  barri  i  que  generin  fluxos  i  activitats
complementàries.

– Definir  el  paper  de  la  Farga  com  a  un  motor  econòmic  de  la  ciutat.  Cal
promoure l’atracció de fires especialitzades en sectors emergents i de valor afegit
destinades a emprenedors i pimes.

– Creació  dels  Eixos  Comercials  de barri,  equilibrant  el  tipus  de comerç  i  els
sectors d’activitat, per tal que els comerços de les diverses zones de la ciutat siguin
complementaris i cobreixin la totalitat de les necessitats bàsiques de la ciutadania.

– Ampliar i millorar la tasca informativa respecte la normativa comercial i afavorir
el seu compliment, així com racionalitzar l’activitat inspectora.

– Ampliar i  potenciar la formació als comerciants en temes que els afectin i els
ajudin en la millora i reciclatge continu de la seva activitat, amb especial atenció a
l’ús de les noves tecnologies.

– Descentralitzar  la  informació  i  assessorament  comercial  als  districtes,  de
manera que els comerciants puguin rebre una assistència primària de proximitat,
amb uns horaris d’atenció compatibles amb l’activitat comercial.

– Revisar els índexs de situació dels carrers per tal  d’ajustar  la tributació a la
rendibilitat comercial real de la zona i poder millorar la dinamització comercial dels
barris amb menys activitat.

– Posada  en  marxa  d'un  programa  municipal  “Reempresa”,  per  oferir
assessorament  tant  als  empresaris  i  empresàries  que  volen  vendre  la  seva
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empresa, com persones emprenedores interessades en donar-les-hi continuïtat  i
viabilitat.

– Crear  una  borsa  de  locals  comercials  per  a  emprenedors  destinats
especialment a joves i dones que vulguin iniciar un projecte. Acompanyar-ho amb
assessorament, informació, formació i ajuts com microcrèdits i/o crèdits tous per a
l’obertura de comerços viables econòmicament.

– Fomentar convenis entre les associacions comercials i gremis amb els centres
de formació professional  públics per tal  d’ocupar al comerç municipal estudiants
formats a la ciutat.  Potenciar el model de formació dual.

– Facilitar al comerç informació i formació sobre el medi ambient i la sostenibilitat,
augmentant  la  conscienciació  i  sensibilització  general.  Impulsar  el  reciclatge,
facilitant la tasca al comerciant amb assessorament i suport tècnic directe per part
del municipi.

– Promoure l'accessibilitat d'espais i locals mitjançant ajudes als comerços que
adaptin els seus accessos i instal·lacions.

– Impulsar una borsa de locals buits  i  un programa d'ajuts  i  assessorament  a
emprenedors per facilitar l'obertura de nous comerços.

– Creació  d'una  zona  taronja  gratuïta  d'aparcament  amb  límit  de  temps  per
impulsar la promoció del comerç local de l'Hospitalet.

– Fomentar l’ús del català com a llengua de relació normal als comerços, ajudant
a través de cursos gratuïts, als comerciants que vulguin millorar el coneixement del
català parlat i escrit.

– Posar en marxa ajudes fiscals i bonificacions per tal d’impulsar el petit comerç a
la nostra ciutat. 

– Promoció  de  polítiques  de  comerç  just,  solidari  i  de  proximitat,  realitzant
campanyes anuals que donin a conèixer els productes i espais on es poden trobar
a la ciutat.

1.5 Turisme 

L'Hospitalet  cada  cop més  veu créixer  un  important  sector  turístic.  La  proximitat  amb
Barcelona, el desenvolupament de la zona de plaça Europa i l'aparició de nous models de
negoci i d'establiments d'ús turístics, fan que l'impacte d'aquest sector sigui una realitat a la
ciutat. 

L'Hospitalet ha de saber aprofitar les oportunitats, però cal tenir en compte l'impacte
negatiu que un desenvolupament turístic sense control té als barris i la vida dels veïns i
veïnes. 

Mesures:

• Planificació  d'una  estratègia  de  desenvolupament  turístic sostenible,
equilibrada  i  racional,  que  determini  les  diferents  modalitats  d'establiments
turístics, la seva distribució, equitativa als barris i els marges de creixement. 

• Pla de Xoc contra els pisos turístics il·legals, amb mecanismes de detecció,
inspecció, control i sanció.
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 Elaborar  un  Programa de  Difusió  del  Patrimoni  de  l'Hospitalet,  que  permeti
donar a conèixer la riquesa cultural, patrimonial i cultural de la ciutat aprofitant les
fires i grans esdeveniments que tenen lloc a la ciutat, mitjançant la instal·lació de
punts d'informació temporals, visites guiades, etc.

 Desenvolupar  i  potenciar  l’Hospitalet  com  a  destinació  turística  esportiva,
aprofitant tant les instal·lacions actuals com l’oferta de la ciutat, tant pel que fa a
entitats  esportives  com  allotjament  o  teixit  comercial,  esdevenint  seu  de
competicions, campionats i esdeveniments esportius que projectin la ciutat.

1.6 Responsabilitat social, cooperativisme i Tercer Sector

Hem d’introduir criteris ètics i socials dins l’economia de la nostra ciutat. Una eina per fer-
ho  possible  és  la  responsabilitat  social  corporativa  i  les  entitats  del  Tercer  sector  i
l’economia social i cooperativa.

Una ciutat republicana ha de fer dels valors i de l’ètica l’eix de la seva existència, i
l’economia s’ha d’impregnar d’aquests. L’Hospitalet ha d’apostar per un creixement que
vagi més enllà del benefici econòmic, i posi en el centre les persones.

Mesures:

• Promocionar el cooperativisme i l’economia social com a forma de creació
d’ocupació de qualitat. Per això, cal augmentar la informació i l’assessorament
sobre  aquests  temes  i  donar  facilitats  per  a  la  constitució  de  societats
cooperatives o d’economia social.

• Impulsar les clàusules socials com a política d’ocupació en les licitacions
públiques,  per promoure l’ocupació de determinants col·lectius en risc
d’exclusió social i per prioritzar aquelles empreses que facin esforços de
responsabilitat legal i social.

• Un Ajuntament amb sentit social. Promoure que la realització de tasques
d’àmbit  municipal  siguin  realitzades  per  empreses  del  Tercer  Sector,
cooperatives locals i empreses d’inserció de la ciutat.

– Fomentar  el  desenvolupament  de  la  Banca  Ètica,  els  fons  socials  i  la
intermediació  municipal  davant  la  banca convencional  pel  finançament  de nous
projectes i el seu control i seguiment.

– Promoure  els  principis  i  valors  del  Tercer  Sector  i  del  cooperativisme,  tot
destacant els avantatges competitius d’aquest model.

– Promoure ajuts a la professionalització del Tercer Sector.

– Facilitar la presència i l’activitat dels Centres Especials de Treball al municipi,
reservant un 6% dels contractes públics municipals per aquest tipus d’empreses de
treball protegit per a persones amb discapacitat.

– Impulsar  accions  de  formació  de  responsabilitat  i  compromís  social  en
l’empresa com a eina de millora de competitivitat de l’empresa.

– Impulsar  marques  de  qualitat  de  bones  pràctiques  socials  per  a  operadors
públics i privats.
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Una ciutat de les persones
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Una ciutat de les persones.
2. Drets i benestar

Una ciutat republicana és aquella on les persones estiguin al centre de les polítiques
municipals. Per això des d'Esquerra Republicana treballarem per fer una ciutat més justa,
equitativa i lliure, que no deixi enrere als seus veïns i veïnes, lluitant contra les desigualtats
i l'exclusió social. 

Necessitem un Ajuntament al costat de la nostra gent gran, dels infants i els joves.
Cal treballar per la igualtat real i plena de la dona, impulsant la paritat en tots els àmbits
municipals i en els que l'Ajuntament participi, per fer una ciutat feminista. Una ciutat que
també ha de garantir la igualtat i els drets de les persones LGTBI, reivindicant la diversitat i
lluitant contra les discriminacions. I que posi en valor el seu caràcter acollidor i obert amb
la nova ciutadania. 

Volem una ciutat més amable i inclusiva, que pensi en tots els seus veïns i veïnes.
Cal treballar per eliminar el 'barrerisme', millorant l'accessibilitat de carrers i equipaments.
L'Hospitalet ha d'impulsar un urbanisme feminista, que concebi la ciutat més enllà de la
mobilitat de trànsit, amb espais pensats per la socialització, la trobada i el gaudi. I fer de
l'Hospitalet una ciutat més verda i sostenible, augmentant la cobertura verda a carrers i
espais públics de tots els barris, i preservant els espais naturals que encara queden a la
ciutat. 

Per tot això des d'Esquerra Republicana apostem:  

 Per la lluita contra l'exclusió social i les desigualtats.

 Per polítiques municipals pensades per a tothom.

 Per una ciutat feminista.

 Per una ciutat diversa, inclusiva i acollidora.

 Per una ciutat més verda.
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2.1 Atenció a les persones

2.1.1 Lluita contra les desigualtats

La prioritat per un Ajuntament republicà ha de ser reduir les desigualtats i lluitar
contra l'exclusió social, sense que cap família que quedi al marge. En aquest sentit, cal
abordar-ho  des  d’una  perspectiva  integral,  pluridisciplinar,  pluridepartamental,  i  en
coordinació també amb altres administracions, ja que els factors que influeixen són cada
vegada més nombrosos i complexos i les seves conseqüències també diverses. En política
social no n'hi ha prou amb anar tapant forats.

I cal plantejar un salt qualitatiu en la prestació dels serveis socials: posant en valor la feina
dels i les professionals, la participació del Tercer Sector, i fent que la ciutadania passi de
ser consumidora a coparticipant en la definició de programes i de les polítiques que s’han
de seguir. 

Mesures:

• Impuls  d'un  Pacte  Local  contra  la  pobresa,  que  inclogui  diverses
administracions,  agents socials i  econòmics i entitats del Tercer Sector, que
puguin aportar la seva visió per tal de poder guanyar en eficàcia i eficiència,
amb actuacions objectives, calendari, pressupost, indicadors d’avaluació, així
com un comitè permanent de seguiment i anàlisi integrat per representants dels
diferents actors implicats.

• Implantació  de  la  tarifació  social en  els  impostos,  taxes  i  preus  públics
municipals.

– Reforçar els Serveis de Mediació i els ajuts d’urgència per ajudar a les famílies
que pateixen risc de ser desnonades, evitant especialment els desnonaments de
famílies amb fills a càrrec i que una mateixa família pateixi un segon desnonament.

– Assegurar  recursos  suficients  per  lluitar  contra  la  pobresa  energètica,
proporcionar  suport  municipal  perquè  cap  família  de  la  ciutat  amb  problemes
d’exclusió social pateixi talls de subministrament bàsic.

– Implantar  un sistema estable d’ajudes o renda municipal  per a famílies amb
infants sota el llindar de la pobresa, on l’infant sigui el titular del dret.

– Afrontar la reforma pendent dels serveis socials bàsics municipals, d’acord amb
un model d’atenció que s’adapti  millor a les característiques i necessitats de les
persones, i fomenti la seva participació i autonomia personal.

– Compactar  la  diversitat  d’ajuts  i  de  prestacions  existents  en  l’àmbit  de  la
intervenció  social  per  avançar  cap  una  atenció  més  holística  i  integral  de  la
persona.

– Avançar  en  una  major  i  millor  coordinació  entre  totes  les  administracions
competents i amb el tercer sector en la planificació transversal dels serveis socials,
amb els de salut, educació, habitatge, urbanisme, promoció econòmica etc. 

– Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les
persones cuidadores, en especial les dones, surtin de la precarietat i l’economia
submergida.
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– Col·laborar amb les escoles, les associacions de famílies d’alumnes, els serveis
socials d’atenció primària, EAIA i hospitals en la detecció de famílies en situació de
risc, estudiar-les i buscar una sortida rehabilitadora ràpida i eficaç adaptada a les
necessitats de les famílies potencialment afectades.

2.1.2 Gent Gran

La gent gran ha de poder desenvolupar la seva vida amb dignitat  i en el seu propi
entorn,  de manera activa, i  promovent la participació en la vida de la ciutat,  fomentant
l'envelliment actiu, evitant al màxim les activitats exclusives per a gent gran, prioritzant les
activitats  més normalitzadores i  les que suposin un màxim intercanvi  intergeneracional,
especialment les d’oci i de lleure.

Mesures:

• Elaborar un Pla Integral per a la Gent Gran, que coordini i desenvolupi totes
les accions i recursos destinats a aquest col·lectiu i que integri les polítiques
culturals, lúdiques, socials, sanitàries i de promoció de l'activitat física i la vida
activa.

• Impulsar  la  creació  d’espais  de  retrobament  intergeneracional en  les
infraestructures existents, afavorint els vincles i l’intercanvi d’experiències, en
coordinació amb les Àrees d’Educació, Cultura i Joventut, que vagin desplaçant
la gent gran de les llars de jubilats als equipaments públics oberts a tothom.

– Incidir  plenament  en  la  política  d’habitatge,  reservant  habitatges  socials
adaptats per a gent gran dins del Parc Municipal d'Habitatge; destinar fons per a
l’adaptació i rehabilitació d’habitatges; signar convenis amb entitats de voluntariat
social  i  escoles-taller  per  crear  una  xarxa  per  rehabilitar  habitatges  deteriorats;
potenciar  els  habitatges  compartits  amb altres  ancians  i  gent  jove per  mitjà  de
programes amb participació de la iniciativa privada (especialment el Tercer Sector,
les caixes d’estalvi i la seva obra social).

– Seguir treballant en la coordinació entre institucions per poder crear centres de
dia, residències (geriàtriques i assistides) i habitatges  tutelats que cobreixin les
necessitats d’una població creixent.

– Iniciar  un Pla d’Ajudes a domicili  des  de les ABS, l’atenció sociosanitària  a
través del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i per mitjà
de convenis amb entitats, per prestar serveis a domicili d’acompanyament, neteja,
bugaderia i elaboració de menjars per a persones amb dificultats de desplaçament i
fer un seguiment directe als col·lectius de gent gran amb més risc. La tasca duta a
terme per la Fundació Santa Eulàlia d’atenció a la gent gran per part de famílies i
de cuidadors “informals” prèviament formats mostra les possibilitats que té aquest
tipus de convenis. També és important formar les persones i familiars que atenen
malalts a casa des dels centres d’assistència primària.

– Universalitzar i augmentar progressivament la carta de serveis de l’actual servei
de teleassistència.

– Fomentar  grups  d'envelliment  actiu  i  d’informació  sobre  la  jubilació  i  com
estructurar el temps lliure.

– Promoure accions orientades a prevenir l’homofòbia en l’àmbit de la gent gran,
especialment pel que fa a residències i casals de gent gran.



20

2.1.3 Infància i famílies

Les famílies, en tota la seva diversitat, són les estructures bàsiques de la nostra societat, i
l'Ajuntament ha de vetllar pel benestar de la ciutadania sense discriminació per viure en
una estructura familiar o una altra. Les polítiques republicanes contra les desigualtats
són la millor eina de suport a les estructures familiars, i hem de ser capaços de donar
resposta a les seves necessitats. 

Mesures:

• Impulsar la construcció de llars d’infants municipals per garantir  l’oferta
pública suficient i equilibrada de places en escoles bressol, garantint un mínim
d’una escola bressol pública per barri. 

• Garantir  que  a  tots  els  parcs  infantils  hi  hagi  espais  d’oci  inclusius,
adaptats per a tots els infants.

 Incrementar els ajuts a les famílies, siguin prestacions econòmiques directes o
beneficis que redueixen la despesa de les famílies: reduccions en els preus de
determinats serveis públics en funció de situacions familiars específiques; ajuts per
a l’accés a l’educació (beques d’estudi, beques per als menjadors escolars, accés
a guarderies, adquisició de material escolar) i ajuts per a l’adquisició d’habitatge
públic.

 Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en situació de
risc d'exclusió social, tant amb ajuts finalistes (complement de beques menjador,
aparells  de  salut,  activitats  de  lleure  educatiu...)  com  amb  suports  i
acompanyament per a la seva tasca parental.

 Augmentar el nombre de places disponibles de residència d’estada limitada per
a famílies monoparentals, famílies desnonades i dones maltractades. Cal ampliar-
ne la capacitat i l’agilitat a l’hora d’utilitzar els recursos disponibles.

 Campanyes per a promocionar la coresponsabilitat en les cures i la llar a la
nostra ciutat, de manera periòdica i politemàtica per a aconseguir la plena igualtat
entre homes i dones.

 Creació d’espais  de trobada per  tal  que pares  i  mares puguis  compartir  les
seves experiències, i serveixi com a espai d’apoderament i de reflexió per avançar
cap a la coresponsabilitat i educar en valors.

2.1.4 Joves

Habitatge com a clau de l’emancipació 

L’habitatge és un dret que garanteix una vida digna a tothom, sent un element clau per
l’emancipació  del  jovent.  El  problema per  accedir  a un habitatge  està vinculat  a altres
problemes com l’atur i la precarietat laboral que aboquen al jovent a no poder accedirhi, i
haver de de marxar del seu barri o de la nostra ciutat. El Jovent Republicà apostem pel
foment  de  l’habitatge  de  lloguer,  com a  modalitat  de  tinença  flexible,  adaptada  a  les
necessitats juvenils. 

Treballem per  l’efectivitat  del  dret  a  l’accés  a  l’habitatge  davant  el  model  basat  en  la
propietat que va alimentar la bombolla immobiliària. Cal que treballem per protegir el jovent
davant les pràctiques abusives dels propietaris i lluitar contra les males praxis amb els
pisos turístics que fan, encara més difícil, la nostra emancipació. 
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Així doncs, l’Ajuntament ha de treballar per implementar polítiques sobre l’habitatge que
s’adaptin a les nostres necessitats, és per això que des del Jovent Republicà:

• Desenvoluparem  una  Borsa  d’Habitatge  Jove encaminada  a  facilitar
l’emancipació i l’accés a l’habitatge dels joves

• Fomentarem i  treballarem pel  bon  funcionament  de  l’Oficina  Jove que
desenvolupi tasques d’assessorament en l’àmbit de l’habitatge.

– Impulsarem espais  d’interlocució  i  diàleg  en  l’àmbit  local  amb representació
d’entitats juvenils, professionals de l’habitatge de les oficines locals i representants
del món local, per incorporar la perspectiva juvenil al Pla Local d’Habitatge.

 

Oci, cultura i lleure 

Cadascú de nosaltres dona un ús diferent als espais públics, per això públic no només han
de ser un lloc de pas: calen uns espais segurs de convivència on poder relacionarnos i
conèixer-nos. 

L’espai públic no respon a les necessitats de tota la ciutadania, actualment a l’Hospitalet
s’exclou a gran part dels veïns i veïnes: dones, persones amb diversitat funcional,  gent
gran,  i  també  joves,  que  no  podem  gaudir  o  anar  segures  pels  carrers.  Per  tal  de
respondre a aquestes necessitat l'espai públic ha d’evolucionar en conseqüència,  sense
discriminacions on no podem deixar de ser el que som.  

Per altra banda, la cultura és un dels béns col·lectius més importants d’una societat, ja que
no només la caracteritza i li dona singularitat sinó perquè és el millor antídot per combatre
l’individualisme essent un potent element cohesionador i alhora una gran eina per fomentar
l’esperit crític, la inclusió i el respecte a la diversitat. És per això que el republicanisme la
necessita per bastir una societat crítica i compromesa i és per això que la democratització
de la cultura és un dels pilars de l’emancipació social que proposem. 

Per això, el Jovent Republicà vol treballar en les següents línies estratègiques:

– Apostarem per la gratuïtat de preus en l’ús de l’espai públic i dels equipaments
municipals per a aquelles entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

– Promocionarem activitats culturals i comunitàries a l’espai públic.

– Fomentarem  la  pràctica  d’esport  i  activitats  físiques  com  a  eina  de  lleure
saludable, fent que tothom pugui practicar-ne.

– Apostarem per l’habilitació espais públics que fomentin i apostin per l’art urbà.

– Fomentarem la creació d’un banc del temps que ajudi a donar suport als joves
de la ciutat.

– Fomentarem i treballarem pel bon funcionament de l’Oficina Jove que assessori
els joves en salut, drogues i sexe.

– Apostarem perquè el jovent tingui un espai en els mitjans de comunicació de la
ciutat per afavorir l’associacionisme. 

– Donarem  suport  logístic,  material  i  econòmic  a  les  iniciatives  culturals
elaborades per les entitats juvenils.

– Oferirem una programació cultural àmplia i de qualitat per a tots els públics amb
descomptes per al jovent en els esdeveniments i espais culturals.
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– Crearem esdeveniments periòdics per descobrir la cultura al jovent que hi té un
difícil  accés  i,  alhora  facilitar  que el  seu interès  pugui  introduir-los  en  diferents
camps de la cultura, com podria ser les humanitats o l’art, entre d’altres.

 

Formació i ocupació 

La  formació  i  l’educació  són  els  principals  elements  per  a  l’emancipació  econòmica,
intel·lectual, social i física. Cal apostar per treballar en les necessitats educatives de cada
moment. 

L’adquiriment de coneixements i habilitats és el que permet articular una emancipació total
de  l’individu  i  educar  una ciutadania  crítica,  participadora  i  trencadora.  La  formació  no
només possibilita l’emancipació en l’àmbit laboral, sinó que empodera en tots els àmbits de
la  vida  i  de la  plena socialització.  El  republicanisme l’entén  com una  de les  màximes
prioritats de l’agenda política, ja que la formació i l’educació són els principals elements de
la l’emancipació econòmica, intel·lectual, social i física de l’individu. 

Atesa aquesta importància, des del Jovent Republicà: 

 Apostarem  i  treballarem  perquè  els  estudiants  disposem  d’aules  d’estudi
adaptades a les nostres necessitats i horaris, arreu de la ciutat.

 Apostarem per adaptar les aules d’estudi a les noves tecnologies, potenciant la
xarxa WiFi i permetre el treball amb dispositius mòbils.

 Dinamitzarem l’activitat  de les biblioteques mitjançant  activitats  que fomentin
l’ús per part del jovent.

 Treballarem  per  crear  aules  d’estudi  en  grup,  on  els  estudiants  puguin
desenvolupar les capacitats per treballar conjuntament.

 Fomentarem programes que permetin poder treballar a l’estiu de manera digna.

 Fomentarem  activitats  culturals  educatives,  tal  com  intercanvis  i  acollides,
l’estudi d’idiomes i el voluntariat com a eina d’aprenentatge. 

 Desenvoluparem cursos de formació al professorat per erradicar les conductes
discriminatòries dins i fora de les aules. 

 Fomentarem  cursos  als  instituts  sobre  sexualitat,  salut  sexual,  drogues  i
qualsevol altre àmbit que afecti la salut jove i al desenvolupament juvenil. 

 Facilitarem l’accés universal a infants i joves a les diverses extraescolars que
s’oferten al municipi, seguint el model de tarifació social.

 Impulsarem la col·laboració entre el  jovent,  tractant  de garantir  mecanismes
d’ajuda entre el mateix alumnat, com la creació de borses de repàs o la promoció
de grups d’estudi a les sales habilitades per als estudiants.

 Posarem a disposició del jovent una oferta de formació continua al llarg de la
vida per adaptar els coneixements i les competències del jovent als requisits del
teixit productiu de l’Hospitalet, tot garantint convenis amb les empreses de la ciutat
per tal que l’alumnat dels diversos centres pugui accedir a una pràctiques dignes.  

El  principal  problema que preocupa o afecta a la situació de l’entorn familiar  és l’atur,
segons el  baròmetre  municipal,  el  qual  és normal,  ja  que el  jovent  continua patint  les
conseqüències de la crisi  en el  món laboral.  L’Ajuntament  té un paper  cabdal  a l’hora
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d’apostar per l’economia social i solidària, tot propiciant una ocupació extensiva i digne pel
jovent a nivell local. 

El jovent som un col·lectiu que pateix l’atur, la precarietat, la temporalitat i la inseguretat
laboral,  i  sovint,  ens  veiem  obligats  a  marxar  a  l’extranger.  Cal  apostar,  doncs,  per
qüestions  essencials  com la  reforma  horària,  la  conciliació  laboral,  familiar,  personal  i
formativa. 

És per això que des del Jovent Republicà:

 Afavorirem l’acompanyament  al  jovent  en la  cerca de feina,  a través de les
eines disponibles, com l’Oficina Jove.

 Per tal de reforçar l’orientació professional, introduirem aquest acompanyament
als  centres  educatius,  millorant  l’accés  dels  i  les  joves  a  la  informació  sobre
oportunitats professionals.

 Fomentarem la creació de borses de treball municipal per a joves, garantint que
no siguin una font de precarietat laboral.

 Fomentarem la contractació directa per part de l’Ajuntament de treballadors i
treballadores per a la realització de les competències municipals, mitjançant plans
d’ocupació.

 Impulsarem  la  contractació  amb  igualtat  de  gènere,  tot  vetllant  perquè  les
empreses concessionàries de serveis públics també l’apliquin.

 Facilitarem al jovent la informació i les eines necessàries perquè es tingui accés
al programa de Garantia Juvenil.

 Proporcionarem  assessorament  a  aquelles  persones  que  volen  iniciar  un
projecte  empresarial,  perquè  coneguin  totes  les  oportunitats,  com  les  ajuts  i
subvencions, tot i que també els possibles riscos.

 Crearem i fomentarem iniciatives i espais de  coworking jove que ajudin a les
persones emprenedores a reduir les despeses de local i manteniment. 

 

2.1.5 Dones

Des d'Esquerra Republicana treballem per fer una ciutat feminista. L'Ajuntament ha de
dur a terme accions per tal de promocionar el paper de la dona dins la nostra ciutat, amb
polítiques específiques d’acord amb les necessitats d’aquestes. Una ciutat republicana ha
d'assegurar  la completa igualtat  entre homes i  dones en tots  els  camps de la  política,
l’economia i  la societat  que conformen la nostra vida personal,  professional,  educativa,
política, econòmica i social.   

Les actuacions destinades a millorar la situació de les dones de la ciutat de l’Hospitalet es
poden fer des de diversos àmbits i amb diversos objectius específics. Per aquest motiu
trobareu les propostes al llarg del programa electoral, ja que apostem per la transversalitat
de les polítiques de gènere i per aplicar una mirada feminista en totes les polítiques que
s’impulsen des de l’Ajuntament. 

Malgrat això, hi ha mesures específiques, com és la lluita contra la violència masclista, que
requereixen d’un espai rellevant en aquest programa.



Mesures:

• Pacte local per un l’Hospitalet Feminista per incorporar la perspectiva  de
gènere en el disseny i implementació de les polítiques locals.

– Elaboració  d'unes  ordenances  de  publicitat  i  comunicació  no  sexista,
d'aplicació a les persones físiques i/o jurídiques i a tota mena d’entitats  que es
relacionin amb l’Ajuntament de l’Hospitalet ja sigui per l’atorgament d’ajuts públics,
contractes públics o de gestió de serveis públics. També a les persones titulars i
usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten la via, els
espais, els béns, els serveis públics i l’interès general local.

– Revisar i millorar el Programa Municipal per la Dona (PMD) amb la participació
de dels diversos agents implicats en les polítiques de dones del municipi, ja siguin
partits polítics com entitats i agents socials. Aquesta participació s’ha de donar des
del  principi  de  l’elaboració,  per  establir  criteris  comuns  i  a  través  d’un  procés
participatiu obert a tota la ciutadania.

– Tant el PMD com el CAID s’han de dotar de pressupost anual per tal de poder
realitzar  diferents  campanyes  de  sensibilització  i  prevenció  que  es  considerin
necessàries.

– Ampliar  la  difusió  de  la  guia  de  recursos  per  a  dones  de l’Hospitalet,  amb
edicions especials de díptics i materials informatius i divulgatius a disposició de la
ciutadania en equipaments públics i privats.

– Augmentar la informació disponible sobre la situació de les dones a la ciutat.
Cal realitzar un pla estadístic que estableixi els estudis i informes que cal elaborar
periòdicament sobre la situació de les dones a l’Hospitalet. Aquests informes han
de  servir  per  dissenyar  les  polítiques  de  dones.  Igualment,  cal  segmentar  per
gènere  la  informació  estadística municipal,  sobretot  en l’Anuari  Estadístic  de  la
Ciutat de l’Hospitalet.

– Engegar  campanyes  de  promoció  de  la  salut  i  sensibilització  i  prevenció
vinculades a malalties femenines o altament feminitzades, com el càncer de mama,
l’osteoporosi o la depressió, entre d’altres.

– Cal que les polítiques d’afavoriment de la incorporació de les dones al mercat
laboral, especialment aquells especialment vulnerables enfront el mercat de treball,
i  de  conciliació  siguin  un  criteri  a  tenir  en  compte  a  l’hora  d’escollir  empreses
externes per a realitzar accions públiques.

– Garantir  la  igualtat  d'oportunitats  a  l'hora  d'accedir  a  llocs  de  major
responsabilitat,  tant  en l'administració com a les empreses concessionàries.  Cal
evitar els sostres de vidre i terres de fang.

– Seguirem donant rellevància i apostant per les commemoracions a la ciutat del
8 de març, dia internacional de la dona, i 25 de novembre, dia internacional per
l'eliminació de la violència envers les dones.

– Fer visible el paper de les dones en la nostra ciutat i al seva importància al llarg
de la història. Instaurar el Premi Ciutat de l’Hospitalet de la Dona com a mitjà de
difusió del seu paper i la seva importància a la ciutat de l’Hospitalet.

– Vetllar  per la incoporació de noms de dona al nomenclàtor,  per  reconèixer  i
posar en valor el seu paper i aportacions al llarg de la història. 
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Violència masclista

Una de les majors xacres de la societat  actual,  a la qual,  malauradament,  la ciutat  de
l’Hospitalet  no  és  aliena,  és  la  violència  masclista,  en  totes  les  seves  manifestacions.
L’Ajuntament de l’Hospitalet ha de posar tots els mitjans possibles a la prevenció i
eradicació de la violència masclista en qualsevol de les seves formes i situacions. 

Mesures:

 Formar  la  Guàrdia  Urbana  en  violència  masclista  i  atenció  a  la  dona.  Cal
aprofitar les ofertes formatives per a cossos de seguretat a Catalunya perquè els
agents  municipals  disposin  de  tots  els  instruments  necessaris  per  atendre
situacions  de  violència  masclista  de  manera  ràpida  i  eficaç.  Aplicar  el  mateix
protocol que en el cas dels Mossos d’Esquadra.

 Pla de sensibilització integral amb la participació d’escoles bressol, escoles i
instituts i la resta de centres educatius de la ciutat.

 Augmentar el paper dels Centres d’Atenció Primària en la detecció de casos de
violència  de  masclista.  A través  del  Consorci  Sanitari  del  qual  l’Ajuntament  de
l’Hospitalet  de Llobregat  n’és part,  cal  que es preguin les mesures  formatives  i
informatives  necessàries  per  tal  que  els  professionals  sanitaris  tinguin  tots  els
recursos per a detectar i fer una primera valoració.

 Iniciar  actuacions  divulgatives  arreu  de  la  ciutat  en  diversos  equipaments  i
també a centres educatius per tal d’augmentar el coneixement que té la ciutadania
dels recursos a la seva disposició en situacions de violència. Fer especial èmfasi
amb els joves a través de tallers de formació i creació d’una xarxa de referents a
les escoles.

 Assegurar que tots els serveis de la ciutat compleixin els requisits de la Llei
5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència, amb els recursos
necessaris per desplegar-la.

 Acció pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en processos penals
per maltractaments a través del CAID per tal de fer seguiment i acompanyament a
les víctimes de violència masclista. També cal seguir posant els serveis jurídics
municipals a disposició de les dones en situació de violència en totes les seves
formes, incloent la jurídica quan s’apliquen normatives amb abús. Exigir i vigilar el
bon funcionament de la Ciutat Judicial. 

 Creació d’un programa de teràpia integral en casos de violència de masclista
que no acabi un cop es finalitzi el procés judicial. En casos en els quals el nucli
familiar es vegi afectat per els situacions de violència, cal que aquest en el seu
conjunt rebi ajuda terapèutica per tal de poder superar aquestes situacions.

2.1.6 Diversitat sexual i de gènere

Totes les persones tenim dret a desenvolupar la nostra vida —tant pública com privada—
sense marginacions ni discriminacions. Des de les diferents administracions cal garantir
aquest dret i promocionar el respecte a la igualtat i a la diversitat, així com oferir els serveis
que cada persona necessiti d’acord amb les seves condicions individuals o col·lectives.

Durant els darrers anys el nostre país ha assolit fites importants pel que fa a la visibilitat i la
conquesta de drets per part del col·lectiu LGTBI.  Uns avenços que s’han aconseguit
gràcies a l’esforç i el treball continuat del teixit associatiu LGTBI del nostre país, així
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com per  polítiques  específiques  impulsades  per  diverses  institucions  amb l’objectiu  de
continuar avançant cap a la igualtat social.

Una ciutat republicana ha d'apostar pel compromís de l'Ajuntament amb els drets de
les  persones  LGTBI  i  amb  la  lluita  contra  la  LGTBIfòbia.  Per  això  cal  crear  una
regidoria que treballi específicament l’àmbit dels drets civils i les polítiques de ciutadania,
estenent-les de manera transversal a totes les àrees municipals. Volem un Ajuntament que
impulsi polítiques públiques adreçades al col·lectiu LGTBI i que treballi colze a colze amb
les entitats de la ciutat. I sobretot un Ajuntament compromès amb el desplegament de la
llei contra l'homofòbia a la nostra ciutat per garantir que cap persona LGTBI vegi vulnerats
els seus drets. 

Mesures:

• Crear una regidoria específica adscrita a l’Àrea de Serveis a les Persones
que s’encarregui  de dissenyar  i  aplicar les polítiques adreçades al  col·lectiu
LGTB de la ciutat, desenvolupant el Pla Municipal LGTBI de l'Hospitalet.  En
aquest  sentit,  treballarem  per  incorporar  la  perspectiva  LGTBI  a  totes  les
polítiques municipals. 

• Treballar per desplegar el Pla Municipal LGTBI. Durant aquest mandat hem
aconseguit fer realitat, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, un Pla
Municipal LGTBI a l'Hospitalet. Ara, cal treballar per desplegar-lo de manera
efectiva.

 Crear  una  Taula  sectorial  de  Polítiques  per  a  Persones  Gais,  Lesbianes,
Bisexuals  i  Transsexuals  que  treballi,  amb  l’Ajuntament,  per  l’impuls  i  la
implementació de polítiques actives.

 Institucionalitzar  la  celebració  del  28  de  Juny  a  la  ciutat,  i  altres  diades
relacionades  amb el  col·lectiu  LGTBI,  mitjançant  actes  institucionals,  penjant  la
bandera de l’arc de Sant Martí  al  balcó de l’Ajuntament i als edificis municipals,
declaracions o activitats públiques, i fomentant la visibilitat.

 Garantir el desplegament de la Llei 11/2014 contra la LGTBfòbia a la ciutat.

 Donar suport i dinamitzar l'associacionisme LGTBI de la ciutat. 

 Realitzar formació específica adreçada al personal municipal (sobretot els que
treballen en l’àmbit de la seguretat i en atenció al públic) relativa als drets de les
persones LGTBI i la prevenció de la discriminació, en especial pel que fa al deure
d'intervenció que els obliga a actuar en cas de LGTBIfòbia.

 Crear un portal municipal d'informació i recursos adreçat a les persones LGTBI.

 Obertura  d’un  Servei  d’Atenció  Integral  (SAI),  com  a  punt  d’atenció
especialitzada a les persones que han patit una agressió per motius d’orientació
sexual o identitat de gènere.

 Garantir  que  la  política  comunicativa  de  l'Ajuntament  i  els  mitjans  de
comunicació  municipals  sigui  inclusiva  amb la  diversitat  sexual  i  la  identitat  de
gènere.

 Vetllar  perquè  els  formularis  i  registres  municipals  s'adeqüin  a  la  diversitat
d’identitats o expressió de gènere i als diferents models familiars. 

 Incorporar fons documental i material LGTBI a totes les biblioteques municipals
i als centres educatius, i treballar per la recuperació de la memòria històrica de les
lluites LGTBI. 



26

 Visibilitzar  persones,  referents  i  lluites  LGTBI a través de la incorporació de
noms al nomenclàtor de la ciutat. 

2.1.7 Diversitat funcional, física, psíquica i sensorial

Una ciutat  republicana  ha  de ser  una  ciutat  per  a  tothom,  propera,  accessible  i
inclusiva, facilitant els serveis i millorant la qualitat de vida de col·lectius amb diversitat
funcional des de qualsevol dels àmbits: físics, psíquics i sensorials. Així fem una ciutat més
fàcil per a tota la ciutadania, també per a nens i nenes petits, per a persones d’avançada
edat, pels pares i les mares que tenen fills i utilitzen el cotxe d’infants, o les persones que
van a comprar amb carros de la compra.

En definitiva fer una ciutat més accessible és un benefici per a totes i tots . Però no
podem aturar-nos en fer una ciutat més accessible; cal garantir, també que les persones
amb diversitat funcional es puguin desenvolupar amb total igualtat en els àmbits habituals
de vida, per aconseguir una independència personal a la qual tothom en té dret: educació,
mercat laboral, lleure, etc. Per tot això Esquerra Republicana fa les propostes següents:

• Cal garantir que tots els edificis públics estiguin plenament adaptats per a
persones amb diversitat funcional, tant en les seves instal·lacions i accessos
com en els serveis a la ciutadania.

• Una ciutat per a tothom, accessible i inclusiva. En l'àmbit de l'urbanisme,
treballar  per  eliminar  barreres  arquitectòniques,  i  reduir  el  'barrerisme'  a  la
ciutat,  amb  l'emplaçament  dels  diferents  elements  de  mobiliari  urbà,
senyalèctica, arbrat i altres. També amb l'extensió dels camins per invidents,
amb rajoles i bandes pododàctiles, i contrast de color per assenyalar zones de
pas, entrades a edificis municipals, etc. 

– Assolir  un  mínim del  3% de  persones  amb diversitat  funcional  al  personal,
funcionari i laboral, de l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals, creant
convocatòries específiques per a persones amb discapacitats psíquiques, que no
assoleixen mai places a l’administració pública.

– Assegurar la plena adaptació dels llocs de treball a l’administració pública pels
discapacitats, per tal que puguin desenvolupar amb plenitud les seves tasques.

– Assegurar, a través dels diferents contractes administratius, que les empreses
concessionàries de serveis públics municipals, promoguin la contractació laboral de
persones  amb  discapacitats,  essent  un  criteri  positiu  per  escollir  una  o  altra
empresa.

– L’Ajuntament  de  l’Hospitalet  ha  d’arribar  a  tota  la  ciutadania,  per  això  és
imprescindible l’enviament de díptics informatius en braille, que a la Televisió de
l’Hospitalet  s’ofereixin determinats programes (per exemple els informatius)  amb
subtítols per a sords o amb intèrprets de signes.  Així mateix els diferents actes
públics organitzats per l’Ajuntament haurien de comptar amb intèrprets de signes.

– Promoure  la  formació  del  personal  de  l’Ajuntament  al  servei  d’atenció  a  la
ciutadania  el  coneixement  del  llenguatge  de signes.  En tot  cas,  a  les  Oficines
d’Atenció  al  Ciutadà  cal  que  en  tot  moment  hi  hagi  personal  capacitat  per
comunicar-se  en  llengua  de  signes.  Igualment,  caldrà  que  la  documentació  i
formularis municipals tinguin una versió en Braille.
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– En l’àmbit de la promoció de la llengua catalana s’hauria d’utilitzar, fomentar i
formar en el llenguatge de signes en català, ja que les persones sense parla també
tenen drets lingüístics.

– Censar  el  nombre  i  tipologies  de  discapacitats  que  viuen  a  la  ciutat  de
l’Hospitalet,  actualitzant-lo  mitjançant  el  cens,  preguntant  a  les  altes  al  cens
l’existència de discapacitats. Amb aquesta informació s’hauran de fer estudis sobre
necessitats  de les persones amb diversitat  funcional  a la ciutat,  entre els quals
destacarà una auditoria anual sobre accessibilitat i diversitat funcional que servirà
de base pel disseny de les polítiques en aquest camp.

– Elaborar pressupostos que tinguin en compte les tipologies de discapacitats,
equiparant el percentatge de persones amb diversitat funcional d’un o altre tipus
amb les prestacions econòmiques que s’hi destinin a través d’actuació directa o
subvencions.

– Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal de suport a
la vida quotidiana  amb discapacitat o trastorns mentals garantint el dret a viure i
envellir dignament a casa i a viure autònomament i prioritzant el desenvolupament
de la figura del assistent personal. 

– Treballar  per  garantir  que  totes  les  persones  amb  necessitats  educatives
especials tinguin plaça a la ciutat. Si és necessari ampliar les existents o crear una
nova escola d'educació especial.

2.1.8 Nova ciutadania

L’Hospitalet ha estat  tradicionalment una ciutat d’acollida,  on tothom qui ha decidit
instal·lar-s’hi procedent d’altres llocs ha tingut al seu abast els instruments necessaris per
a integrar-se plenament en la nostra ciutat, en la seva societat, les seves associacions i
entitats.  Des  d’Esquerra  Republicana  apostem perquè  l'Hospitalet  segueixi  essent  una
ciutat  d’acollida,  on tots els ciutadans i  ciutadanes,  independentment del nostre origen,
tinguem els mateixos drets i deures i garantit el ple accés als serveis i prestacions que es
trobin a la nostra ciutat.

L'arribada  de  nova  ciutadania  representa  una  oportunitat  per  enriquir-nos  i
progressar com a ciutat i  com a societat.  Tanmateix,  no es pot  amagar que aquest
fenomen ens planteja reptes que cal superar entre tots i totes. La superació d’aquests
reptes ens beneficiarà a tots i totes i ens ajudarà a cohesionar-nos com a societat, el que
sens dubte contribuirà a seguir avançant.

Una ciutat  republicana ha de desenvolupar polítiques específiques destinades a aquest
col·lectiu combinades amb mesures que millorin la resposta de la societat d’acollida envers
aquest fenomen. És per això que proposem una sèrie de mesures i polítiques que haurien
d’ajudar a la plena integració de les persones migrades i a l’enriquiment de la societat
d’acollida en instruments i mecanismes per a la integració de la de la nova ciutadania.

Informació i assessorament

La complexitat dels fluxos migratoris a l’Hospitalet és força elevada. D’aquesta manera,
trobem que les necessitats d’informació i assessorament de les persones immigrades són
variades, sobretot  en els primers moments d’estada a la nostra ciutat.  L’Ajuntament de
l’Hospitalet ha de prestar un servei d’informació i assessorament a la nova ciutadania que
els permeti tenir una idea clara de la realitat a la qual arriben i que els permeti agilitzar la
seva adaptació i integració a la ciutat.
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• Crear  una  nova  Carta  d’Acollida per  les  persones  migrades  amb
empadronament,  escolarització  dels  fills,  inclusió  al  sistema  de  sanitat,
ingressos  lícits  i  certificat  negatiu  d’antecedents  penals  (exclosos  els
antecedents penals polítics), i inscripció a un curs de caràcter oficial.

– Complirem la normativa vigent  pel  que fa a la inscripció al  padró,  amb una
atenció  especial  a  la  que  es  refereix  a  l’empadronament  sense  domicili  fix  i
emprendre mesures actives per facilitar l’empadronament d’aquelles persones que
viuen en domicilis dels quals no són propietaris o titulars de contracte de lloguer.

– Assessorament jurídic especialitzat en gestió de recursos econòmics.

– Serveis de traducció i interpretació, per tal de facilitar la comunicació personal
entre l’administració municipal i la ciutadania nouvinguda, així com en els diferents
espais de serveis bàsics. 

– Creació d’un servei  d’acollida  i  atenció especialitzada per  a menors  migrats
indocumentats i/o no acompanyats.

Inserció laboral

La inserció en el  mercat  de treball  de la nova ciutadania és fonamental  per  a la seva
integració. Tanmateix, poden tenir problemes específics que els ho dificultin. Cal posar en
marxa mecanismes que millorin la capacitat d’aquestes persones per tal accedir al mercat
de treball amb plenes garanties.

– Realitzar  plans de formació ocupacional  integral  per  a reciclar  i  col·locar en
millor  situació  laboral  a  la  població  migrada  a  afavorir  a  llarg  termini  la  seva
integració laboral i social a través dels serveis de promoció econòmica oferint un
servei d’atenció a les necessitats individuals per tal d’oferir una millor formació.

– Informar  a  les  persones  migrades  dels  seus  drets  i  obligacions  com  a
treballadors/es, evitant situacions d’irregularitat i explotació.

– Impulsar  des  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica,  amb  el  Centre  de
Normalització  Lingüística,  sindicats,  les  associacions  de  botigues  i  el  gremi
d’hostaleria  de l’Hospitalet  la  formació  i  aprenentatge  per  part  de  les  persones
migrades que es dediquen als serveis de la llengua pròpia del país d’acollida, així
com d’altres llengües d’ús del sector. 

– Formació  en  seguretat  laboral  i  prevenció  de  riscos  en  el  treball  per  als
treballadors i treballadores.

Educació

Un instrument d’integració que cal potenciar és l’educació, tant reglada com no reglada.
Els processos educatius creen dinàmiques de relació i integració positives per a tota la
societat. A més, ajuden a assolir una igualtat de condicions i oportunitats que té efectes
beneficiosos en el mitjà i llarg termini. 

 Fomentar  la  participació  de  pares  i  mares  migrades en les  activitats  de les
escoles i en les AFAs.

 Fomentar  la  participació  dels  alumnes  d’origen  immigrat  en  les  activitats
extraescolars, fent especial èmfasi en aquelles que suposin la implicació en una
dinàmica de grup.
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 Potenciar les eines d’educació no reglada (educació en lleure, esplais, casals
de joves...) que puguin ajudar a la integració de les segones generacions.

 Creació d’una comissió de matriculació a cada districte, centralitzada i oberta
tot l’any, que permeti equiparar el flux d’immigrants nouvinguts a tots els centres.
En aquesta comissió trobaríem la figura del mediador, que serveix de pont d’enllaç
entre els centres i els pares i que assessori aquests darrers sobre les escoles de la
zona i sobre els drets educatius.

 Explotar  al  màxim el  caràcter  de punt  de contacte obligatori  de l’escola per
establir vincles amb les famílies, fent especial èmfasi en les escoles bressol, en les
quals la relació amb mares i pares és especialment important.

 Ampliar i potenciar l’ensenyament de la llengua catalana per a adults, millorant
les seves condicions d’accés i compatibilitzant els horaris amb els horaris laborals.

 Dotar  els  centres  dels  recursos  suficients  per  tal  que  puguin  gestionar  ells
mateixos els Tallers de Català amb professorat intern.

 Fomentar des de la regidoria d’Educació la incorporació a l’educació obligatòria
d’assignatures  basades  en  el  respecte  a  la  multiculturalitat  interculturalitat
centrades en el coneixement de la cultura i tradicions dels països d’origen de les
persones nouvingudes així com del país d’acollida.

Salut i sexualitat

Des d’Esquerra Republicana pensem que el ple accés al sistema sanitari és un requisit
indispensable  per  a  la  plena integració  de  la  nova ciutadania.  En l’entrada  al  sistema
sanitari, sovint podem trobar dificultats derivades de les dificultats per comunicar-se i de
els diferències culturals existents. És important que es posin els instruments necessaris
per superar aquestes dificultats i garantir el correcte accés de la nova ciutadania al sistema
sanitari. 

– Potenciar  la figura del  mediador  cultural  durant  l’acte mèdic  per  superar  les
diferències culturals i millorar la comunicació entre metge i pacient.

– Traduir  a  les  llengües  pròpies  de  la  immigració  de  la  nostra  ciutat  tots  els
protocols i pautes que es lliuren al malalt a fi que pugui esdevenir responsable del
seu tractament i pugui dur-lo a terme correctament.

– Potenciar la figura de l’agent de salut, un membre de la comunitat immigrada
que  rep  formació  sanitària  específica  amb  la  missió  de  traslladar-la  a  la  seva
comunitat.

– Facilitar  als col·lectius de migrats  informació sobre els centres,  l’assistència,
passos a seguir,  i  serveis  que la  xarxa  pública  d’assistència sanitària  ofereix  a
l’Hospitalet en diferents llengües per facilitar l’ús correcte del servei.

Dins de la salut cal distingir el tractament de la sexualitat, que ha d’estar generalitzat a tots
els  ciutadans  i  ciutadanes  de  l’Hospitalet.  Tanmateix,  pot  haver  dificultats  per  tal  que
aquesta  educació  arribi  als  col·lectius  de  migrats.  És  per  això  que  cal  generalitzar
l’educació  sexual  a  les  escoles  per  als  més  joves  i  facilitar  l’arribada  d’informació  al
respecte a les comunitats de migrats en general.
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Drets de les dones

Les dones migrades sovint han de patir diversos problemes afegits i la seva situació pot
arribar  a  ser  extremadament  precària.  És  important  que  les  dones  migrades  puguin
integrar-se  plenament  a  la  nostra  societat  en  base  a  la  igualtat  d’oportunitats  per  a
desenvolupar-se de manera plena. Una de les vies més importants per a la seva integració
és la seva entrada al mercat laboral. Aquesta pot presentar dificultats i, per superar-les,
proposem:

 Introduir  formació, en col·laboració amb les associacions, per a les persones
sense  titulacions  ja  que  així  podran  desenvolupar  activitat  laboral  de  manera
plenament satisfactòria.

 Garantir l’ensenyament del català per a la plena inserció social i laboral.

 Facilitar espais d’interrelació entre dones, acompanyant-les en el seu procés de
canvi i inserció en la nova societat. 

 Cal  que  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  posi  totes  les  seves  competències  en
matèria de Dona per ajudar a aquest col·lectiu, posant especial atenció a través del
CAID.

 Facilitar  a les dones informació dels diferents àmbits d’intervenció municipal,
com  serveis  socials,  educació  o  sanitat,  mitjançant  centres  d’informació  i
assessorament distribuïts pels barris, adaptant el CAID i CAP del barri. 

D’altra banda, cal garantir l’accés de les dones immigrades a la resta de mecanismes per a
la igualtat de gènere que proposem des d’Esquerra Republicana pel conjunt de col·lectius
de dones, especialment aquells referits a la prevenció i tractament dels casos de violència
de gènere.

Oci i Cultura

L'oci i la cultura han de ser elements positius a l’hora d’assolir la plena integració de la
nova ciutadania a la nostra ciutat, ja que són espais on la interrelació entre els individus és
elevada. I a més, són espais on l’arribada de nova ciutadania produeix un enriquiment més
notable. És per això que des d’Esquerra Republicana proposem:

 Vetllar  perquè  les  diferents  expressions  culturals  que  s’ofereixin  a  la  ciutat  no
atemptin contra les diferents cultures i tradicions de les persones nouvingudes.

 Fomentar els espectacles i les expressions culturals pròpies del nostre país com a
element integrador.

 Emprar les biblioteques públiques com a eina cultural d’integració oferint diversitat
en la seva col·lecció.

 Oferir cicles temàtics que donin a conèixer la diversitat cultural dels països d’origen
així com de la cultura catalana de forma conjunta per mostrar les relacions entre
ambdues cultures.

 Creació d’un Festival de Curtmetratges per la Interculturalitat que esdevingui un
referent en aquesta temàtica a Catalunya.
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Societat d’acollida

La societat d’acollida també ha de ser un actor important en la plena integració de la nova
ciutadania en la nostra ciutat. Cal que tots i totes facilitem la integració dels nouvinguts
través  de  la  relació  personal  que  s’hi  estableixi,  interactuant-hi  i  fent  sentir  al  nova
ciutadania com a part integrant de la nostra ciutat i la nostra societat. 

– Impulsar les “Taules per a l’acollida” com a lloc de trobada de diferents entitats
de la  ciutat  i  dels  diversos districtes per  tal  que tractin les diferents  temàtiques
sobre la immigració.

– Els  districtes  han  de  ser  present  en  aquestes  taules,  tot  donant  suport
econòmic, logístic i humà però sense dirigir la taula.

– Elaborar campanyes publicitàries periòdiques amb la implicació de les diferents
administracions  públiques  advocant  per  a  l’acollida  de  la  nova ciutadania  i  per
l’eradicació de la xenofòbia i el racisme.

– Garantirem  l’exercici  del  dret  de  llibertat  religiosa,  de  pensament  i  de
consciència, com a valor bàsic democràtic.

– Identificarem les comunitats  de creences presents al  municipi,  fent  visible la
diversitat  interna  de  les  confessions,  de  manera  que  les  minories  no  quedin
bandejades, facilitant el seu coneixement per tota la població, evitant els prejudicis
que es deriven del desconeixement.

– Farem efectiu el dret a celebrar comunitàriament les festivitats pròpies de cada
tradició religiosa, autoritzant l’ús d’espais i equipaments públics, aprofitant també
aquestes celebracions com un element per a l’enriquiment de la vida cultural del
municipi, seguint les recomanacions de les guies editades per la Direcció General
d’Afers Religiosos.

– A més,  l’Ajuntament  es  convertirà  en  impulsor  del  programa  de  voluntariat
lingüístic,  donant-lo a conèixer  i  promocionant-lo entre els seus treballadors i  la
ciutadania en general, de manera que el programa pugui beneficiar cada vegada
més persones interessades en aprendre la llengua catalana.

També és important que l’Ajuntament de l’Hospitalet posi tots els mitjans necessaris per
combatre  i  eradicar  el  racisme  i  la  xenofòbia,  que  dificulten  la  integració  de  la  nova
ciutadania i perjudiquen la cohesió social a la nostra ciutat. 

Per  això  des  d’Esquerra  Republicana  pensem  que  és  important  la  pedagogia  i  els
discursos en positiu sobre l’arribada de nous ciutadans i ciutadanes, oportunitat per seguir
progressant com a societat. D’altra banda, cal vetllar perquè el tractament mediàtic que es
faci d’aquest fenomen des dels mitjans de comunicació municipals no sigui ni racista ni
xenòfob. Des d’Esquerra Republicana ens comprometem a no polititzar la immigració per a
finalitats partidistes i electorals.

2.1.9 Salut

La política de salut ha d'anar molt  més enllà dels serveis sanitaris, ja que no es tracta
només de garantir el dret de les persones malaltes a ser diagnosticades i tractades, sinó
que també s’ha de procurar garantir el dret a la salut, és a dir, al benestar físic, psíquic i
social. 

La principal  línia  d’actuació,  doncs,  ha de ser  l’atenció  integral  a  la  persona,  la
família i la comunitat, mitjançant programes d’educació sanitària, promoció de la salut,
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prevenció,  cura,  rehabilitació  i  reinserció,  que  comptin  amb  la  participació  i  implicació
d'altres professionals, escoles, entitats i agents coneixedors de la realitat  sociocultural  i
socioeconòmica.  En  definitiva,  assegurar  la  qualitat  de  vida  física  i  psicològica  de  la
població, prioritzant els grups de risc: aturats, població femenina, infants i joves i adults de
mitjana edat.

Mesures:

• Cal que l'Ajuntament segueixi treballant coordinadament amb el Departament
de Salut amb la participació de representants dels usuaris, entitats, sindicats i
professionals, en el  marc del  Pacte Local per la Salut de l'Hospitalet,  per
adequar i desenvolupar els serveis sanitaris i la promoció de la salut d'acord
amb les necessitats sanitàries i socials de la ciutat.

• Treballar  amb  el  departament  de  Salut  per  impulsar  el  projecte  del  nou
Hospital General de l'Hospitalet, com a hospital de referència de la zona nord
de la ciutat. 

– Desenvolupar  alternatives  més  eficients  per  a  les  malalties  cròniques  a
l'hospitalització  convencional  per  evitar  la  desatenció  assistencial:  promoure
centres de dia i atenció als malalts terminals que complementin els serveis de la
xarxa  hospitalària  i  donar  tot  el  suport  assistencial  necessari  per  a  la  seva
reinserció.

– Potenciar la figura dels mediadors de salut per a la promoció de la salut entre la
població  nouvinguda,  especialment  en aquells  aspectes  de  major  risc,  com la
maternitat, nutrició i cura dels infants.

– Potenciar  les  campanyes  divulgatives  d’educació  sanitària  i  promoció  de  la
salut a les escoles, fomentant els hàbits saludables, tant entre els infants i joves
com entre les seves famílies.

– Potenciar el paper del Centre d’Atenció i Informació a la Dona com a agent de
salut i descentralitzar la seva actuació als diversos districtes de la ciutat per tal de
millorar la seva incidència en la salut femenina.

– Instaurar  un  règim  de  descomptes  i/o  gratuïtats  als  equipaments  esportius
municipals per a aquelles persones que requereixin la realització d’activitat física i/o
esportiva per prescripció mèdica.

– Assegurar  l’accés  de  les  persones  grans  als  serveis  de  salut  amb  serveis
complementaris que els hi ho facilitin, com l’acompanyament al metge i el servei de
compra i organització de medicaments.

– Ampliar  el  paper  dels  centres  de  dia  i  dels  centres  d’atenció  primària  com
agents promotors de l’activitat física per la millora de la salut, en la mesura que
aquelles persones que hi assisteixin puguin realitzar activitats de millora de la seva
salut, sobretot referides a l’activitat física i esportiva necessària per a mantenir i
millorar la seva mobilitat. 

– Promoure  la  creació  d’un  espai  a  la  ciutat  per  a  diagnosticar  i  atendre  les
persones amb síndromes de sensibilització central.

– Impulsar un Pla d’Acció sobre el VIH/SIDA a l’Hospitalet que tingui a la seva
disposició tots els recursos necessaris per a dur a terme la seva tasca de manera
satisfactòria, així com millorar la seva cooperació i coordinació amb les diverses
àrees  de  l’Ajuntament  i  altres  administracions  que  tenen  incidència  en  aquest
camp.
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– Engegar  una  campanya  municipal  contra  les  drogues  i  les  addiccions,  que
incorpori el tabac i l’alcohol com a substàncies que creen addicció, però també als
jocs i apostes, que afavoreixi la pràctica de l’exercici de la responsabilització de la
participació social amb la col·laboració dels agents socials, dels centres educatius,
centres d’esplai i associacions juvenils, especialment, i des d’aquests centres.

2.1.10 Esport i activitat física

L’esport,  al  nostre  país  i  a  la  nostra  ciutat,  és un  fet  social  sobradament  conegut  per
tothom, però també necessita gaudir del reconeixement social que mereix, pel paper que
té com a motor de canvi.

L’esport i l’activitat física esdevenen un motor de canvi individual i col·lectiu, ja que la seva
incorporació a l’estil de vida de les persones es una realitat cada cop amb més presencia i
ens  permet gaudir de més qualitat de vida. Ens permet assolir una societat més sana, més
en forma i, sobre tot, més rica en valors transversals com el respecte, el compromís i, com
no,  l’esforç  individual  i  col·lectiu.  Aquests  valors  són  grans  generadors  de  canvis  i
d’apoderament,  que permeten enfortir  la cohesió social,  des del  teixit  cívic i  associatiu.
Però l'esport  també és motor  de canvi econòmic,  amb capacitat  de generar  ocupació i
riquesa, que articula un complex sector productiu i de serveis.

Mesures: 

• Avançar cap a un model de gestió dels equipaments esportius eficient i
adaptat, amb gestió directa de les instal·lacions, o mitjançant entitats però amb
una supervisió municipal per garantir la qualitat de la prestació del servei.

• Garantir una oferta equilibrada per a tots els barris. L'oferta de poliesportius
municipals  ha  de  ser  similar  per  a  tots  als  ciutadans,  ja  sigui  millorant  i
adequant màquines, serveis i instal·lacions actuals, o amb nous equipaments.
Cal  tenir  en  compte  la  demanda  dels  veïns,  però  també  les  necessitats
d'escoles,  esports  col·lectius,  esports  individuals...  per  disposar  d'una oferta
completa i global.

• Tota  la  ciutadania  ha  de  poder  tenir  garantit  el  seu  dret  a  la  pràctica
esportiva i a la salut. Programes i línies d'ajuda per garantir aquest drets a
aquelles persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 

  Creació de circuits esportius a la ciutat i instal·lacions esportives a l'aire lliure,
per donar resposta a les necessitats d'horari, públics (gent gran, joves), activitats,
emplaçaments, etc.

 L'esport ha de ser, a nivell de ciutat, una eina de cohesió i convivència, i això
cal  reforçar-ho  des  de  les  polítiques  esportives  municipals.  Potenciar  l’esport
educatiu, inclusiu, de salut i ciutadà.

 Impulsar  i  desenvolupar  polítiques  de  suport  al  teixit  esportiu,  de  base  i
formatiu, des de les primeres etapes a les escoles fins que el jove arribi a l’etapa
adulta.

 Fomentar  l'oferta  esportiva,  i  promoure  la  diversitat  esportiva  i  els  esports
minoritaris des de les escoles fins a les entitats.
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 Garantir l’accés a l’esport a tothom ja sigui cedint els equipaments dels centres
educatius  en horari  no lectiu  o  amb altres  mesures  com amb la  instal·lació  de
pistes d’ús públic de diversos esports (bàsquet, futbol, bolei...) a tots els districtes
de la ciutat.

 Fomentar  l’educació  esportiva  i  els  hàbits  saludables  des  dels  instituts  no
només en els esports en sí, sinó també inculcant els valors com el respecte als
rivals i a les regles del joc. Així com generar bons hàbits en la vida quotidiana.

 Adaptació de les zones esportives de la ciutat per a persones amb diversitat
funcional.

 Adequar centres esportius per tots aquells esports adaptats que es realitzin a la
ciutat.

 Promocionar el paper de la dona en l’esport i l’activitat física. També s’ha de
millorar  la  presència  dels  esports  femenins  en  els  mitjans  de  comunicació
municipals, tant en els retransmissions com en el tractament informatiu.

 Promocionar  i  donar  suport  a  l’esport  femení,  en  especial  a  les  entitats
esportives que tinguin oferta d’equips femenins.

 Promocionar  els  referents  femenins  esportius  de  la  ciutat  i  donar-los-hi
visibilitat.

 Promocionar l’esport escolar i principalment femení en edat escolar des de les
AFAs i entitats.

 Potenciar projectes per fer front a l’obesitat infantil i juvenil a partir de l’esport i
l’activitat física.

 Promoure accions i formacions per prevenir l'LGTBIfòbia en l'àmbit de l'esport.

 Reforçar programes d'esport i salut destinats a gent gran, en casals i parcs de
la ciutat.

 Aprofitar  el  capital  humà  i  generar  oportunitats  pels  joves  de  la  ciutat,
permetent que llicenciats en INEF de la ciutat puguin formar-se i fer pràctiques als
poliesportius i  equipaments  municipals,  o facilitant  que ho facin a entitats  de la
ciutat. 

 Impuls  del  projecte  de  la  Pastilla  Esportiva  de  la  Feixa  Llarga,  que  inclou
diferents equipaments esportius, potenciant la interrelació entre clubs, disciplines,
instal·lacions, així com la creació de circuits als entorns que permetin connectar
amb l'entorn natural del riu.

 Completar el mapa d'equipaments actual, amb el projecte del poliesportiu de
Santa  Eulàlia,  mitjançant  un  procés  participatiu  i  una  consulta  ciutadana  que
permeti  als  veïns  i  veïnes  decidir  les  característiques  i  emplaçament  de
l'equipament, i que doni resposta a les necessitats del barri.

 Donar eines a les entitats esportives i AFAs per seguir fomentant el esport en
edat escolar.

 Prohibir  la  publicitat  de  les  cases  d’apostes  en  espais  públics  esportius,
especialment en espais on els infants realitzen la pràctica esportiva.
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2.1.11 Educació

L'educació és, amb tota certesa, un d’aquells àmbits que afecta més directament a les
persones però on els Ajuntaments disposen de menys competències i capacitat de decisió;
tot i això des d’Esquerra Republicana considerem una necessitat que els municipis, més
enllà  de  les  competències  que  es  tinguin  en  la  matèria,  gestionin  les  necessitats
quotidianes de les persones; sovint no cal tenir la competència per exercir-la, només cal
voluntat política per fer-ho.

L’educació  dels  nostres  joves i  infants  ha  de ser  el  primer  recurs per  aconseguir  que
aquests es formin com a persones adultes amb uns valors basats en criteris de justícia
social, igualtat i respecte.  Cal treballar des d’aquest àmbit per fomentar la igualtat entre
gèneres, la no discriminació per raó d’origen o d’orientació sexual; en definitiva, el respecte
a la diferència. 

Així mateix s’ha de fomentar una escola que tingui com a valors principals el fet de
ser de qualitat, pública, laica i en català. De qualitat, perquè els i les joves d’ara siguin
persones adultes, en el futur, amb la millor formació possible. Pública, perquè l’educació és
un  dret  que  no  pot  discriminar  per  raó  de  capacitats  econòmiques.  Laica,  perquè  el
coneixement i culte a qualsevol religió forma part de l’àmbit privat de les persones. I en
català,  perquè  és  la  llengua  pròpia  de  Catalunya  i,  per  això,  cal  fomentar  el  seu
coneixement  i  ús  social,  sense  obviar  que  la  realitat  ens  diu  que  cal  conèixer  altres
llengües, com són el castellà, l’anglès, francès, etc.

Mesures:

• Reforçar  el  paper  del  Pacte  Local  per  l'Educació,  com  a  fòrum  de
coordinació,  reflexió  i  detecció  de  les  necessitats  en  l'àmbit  educatiu  de la
ciutat. 

Escoles bressol de 0-3 anys

Cal fer una aposta clara per l'educació 0-3 a l'Hospitalet, amb el reforç de la xarxa actual
d'escoles bressol públiques actual, que tingui en compte criteris pedagògics i socials.

• Assolir un mínim d’una escola bressol a cada barri de la ciutat durant el
període 2019-2023 per tal de garantir l’accés a l’educació pública per part de la
ciutadania. 

– Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3
anys  i  les seves famílies,  sobretot  en els  barris  amb més necessitat  social  per
promoure la igualtat d’oportunitats en la infància i facilitar la conciliació familiar.

– Seguir  impulsant  i  estendre  el  projecte  d'aula  multisensorial  a  les  escoles
bressol, per garantir l'accés a tots els infants de la ciutat que ho requereixin.

Educació obligatòria

L’educació obligatòria, de 4 a 16 anys, és aquella en la qual els municipis tenen menys
capacitat de decisió, però tot i això la voluntat de l'Ajuntament és una eina important per
incidir  en  l’educació  dels  nostres  joves,  i   garantir  la  plena  formació  acadèmica  i
intel·lectual dels nens, nenes i joves de la nostra ciutat.

Mesures:

 Seguir  impulsant  i  formant  part  del  projecte  Educació  360,  per
connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i no lectiu.



37

 Creació i potenciació d’aules de reforç escolar per a prevenció i reparació del
fracàs  escolar,  tant  inserides  dins  com fora  de  l’horari  escolar,  amb continguts
adequats  i  seguiment  personalitzat  i  coordinat  amb el  centre  escolar,  així  com
donar suport a iniciatives en aquest sentit que sorgeixin de la iniciativa privada o
del tercer sector.

 Reforçar  les  xarxes  educatives  i  les  activitats  educatives  aprofitant  espais  i
horaris lliures d’educació formal. Així, cal dinamitzar les instal·lacions escolars com
els patis i també aquells espais de trobada educativa no formal.

 Introduir la coeducació en les escoles. Introducció durant tot l’itinerari formatiu
l’educació en la igualtat i la supressió de rols. A més, durant el període d’educació
de  secundària  cal  introduir  tallers  per  tal  de  treballar  temàtiques  que  afecten
especialment el jovent com la violència masclista o l’educació afectivo-sexual.

 Garantir  que  els  tallers  d’informació  sexual  que  s’imparteixen  a  escoles  i
instituts trenquin l’esquema clàssic de relacions heteronormatives. Garantir que les
campanyes institucionals que realitza l’Ajuntament reflecteixin la diversitat sexual i
familiar.

 Elaborar un Pla de Difusió del Patrimoni de l'Hospitalet, que permeti donar a
conèixer  la  riquesa  cultural,  patrimonial  i  cultural  de  la  ciutat  mitjançant  la
realització d’activitats amb els centres educatius.

 Treballar  amb  la  comunitat  educativa  per  prevenir  el  bullying  LGTBIfòbic  als
centres educatius. 

Formació Professional

La Formació Professional és una peça essencial del sistema educatiu, ja que permet que
els joves assoleixin una formació sòlida en professions que els permetran una inserció
laboral satisfactòria, a més d’obrir les portes a seguir la seva formació en altres camps. És
per això que per tal de millorar la formació professional i augmentar la seva qualitat, des
d’Esquerra Republicana proposem:

 Creació  de  la  Casa  de  les  Professions,  l’ens  educatiu  municipal  que
s’encarregarà de gestionar i coordinar la formació professional a l’Hospitalet,
alhora que augmenten els recursos disponibles i l’oferta formativa ampliant, a
més, els programes de garantia social i obrint la formació professional a tots els
i  les joves de la ciutat,  independentment  dels  seus resultats en la formació
reglada.

Escoles d’Adults

Les  Escoles  d’Adults,  més enllà  de  ser  un  centre  en  el  qual  persones  adultes  poden
adquirir una titulació bàsica, han de ser espais per l’aprenentatge social i cultural.

• Cal dotar les Escoles d’Adults d’una àmplia oferta de recursos educatius, culturals i
socials que permetin que un desenvolupament intel·lectual dels seus usuaris. Per
altra banda, davant la diversitat de situacions personals, es crearan diferents grups
formatius,  ampliant  les  places  d’aquestes  escoles,  implementant  torns  de  matí,
tarda, nit i de dissabtes per aquelles activitats de formació, actualització i reciclatge
professional  i  habilitats  professionals  bàsiques,  que  són  aquelles  que  poden
permetre millorar l’ocupabilitat, element clau en el context actual de crisi.
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Educació en el lleure

L’educació  d’infants  i  joves  va  més  enllà  de  la  formació  formal  primària  (família)  i
secundària (escola); també en forma part l’educació no formal, sovint no reconeguda com
a recurs educatiu, que facilita l’adquisició de valors individuals i col·lectius més enllà dels
formalismes de l’entorn familiar i escolar.  

Les noves realitats socials han generat  que el concepte de lleure vagi molt més
enllà  del  tradicional  centre d’esplai.  Aquests centres,  malgrat  compleixen una funció
social importantíssima, són institucions clarament insuficients per a cobrir aquestes noves
realitats  i,  conseqüentment,  demandes  socials.  Es  fa  necessària  la  incorporació  de
professionals  qualificats  al  món de l’educació no formal.  Professions com educador  de
menjador  escolar,  vetllador  d’aula  o  tallerista  d’extraescolar  han  de  tenir  el  seu espai
d’interacció amb els agents de l’educació formal i informal. Aquests espais esdevenen un
important mètode formatiu de conceptes que, a banda de la família i l'escola pot contribuir
en el seu aprofundiment: solidaritat, companyonia, sentiment de pertinença a un grup i un
entorn, integració social, etc.  

Per  això  des d'Esquerra  Republicana proposem incrementar  el  paper  de l’educació  no
formal d’una manera participada amb els esplais i agrupaments escoltes de la ciutat. Les
propostes  que presentem,  tot  recollint,  assumint  i  incorporant  aquelles  proposades  pel
Consell de l'Esplai de l'Hospitalet, són:

• Crear una bona coordinació transversal entre els diferents departaments
de l’Ajuntament,  amb un únic  interlocutor,  per  tal  de facilitar  el  diàleg i  la
gestió dels diferents projectes que es realitzen, així  com una visió general i
inclusiva de les accions que s’estan duen a terme. És especialment important
aquesta  coordinació  també amb el  departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Família per tal de facilitar l’accés al lleure als infants i joves amb més dificultats
socials. 

– Reconèixer la tasca que realitzen les entitats i  dotar-les de major  estabilitat,
mantenint  l'aposta  de  formulació  de  les  aportacions  públiques  en  format  de
subvencions  nominatives,  amb recursos suficients  i  amb acords econòmics que
contemplin la transversalitat de tots els projectes que es realitzen. En aquest sentit,
treballar  per  unes  clàusules  socials  que  permetin  a  les  entitats  del  territori
presentar-se a les contractacions públiques.

– Facilitar  l’accés als  infants  i  joves,  en  igualtat  d’oportunitats,  a les activitats
d’educació  en  el  lleure  que  s’organitzen  des  dels  centres  d’esplai.  Cal  facilitar
l’accés  a  les  activitats  ordinàries  però  també  a  les  activitats  de  colònies  i
campaments d’estiu que es realitzen fora de la ciutat i que tenen un component pel
desenvolupament educatiu,  social  i  cultural  dels  infants  molt  important.  Per això
treballarem per  assegurar  l’accés  de  totes  les  famílies  a les  activitat  del  lleure
educatiu,  treballant  per  trobar  models  de concertació  de places que facilitin  els
pagaments abans o durant l'execució de l'activitat.

– Actualment sis entitats de lleure són a més centres oberts reconeguts per la
Generalitat de Catalunya i, per tant creiem important que totes elles formin part de
la subxarxa de centres oberts de la ciutat, reconeixent la tasca social que venen
realitzant des de fa anys,  per tal  de treballar  conjuntament per un programa de
ciutat,  tot respectant la idiosincràsia pròpia de cadascú d’aquests centres oberts
que es caracteritzen per generar espais de caràcter inclusiu.

– Crear una taula de treball conjunt amb les entitats pel desplegament del model
de Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) i la seva implementació a la ciutat,
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que tingui en compte la llarga tradició de col·laboració pública-privada/social i posi
en valor la tasca que ja venen realitzant des de fa anys. 

– Donar continuïtat i ampliar el projecte Clau a tots els districtes de la ciutat, de
caràcter preventiu, reforçant el vincle amb el món escolar potenciant la implicació
dels mestres en la detecció i derivació dels infants així com la seva participació en
les  comissions  socials  on  es  fa  seguiment  del  projecte  juntament  amb serveis
socials i el centre d’esplai. 

– Treballant  per  incrementar  recursos,  formació,  i  coneixement  per  millorar
l'atenció  dels  infants  i  joves  que  presenten  malalties  de  Salut  Mental  o  amb
diversitat funcional.

– Fer una aposta pels projectes destinats a joves tant des d’una perspectiva de
barri com de ciutat i donar continuïtat als projectes vinculats al desenvolupament
comunitari.

– Reconeixement de l’educació no formal dins de l’àmbit educatiu i, per tant, que
siguin interlocutors al Consell Educatiu i per la regidoria d’Educació.

– Promocionar i enfortir els serveis d'atenció als infants de 0-3 anys i a les seves
famílies,  a  través  dels  espais  familiars  que  s’estan  desenvolupen  dintre  dels
centres  d’esplais,  ludoteques  en  família  i  altres  serveis  de  lleure,  per  tal  de
coordinar  i  donar  globalitat  a  les  actuacions  que s’estan desenvolupant  des  de
cada barri. 

– Donar  continuïtat  a  l’aposta  dels  centres  d’esplai  de  qualitat  dotant
d’infraestructures dignes i adaptades a les necessitats educatives als centres que
encara no disposen d’elles. 

– Recolzar  i  reconèixer  els  projectes  de  segona  oportunitat  educativa  de
proximitat que es realitzen vinculats als diferents centres d’esplai i impulsar-los com
a un recurs important de cara a que molts joves, que han sortit del circuït escolar,
puguin donar continuïtat als estudis. 

– Incorporar  dintre  del  Pla  Municipal  d’Infància  al  Consell  de  l’Esplai  de
l’Hospitalet com a entitat que pot aportar la visió i opinió d’una part important dels
centres d’esplai de la ciutat.

2.2 Espai públic, habitatge i sostenibilitat

2.2.1 Habitatge

L’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic. L’accés a un
habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat una de les principals
preocupacions ciutadanes en els anys de la bombolla, que els plans de l’habitatge no van
resoldre,  entestats  a  fer  solvents  els  insolvents  atrapats  per  una  dinàmica  de  preus
conseqüència directa del model econòmic sense resoldre’ns les causes, i,  en l’escenari
postcrisi,  evitar  l’exclusió  social  derivada  dels  desnonaments  hipotecaris  i  la  dació  en
pagament proposada pel Parlament de Catalunya.
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Estem immersos  en  un  canvi  radical  del  paradigma  en  les  polítiques  d’habitatge  dels
darrers anys; hem passat de la construcció a la gestió i la rehabilitació del parc actual. Les
propostes que fem en matèria d’habitatge són:

• Desenvolupar  un Pla d’Habitatge local amb els  diferents agents socials  i
administracions, que inclogui la  creació d'un Parc Municipal d'Habitatge de
lloguer social i assequible.

• Regular el preu del lloguer, per evitar pujades abusives i desproporcionades
que expulsin les famílies dels seus barris.

 Promoure  un  pla  de  conservació  i  manteniment  dels  edificis,  mitjançant  un
programa local d'ajuts per a la rehabilitació de façanes en edificis d'ús residencial.

 Promoure  ajuts  a  la  rehabilitació  de  prioritats  específiques  dels  edificis  d'ús
residencial  (patologies,  estructurals,  accessibilitat,  eficiència  energètica,
ascensors).

 Suport,  mediació  i  buscar  sortides  per  a  les  persones  que  poden  patir
desnonaments per motius econòmics i  que es troben en una situació d’exclusió
social.

 Ens comprometem a que l’Ajuntament de l'Hospitalet no col·laborarà amb les
entitats financeres que promoguin els desnonaments a ciutadans sense recursos.

 Execució i aplicació d'una taxa als habitatges buits propietat dels bancs i grans
tenidors. 

 Establiment de mesures per afavorir la inspecció tècnica d’edificis a l’Hospitalet

 Treballar per garantir que hi hagi un percentatge de nous habitatges adaptats a
persones amb mobilitat reduïda.

 Ampliar  el  parc d’habitatges d’emergència per donar una resposta àgil  a les
persones que ho necessiten. 

 Actuar decididament contra la presència d'infravivendes a l'Hospitalet. 

 Desenvolupar  un  Pla  transversal  per  l’accés  a  l’habitatge  de  col·lectius
específics (discapacitats, gent gran, joves, dones víctimes de la violència masclista,
víctimes de l’assetjament immobiliari...)

2.2.2 Urbanisme sostenible i feminista

Una ciutat republicana ha d'avançar en fer uns barris adaptats a les persones , tenint
en compte l'impacte ecològic, la sostenibilitat i la perspectiva de gènere. Durant molts anys
les  ciutats  han crescut  atenent  únicament  als  interessos especulatius,  pensant  en una
mobilitat lineal que anava de la feina a casa, amb espais no pensats per a activitats no
productives però vitals per les persones, com les reproductives o de cures. Les ciutats han
donat l'esquena als infants i joves, que tenen pocs espais per socialitzar, i a les persones
cuidadores, a la gent gran i persones amb problemes de mobilitat, que han de fer front al
barrerisme o a la falta de bancs on poder descansar en els seus desplaçaments.

• Impulsar un nou pla de barris, incloent mesures encaminades a la millora de
l'accessibilitat  i  el  desenvolupament  comunitari,  amb  accions  de
microurbanismes  per  dignificar  els  carrers,  places  i  diferents  entorns  dels
barris.
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• Ciutat inclusiva.  Replantejar  les reformes urbanístiques de places i  carrers
tenint en compte els usos de totes les persones, amb espais que permetin la
socialització i segurs per les dones.

• Garantir  que  tots  els  parcs  infantils  estiguin  adaptats  a  la  diversitat
funcional i siguin plenament inclusius, amb elements de jocs no excloents.

 Establir una xarxa suficient de zones de bancs, distribuïdes racionalment per
tots els barris de la ciutat, que permetin el descans, les relacions socials i facilitin
els desplaçaments a les persones amb mobilitat reduïda i gent gran. 

 Instal·lar lavabos públics, de caràcter fix i  gratuït,  als parcs públics i d’altres
espais verds de la ciutat que es considerin més adients per a cobrir necessitats
veïnals.

 Treballar per millorar i estendre els camins segurs escolars per tota la ciutat,
per  tal  que  puguin  anar  de  casa  a  l’escola,  amb  la  implicació  de  comerç  i
associacions locals. 

 Creació de zones d'aparcaments especials per a conductores embarassades i
famílies amb nadons.

 Introduir en el conjunt de criteris urbanístics de la ciutat la sostenibilitat, amb
l’objectiu d’avançar cap a l’autosuficiència energètica de recursos.

 Vetllar  per  tal  que  la  nova  edificació  i  urbanització  es  faci  sota  criteris
d’eficiència  energètica  i  ambiental,  optimitzant  la  utilització  de  recursos  locals
(aigua, sol, verd i residus) i minimitzant les seves emissions.

 Promoure l’urbanisme feminista en totes les noves actuacions urbanístiques i
realitzar  un mapa d’actuacions  necessàries per garantir  uns espais  segurs a la
ciutat.

 Exigir que es faci efectiu el soterrament de les vies a la ciutat, i impulsar un
procés per redefinir els espais guanyats per recosir els barris, com a nous eixos
cívics amb equipaments i zones verdes.

 Aturar l'actual Pla Director Urbanístic Granvia-Llobregat, i impulsar una taula de
diàleg  entre  les  diferents  administracions,  entitats  ecologistes,  socials,  veïnals  i
polítiques per replantejar i definir de manera consensuada un nou PDU, que faci
compatible  el  soterrament  de  les  vies  i  el  cobriment  de  la  Granvia,  el
desenvolupament del sector biomèdic, i la preservació de l'entorn natural i la zona
agrícola. 

2.2.3 Mobilitat

Una ciutat republicana ha de treballar per l'equilibri de les oportunitats i llibertats de  tots
els  ciutadans  i  ciutadanes,  i  dins  l’espai  cívic  la  mobilitat  juga  un  paper  clau.  Les
polítiques  republicanes  han  de  basar-se  en  el  reequilibri  de  la  mobilitat  com  a
resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, per
donar resposta als conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació
acústica i ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir present que el transport públic col·lectiu
és més eficaç i econòmic que el cotxe en el medi urbà. I que, en els nuclis urbans, els tipus
de transport més eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta. Per això, cal posar
l’accent en la gestió i l’educació de la mobilitat i treballar per un canvi en la jerarquització
viària. 
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• Treballar  per  desplegar  el  servei  de  bicicleta  compartida,  amb
estacionament  fixe,  interconnectat  i  en coordinació  amb municipis  veïns,  en
especial amb Barcelona.

 Desenvolupar  un  programa  per  a  la  correcta  aplicació  de  la  normativa  de
circulació per a bicicletes a la ciutat.

 Revisió del Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet per tal de millorar els carril
bicis i l’ús de la bicicleta per la ciutat. Desplegament d'una xarxa de carril-bici, més
enllà  dels  carrers  30,  segregada,  coherent  i  amb  continuïtat  que  faciliti  els
desplaçaments per tota la ciutat, i permeti connectar amb els municipis veïns.

 Impulsar  un  Pla  de  Mobilitat  Elèctrica,  per  ampliar  els  punts  de  recàrrega
actuals, que inclogui places de recàrrega als pàrquings municipals, així com oferir
suport i assessorament als pàrquings comunitaris per a la instal·lació de places de
recàrrega.

 Seguir impulsant la implantació dels carrers zona 30 a la ciutat i els carrers de
prioritat invertida per fomentar els desplaçaments en bicicleta i a peu. 

2.2.4 Neteja, salubritat i civisme

Una  ciutat  republicana  ha  de  ser  una  ciutat  amb  un  entorn  net  i  saludable.  A
l'Hospitalet,  però, existeix un problema evident amb la neteja i l'incivisme, que s'ha vist
especialment agreujat en els darrers mesos. Això té un impacte directe en el dia a dia  dels
veïns i veïnes de la ciutat, i en l'estat dels nostres carrers, que comporta acumulació de
brossa,  manca  d'higiene  o  males  olors,  i  s'ha  convertit  en  una  de  les  principals
preocupacions per la ciutadania.

• Revisió de la contracta i  treballar per  la municipalització del  servei  de
neteja i de recollida de residus a l'Hospitalet. Cal una gestió directa, ja que
l'actual model de gestió s'ha demostrat insuficient, reforçant la neteja de carrers
i barris.

 Impulsar  campanyes  efectives  de  civisme,  per  millorar  la  informació,  la
normativa i fomentar l'educació cívica.

 Potenciar les campanyes intensives de neteja de barris de manera periòdica.

 Vetllar  per  l'eficiència  i  efectivitat  de  les  actuacions  i  campanyes  anuals  de
detecció i control de plagues a la ciutat.

 Cal  establir  uns  controls  rigorosos  d’higiene  alimentària  en  els  habitatges  i
edificis de convivència humana (pensions, residències per a la gent gran, mitjans
de  transport,  mercats,  zones  d’esport)  i  en  els  bars  i  restaurants,  i  estendre
l’educació  sanitària  a  persones  manipuladores  d’aliments.  Cal  augmentar  el
nombre d’anàlisis d’aliments i additius alimentaris duts a terme des del Laboratori
de Salut Pública.

 Establir  una  major  vigilància  de  les  aigües  residuals  i  l’eliminació  de  les
canalitzacions cobertes que ja no s’utilitzen per evitar la proliferació de mosquits en
les èpoques de calor, rates i insectes. Cal dur a terme programes de desratització
en  les  zones  de  risc,  com  ara  descampats,  zones  industrials  no  edificades  i
clavegueram.
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2.2.5 Sostenibilitat i medi ambient

L’Hospitalet  en tant que segona ciutat  de Catalunya ha de ser un referent d’urbs
sostenible, amb un model de desenvolupament perdurable en el temps a tots els nivells.
Hem d’avançar cap a una nova cultura de l’energia i de l’ús dels recursos i encapçalant un
canvi de model dels nostres hàbits de vida per garantir un futur sostenible i viable per al
planeta i les generacions actuals i futures.  El coneixement cada cop més detallat de la
petjada ecològica ha de permetre aplicar mesures per la serva reducció immediata actuant
sobre la generació energètica, la contenció de la mobilitat i la gestió dels recursos i dels
residus.

Volem una ciutat més verda i sostenible, i per això cal liderar estratègies de reducció
d’emissions d’agents contaminants. L'Hospitalet s’ha de plantejar objectius agosarats per
la lluita contra el canvi climàtic i ha d’esdevenir un referent en l’increment de l’ús d’energies
renovables, en el marc de les polítiques de la UE. I cal augmentar la cobertura verda de la
ciutat, ampliant i creant nous espais verds.

• Treballar de manera decidida per lluitar contra el canvi climàtic impulsant
des  de  l'Hospitalet,  i  en  coordinació  amb  l'AMB  i  altres  administracions,
polítiques  i  accions  per  avançar  en  l'eficiència  energètica,  la  reducció
d'emissions contaminants, el reciclatge i l'augment de la cobertura verda a la
ciutat. 

• Promoure l’estalvi energètic i incrementar l’eficiència mitjançant energies
renovables i mecanismes de conservació energètica i d’aïllament tèrmic per tal
de reduir el consum d’energia elèctrica de la ciutat.

• Elaborar un pla per reduir l'ús de plàstics d'un sol ús en tots els edificis
municipals  i  dependències  públiques  (escoles,  biblioteques,  casals,
poliesportius,  etc.)  sigui  en  màquines  expenedores,  cafeteres  o  en  els
menjadors i les cafeteries, així  com en tots els actes que s'organitzi  des de
l'Ajuntament, així com en aquells esdeveniments, fires, festes i concerts que es
realitzin  a  la  ciutat  en  els  que  rebin  finançament  públic  i/o  col·laboració
municipal,  amb  l’objectiu  de  suprimir  els  plàstics  d’un  sol  ús,  fomentar  els
materials sostenibles i reutilitzables i assegurar la correcta recollida selectiva
de la resta dels residus.

 Promoure l’ús de vehicles elèctrics i potenciar la implantació de recarrega a la
ciutat.

 Augmentar  la  superfície  de  plaques  solars  fotovoltaiques  en  equipaments
públics. Implementar un programa d’aprofitament energètic de grans superfícies de
sostre  lliure  i  teulades  amb  la  concertació  dels  interessos  dels  inversors  i
propietaris. 

 Instal·lar carregadors solars per a dispositius mòbils a la ciutat.

 Elaborar  un  pla  amb  els  diferents  agents  socials  i  administracions  per  la
descontaminació atmosfèrica de l’Hospitalet  establint  un objectius  compartits  de
millora de la qualitat de l’aire i la reducció de les emissions contaminants.

 Promoure subvencions per tal de millorar l’eficiència energètica dels edificis de
la ciutat.

 Campanyes  informatives  i  d’assessorament  sobre  mesures  i  polítiques  que
vagin en la direcció de promoure l’estalvi energètic i les energies netes.
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 Establir  paràmetres  i  criteris  que permetin  avaluar  la  sostenibilitat  ambiental
dels grans esdeveniments que s’organitzin a la ciutat.

 Implantar un programa progressiu de compensació de les emissions de CO2
generades per l’activitat de l’Ajuntament mitjançant la realització i finançament de
projectes de reforestació i desenvolupament ambiental.

 Planificar  adequadament  el  seguiment  de  nivells  de  partícules  i  agents
contaminants  atmosfèrics  en  col·laboració  amb els  instituts  de  recerca  i  anàlisi
científic de la ciutat.

 Desenvolupar un Mapa de Contaminació Acústica i un decàleg d’accions per la
seva reducció.

 Establir  un  Pla  Ciutadà  per  al  Residu  Zero  que  impliqui  la  ciutadania,  les
empreses i el comerç local per avançar cap a aquests objectius.

 Desenvolupar campanyes de foment per l’eliminació de les bosses de plàstic,
sobretot en equipaments municipals com els mercats municipals i els comerços.
Fomentar l’ús dels recipients reutilitzables als comerços de la ciutat.

 Establir  mecanismes  de  coordinació  amb  els  comerços  per  col·laborar  en
l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca
al comerç amb assessorament i suport tècnic directe. 

 Impulsar  un  Programa  de  Foment  del  Recliclatge,  per  millorar  la  recollida
selectiva i complir amb l'objectiu d'assolir el 60% durant el mandat.

 Renunciar  a  augmentar  el  pes  de  la  valorització  energètica  dels  residus,
prioritzant  l’aprofitament  material  i  disminuint  paulatinament  l’aportació  a
abocadors.

 Establir  estratègies  per  tal  de  millorar  la  recollida  selectiva  de  la  matèria
orgànica a tots els barris de la ciutat, garantint, amb el millor sistema disponible,
que aquesta esdevingui apta per al seu re-aprofitament i amb l’objectiu de reduir
els impropis i augmentar-ne la qualitat.

 Defensar la implantació del Sistema de Dipòsits, Devolució i Retorn d’Envasos.

 Incrementar els horaris i dies de la deixalleria mòbil.

 Establir  convenis  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  i  els  diferents  sectors
comercials locals per aplicar mesures de reducció de residus.

 Promoure un pla Municipal d’Estalvi d’Aigua amb les diferents entitats socials i
ambientals.  Promoure  i  potenciar  polítiques  locals  que  vagin  en  la  direcció  de
promoure una nova cultura de l’aigua.

 Promoure i millorar les clàusules ambientals en les contractacions que realitzi
l’Ajuntament.

 Promoure les millores compra verda de l’Ajuntament.

 Impulsar al Consell  de Ciutat una Taula de la Sostenibilitat  com a òrgan de
participació municipal que defineixi i faci un seguiment de les polítiques ambientals
a la ciutat.
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Espais verds

• Preservar la zona agrícola de Cal Trabal i incorporar aquesta zona al Parc
Agrari del Baix Llobregat, aturant l'actual PDU Granvia-Llobregat per substituir
la  construcció  d’edificis  d’oficines  que  es  volen  instal·lar  front  de  la  zona
agrícola, a l'anomenat 'sector 2', per un parc i zona verda que connecti el barri
de Bellvitge amb l'Hospital, la zona agrícola i el riu Llobregat.

 Realització  del  Parc  Metropolità  de  Can  Rigalt.  Promoure  un  acord  entre
l’administració local i les entitats per desenvolupar un pla i un calendari d’execució i
de treball que faci possible que la zona nord de l’Hospitalet disposi d’aquest pulmó
verd.

 Augmentar la cobertura verda i creació de micro-zones verdes en els diferents
barris de la ciutat.

 Realització d’un catàleg d’arbres històrics de la ciutat per tal d’evitar la seva
tala.

 Promoure els horts urbans a la ciutat.

2.2.6 Protecció dels animals

• Treballar per ampliar els pipican, correcan i zones d'esbarjo per a gossos a
tots els barris de la ciutat. 

• Impulsar  la  creació  d’un  Centre  d’Acollida  d’Animals  de  Companyia  a
l'Hospitalet.

 Crear programes transversals i interdepartamentals per socialitzar la necessitat
de  l’adopció,  el  no  abandonament  i  la  tinença  responsable  dels  animals  de
companyia.

2.2.7 Seguretat i protecció civil

Una ciutat republicana necessita articular propostes imaginatives i en clau progressista al
servei de la ciutadania, en el benentès que la seguretat és un component fonamental per al
benestar de la col·lectivitat.

Durant els últims anys s’ha dut a terme, amb resultats positius, una important tasca de
coneixement i coordinació dels diferents cossos policials que actuen a la ciutat, bàsicament
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, i de coordinació de tasques. És evident que aquesta
coordinació no s’aconsegueix de manera immediata, per això des d’Esquerra Republicana
considerem que s’ha de continuar treballant per fer efectiva aquesta coordinació, no només
des  de  la  vessant  organitzativa  i  interna,  sinó  que  també  des  de  la  tasca  policial  de
prevenció i reacció envers a la ciutadania.  

 Planificació  dels  recursos  humans  basats  en  el  nombre  d’efectius,  amb
l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball actual i fer una previsió de necessitats
en funció a variables com el nombre de jubilacions previstes, baixes definitives de
la plantilla, altes provinents d’altres cossos policials, promoció interna, etc.

 Pla de formació lingüística per a la Guàrdia Urbana que inclogui la realització
de proves de nivell i de cursos de català perquè assoleixin almenys el nivell B. 
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 Impulsar la figura de la policia de barri i de proximitat, amb una dotació suficient
per cada districte de policia local i  que es potenciï  l’aplicació de la figura de la
policia comunitària.

 Cal  complementar  el  servei  de  seguretat  ciutadana  amb  una  política  de
prevenció de delictes i amb una atenció especial a les víctimes del delicte.

 Cal fer realitat la Taula de Seguretat i Prevenció (integrada per representants
de la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet,  del  sector judicial,  dels
mitjans de comunicació locals, de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet i dels Mossos
d’Esquadra, de diversos serveis municipals, per tècnics especialistes) per analitzar
a fons els diversos problemes (sorolls, bretolades, ciclomotors, convivència....) i la
seva especificitat  en el  territori  de la  ciutat  i  buscar-hi  fórmules  d’actuació  i  de
prevenció ràpides i coordinades, com a complement de la Junta de Seguretat.

 Treballar per implementar el Servei d’Atenció a les Víctimes del Delicte (SAVD),
integrat per agents d’ambdós sexes i per persones amb formació especialitzada,
com psicòlegs i assistents socials.

 Cal doblar, almenys, la dotació d’infraestructura de la unitat Protecció Civil de la
ciutat i elaborar una campanya de divulgació entre les associacions de la ciutat i la
resta de ciutadans per tal de captar nous voluntaris i voluntàries.

 Política  formativa  dels  membres  de  la  Guàrdia  Urbana:  tots  els  membres
hauran  de  realitzar  un  mínim d’una  activitat  formativa  a  l’Escola  de  Policia  de
Catalunya. Aquests no han de ser només cursos de promoció, sinó també formació
continuada  tenint  en  compte  les  necessitats  tècniques  de  la  Guàrdia  Urbana:
atenció  al  Ciutadà  (OAC)  que  faciliten  la  coordinació  amb  el  cos  de  Mossos
d’Esquadra,  atenció a nova ciutadania, dones maltractades, protecció a menors,
delictes produïts a l’entorn o en l’interior de centres educatius, etc.

 Fer convenis amb l’Escola de Policia de Catalunya tenint en compte necessitats
formatives de la nostra ciutat basades en situacions pròpies de la nostra ciutat;
aquesta formació ha de ser compartida amb  del cos de Mossos d’Esquadra.

 Proposar  activitats  formatives  a  les  diferents  associacions  de  municipis  de
Catalunya  que  tinguin  com  a  destinataris  membres  de  les  policies  locals  de
Catalunya.

 Implementar el Reglament de Segona Activitat.
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Un Ajuntament amb parets de vidre
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Un Ajuntament amb parets de vidre.
3. Participació, transparència i bon govern

Necessitem  una  administració  que  faci  millor  les  coses,  que  estigui  al  costat  de  la
ciutadania  i  que treballi  pel  bé comú.  Els valors  republicans s’ha de reflectir  en el
govern  de  la  ciutat,  amb  un  Ajuntament  amb  parets  de  vidre,  que  impulsi  la
transparència i s'obri a la participació de la ciutadania, a qui ha de retre comptes. 

Durant  el  passat  mandat  hem  fet  realitat  la  creació  de  la  Síndica  de  Greuges de
l'Hospitalet, encarregada de vetllar pels interessos dels veïns i veïnes i garantint els seus
drets davant l'Administració municipal. Aquest és el camí que cal seguir, acostant encara
més l’administració a la ciutadania.

Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per assolir una democràcia
avançada. Tenim l’oportunitat de fer foc nou i deixar enrere el frau i la corrupció. Tenim un
projecte per bastir  un nou ajuntament obert i transparent, on la participació dels veïns i
veïnes sigui real. El compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de forjar una ciutat
socialment avançada.

Per tot això des d'Esquerra Republicana apostem:  

 Per impulsar la transparència i el rendiment de comptes.

 Per la tolerància zero amb la corrupció i el clientelisme.

 Per promoure la participació real amb consultes ciutadanes.

 Per redefinir el model ineficaç actual dels consells de districte.

 Per uns mitjans de comunicació plurals, independents i oberts a la ciutadania.
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3.1 Participació ciutadana

La participació ciutadana ha de ser un dels motors en les relacions entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet i la ciutadania. Hem de ser capaços de dotar a la ciutadania dels instruments
necessaris per tal que puguin implicar-se de manera plena en la vida de la ciutat, també
com actors en la formulació de polítiques, l’intercanvi d’informació i la presa de decisions.

Per tal de promoure una participació ciutadana amb incidència real, que vagi en el camí de
l'apoderament  de  la  ciutadania  en  les  relacions  amb  la  seva  ciutat,  des  d’Esquerra
Republicana proposem:

• Modificació del Reglament de Participació Ciutadana per tal de millorar la
participació de ciutadania i entitats en el consells de Districte i el Consell de
Ciutat.

• Promoure  la  celebració  de  consultes  ciutadanes sectorials  des  dels
districtes que puguin afectar un barri o més.

– Establir els canvis necessaris en el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal
de  millorar  la  participació  dels  veïns  i  veïnes  i  les  entitats  en  els  plens  de
l’Ajuntament.

– Demanar  que  a  la  Llei  Electoral  Catalana  s’incorpori  l’elecció  directa  dels
consellers de districte per part dels ciutadans.

– Promoure la celebració de consultes ciutadanes en temes de ciutat.

– Posar  en  marxa  audiències  públiques  de  ciutat  o  de  districte  per  debatre
govern, partits i ciutadania sobre qüestions especifiques i significatives de ciutat o
de districte.

– Fer  pressupostos  participatius  tant  en  la  fase  d’elaboració  com en  la  seva
posterior avaluació.

– Promoure campanyes  periòdiques d’informació al  ciutadà sobre els  diversos
canals i formes de participació.

– Reservar espais als mitjans de comunicació municipals per vehicular iniciatives
ciutadanes i sol·licituds d’audiència pública i consulta popular.

– Realització  d’enquestes anuals  sobre el  grau de satisfacció de la ciutadania
respecte als serveis municipals i les principals actuacions de l’Ajuntament, amb un
contingut aprovat pel Consell de Ciutat, a proposta de la Síndica de Greuges. A
més caldrà fer enquestes sobre temes concrets a proposta de consells de Districte
o sectorials.

– Potenciarem l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit municipal per incrementar
la participació ciutadana, ja que permet una comunicació més directe, la creació de
nous espais  de participació i  l’oportunitat  d’arribar  a sectors de la població  que
normalment es mantenen allunyats dels ens públics.

– Impulsar  unes  xarxes  socials  municipals  que  siguin  un  veritable  canal  de
comunicació  amb la  ciutadania,  amb informació  sobre  les  activitats  a  la  ciutat,
l'actualitat municipal, els plens, etc.
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3.2 Organització Municipal

Des  d’Esquerra  Republicana  apostem  per  apropar  l’administració  municipal  als
ciutadans i als seus barris, de manera que la relació entre l’administració municipal i els
ciutadans i ciutadanes sigui àgil i fluïda. També cal vetllar per tal que l’estructura municipal
que exerceixi les seves funcions de manera eficaç, sense duplicar esforços i donant un ús
racional  i  no  malbaratador  als  recursos  públics.  Finalment,  cal  garantir  les  millors
condicions de treball possibles per als treballadors municipals i que tinguin al seu abast
tots els recursos necessaris per tal de poder exercir les seves funcions de manera òptima.

Cal acostar al màxim la gestió municipal quotidiana a la ciutadania. Això implica agilitzar
els  mecanismes  interns  de  l’Ajuntament  i  evitar  els  problemes  que  pot  generar  una
estructura  excessivament  centralitzada  i  burocratitzada.  L’Ajuntament  de  l’Hospitalet
necessita dotar-se d’una estructura descentralitzada per arribar a tots els barris i assistir de
manera àgil i eficaç a la ciutadania.

• Impulsar  la  creació  del  Consell  de   Cent  Metropolità que  fomenti  la
democratització  de  l'Àrea  Metropolitana  i  la  participació  de  la  ciutadania,
preparant un nou marc normatiu i definint competències per fer front a reptes
que  tenen  les  ciutats,  com  el  de  garantir  el  dret  a  l’habitatge,  la  mobilitat
sostenible,  el  desenvolupament  econòmic,  residus,  seguretat,  turisme  i  les
polítiques de lluita contra el canvi climàtic, entre d'altres. Cal treballar des de
l'Hospitalet  coordinadament  amb  els  municipis  veïns  i  amb  una  visió
metropolitana. 

• Ampliar  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana a  la  qual  es  puguin  adreçar
particulars, professionals i empreses per atendre les seves consultes sobre els
temes vinculats a la gestió municipal, i que es millori la coordinació amb les
àrees municipals sectorials i territorials corresponents.

• Rendibilitzar al màxim les regidories de districte. Aquestes haurien de ser
els punts de comunicació dels veïns i veïnes amb l’Ajuntament, on es pogués
aconseguir qualsevol tipus d’informació: cultural, fiscal, social, assessorament
jurídic,  informació  laboral,  així  com  informació  adreçada  a  col·lectius  amb
especials dificultats o necessitats especials (joves, dones, gent gran, persones
amb  discapacitats,  immigrants,  etc.)  .  I  també  on  es  puguin  dur  a  terme
gestions administratives, tot plegat sense eliminar les unitats especialitzades
que actuïn al global de la ciutat, cal que les regidories de districte siguin el punt
de contacte primari entre l’administració i els ciutadans, on puguin rebre una
atenció primària dels temes que els interessen i que la mateixa administració,
sempre  que  sigui  possible,  sigui  l’encarregada  de  realitzar  les  gestions
necessàries per atendre a la ciutadania. 

 Cal incrementar la quantitat de tràmits que es puguin realitzar per Internet o
aprofitant  altres  tecnologies,  fomentant  la  signatura  digital  i  la  transmissió
d’informació aprofitant les noves tecnologies.

 Per tal d’arribar a tota la ciutadania, cal que en les dependències municipals
d’atenció  al  públic  hi  hagi,  en  tot  moment,  una  persona  capacitada  per  a
comunicar-se  en  llengua  de  signes  catalana.  D’igual  manera,  cal  procurar
documentació en braille per als discapacitats visuals.

 Realització d’auditories periòdiques de qualitat de servei i atenció al ciutadà,
que permeti millorar i fer més fàcils i més àgils tots els circuits administratius i els
serveis d’atenció al ciutadà que existeixen en diferents departaments.
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 Foment  de  la  contractació  fixa  de  personal  i  consolidar  la  plantilla  estable
necessària per dur a terme la gestió municipal amb eficàcia i eficiència. En cap cas,
l’Ajuntament no ha de contractar directament ni indirectament de manera irregular
ni per mitjà d’Empreses de Treball Temporal (ETT). 

 Vetllar perquè no hi hagi subcontractacions irregulars en els serveis prestats de
manera externa per l'Ajuntament.

 Elaboració i actualització de la Relació de Llocs de Treball, per tal de controlar
el personal  del qual  disposi i detectar les necessitats de personal amb suficient
previsió  per  poder  convocar  els  processos  selectius  corresponents  i  evitar
l’increment de personal interí.

 Vetllar pel compliment de la normativa de Funció Pública catalana, establint, en
l’Oferta Pública d’Ocupació, que s’haurà de fer pública durant el primer trimestre de
cada any,  un torn lliure  i  un torn de promoció  interna.  Necessàriament  es  farà
pública la previsió de processos selectius per tal que la ciutadania puguin accedir
amb els requisits d’igualtat i publicitat necessaris a llocs de treball a l’Ajuntament.  

 Elaboració d'unes bases pels processos selectius, que es revisaran anualment;
en aquestes bases, a més dels  requisits  legals i  procedimentals,  s’inclouran els
temes que seran motiu de les diferents proves, diferenciant per escales i cossos.

 Es revisaran els requisits d’accés als cossos especials, per tal d’adequar-los a
les titulacions vigents.

 Per tal d’evitar discriminacions en l’accés al treball públic per a persones amb
especials  dificultats,  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  ha  de  reservar  un  determinat
nombre de llocs de treball a ocupar per discapacitats psíquics, amb proves d’accés
adaptades a la seva situació i tasques a desenvolupar adequades per a les seves
capacitats.

 Així  mateix  l’Ajuntament  fomentarà  la  formació  del  seu  personal  a  l’Escola
d’Administració  Pública  de  Catalunya,  organisme encarregat  de  la  formació  del
personal  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya.   En  aquest  sentit
l’Ajuntament  elaborarà,  conjuntament  amb  els  representants  dels  treballadors
municipals,  un  Pla  de  Formació.  Aquest  Pla  haurà  de  recollir  les  necessitats
formatives del personal de l’Ajuntament i, només, quan aquesta formació no pugui
ser  coberta  amb  els  cursos  ofertats  per  l’Escola  d’Administració  Pública  de
Catalunya es duran a terme pel mateix Ajuntament.  

 Vetllar, en la mesura del possible, per tal que les condicions de treball de les
persones  que  prestin  obres  i  serveis  públics  a  la  ciutat  siguin  les  adequades,
sobretot pel que fa a la prevenció de riscos laborals i a evitar les discriminacions de
qualsevol tipus.

 Garantir que els equipaments municipals siguin un exemple a la resta de llocs
de treball  de la ciutat pel que fa a accessibilitat,  compliment de la normativa de
riscos laborals i drets i deures del seu personal, per això l'Ajuntament vetllarà, de
manera especial, pel compliment d’aquests aspectes.

 Reduir  els  càrrecs  d’assessors  de  l’Ajuntament  de  l’Hospitalet  i  que  les
persones que realitzin  aquestes  tasques d’assessorament  tinguin contrastada la
seva formació i la seva experiència per ocupar aquest lloc de lliure designació.
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Administració electrònica i govern obert

 Transparència. Definir el Pla de Transparència municipal  que ha de ser el full
de ruta d’actuacions i objectius. Aquest pla cal que faci èmfasi en la transparència
en els processos de compra pública a traves de les TIC.

 Participació de les eines TIC: tenen un paper fonamental  en aquest àmbit,  i
poden ajudar molt per assolir la cohesió de la població.

 Dades obertes: molt orientada a la fiscalització de la ciutadania, però també a
fomentar l’activitat econòmica mitjançant l’explotació de les dades.

 Eficiència: canvis normatius i de processos que permetin avançar cap a una
Administració sense papers, real orientada  a la màxima agilització dels tràmits de
ciutadans i empreses.

 Relació amb la ciutadania:  transformar  el  model  de relació  amb el  ciutadà i
passar  a  tenir  una  visió  integral  i  proactiva  de  la  relació  Ciutadà-Administració
mitjançant els mecanismes que proporcionen les TIC.

3.3 Lluita contra la corrupció

L’esclat i la intensificació dels episodis de corrupció en els mitjans ha tingut un impacte en
la credibilitat dels polítics i dels partits.  La lluita contra la corrupció i l’emergència de
representants  polítics  amb les  mans  netes  s’erigeix  com una prioritat  de  primer
ordre  per  guanyar  la  confiança  dels  ciutadans.  Els  valors  republicans  de  la
meritocràcia, l’honestedat en la gestió pública, la salvaguarda de l’interès general, la gestió
responsable  de  tots  i  cadascun  dels  euros  del  pressupost  públic  són  avui,  elements
decisius i altament valorats per la ciutadania. Estem convençuts que sense transparència
no hi pot haver confiança. El dret efectiu a la transparència és un dret que permet protegir-
ne d’altres,  dificulta la corrupció i, en definitiva, legitima la democràcia i el bon govern.

• Establir pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El pacte
d’integritat és una eina per ajudar el govern, les empreses i la societat civil a lluitar
contra la corrupció en l’àmbit  de contractació pública. Es tracta d’un procés que
inclou un acord signat entre un govern i tots els licitadors en qualsevol contracte de
l’administració, amb els drets i obligacions en el sentit que cap de les parts del
contracte pagarà,  oferirà,  exigirà o acceptarà suborn,  ni participarà en conxorxa
amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els licitadors estaran obligats
a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que guardin relació amb
el  contracte.  L’incompliment  del  pacte  integritat  genera  un  risc  d’exclusió
permanent del licitador.

• Transparència  en  les  aportacions  públiques  als  grups  municipals.
Treballarem per establir i acordar uns requisits i criteris objectius i homogenis
de la  comptabilitat  específica  associada  a les aportacions  als  grups polítics
municipals, per millorar el rendiment de comptes i la transparència.

– Creació d’una plataforma electrònica pública i  centralització  de les compres.
Significa la centralització de les compres de l’Administració pública mitjançant una
plataforma electrònica pública per garantir la transparència de totes les compres.
Aquesta  centralització  facilita  la  fiscalització,  disminueix  els  casos de corrupció,
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promou  la  simplificació  en  la  contractació  i  en  disminueix  els  costos  i  permet
unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és púbic i els ciutadans
poden fer-ne el seguiment mitjançant plataformes electròniques.

– Impulsar un codi ètic i d’austeritat que catalogui i reglamenti l'ús dels espais i
mitjans públics, incloent-hi eventuals vehicles oficials, regals institucionals, convits
institucionals.  Supressió  de  despeses  injustificades  i   dietes  dels  organismes
municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa dels viatges oficials.

3.4 Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació públics locals han de ser una peça fonamental en la creació i
difusió  d’informació  de  la  nostra  ciutat.  El  dret  a  la  informació  forma  part  de  les
llibertats bàsiques de la ciutadania. Els mitjans públics de comunicació s’han d’entendre
com un servei públic a la ciutadania sense buscar més rendibilitat que la que pugui tenir
cap altre servei de l’administració. 

La seva principal funció ha de ser d’altaveu per tal que la gent de la ciutat hi pugui dir la
seva. Només d’aquesta manera, on el ciutadà se sent protagonista, s’aconseguirà l’efecte
desitjat de ser un mitjà seguit i referent de la ciutat. També s’ha de garantir el seu paper
informatiu, amb la participació de totes les forces polítiques de la ciutat, del teixit social i
cultural i de les entitats esportives. 

Uns mitjans públics que han d’estar ben dotats econòmicament i amb recursos humans
suficients per donar un servei cabdal per mantenir la identitat del nostre municipi enfront de
l’actual  globalització  i  fen  una  funció  social  d’accés  a  la  informació  i  a  la  cultura  de
proximitat.

• Vetllar  per la pluralitat,  la transparència i la qualitat dels mitjans públics de
l’Hospitalet.

• Recuperació de Ràdio L'Hospitalet, també en emissió per ones tenint en compte
la disponibilitat de la freqüència com de l’equipament tècnic necessari. En aquesta
reobertura  cal  redefinir  el  mitjà  per  tal  de  fer-lo  un  referent  de  la  informació  i
temàtiques de caire exclusivament local, basat en la informació i els esports i amb
una  amplia  participació  ciutadana.  Una  ràdio  que  aposti  per  una  graella  de
programació  que  prioritzi  serveis  informatius  (àgils  i  puntuals),  esports  (amb
transmissions esportives) i espais de programes que podrien ser cedits a entitats
ciutadanes.  Donar  prioritat  a  les  transmissions  en  directe  d’actes  de  caràcter
ciutadà de certa rellevància.

 Assegurar l’accés als mitjans de comunicació públics de tots els estrats socials
de la ciutat. Establint mecanismes de foment de la pluralitat en aquests mitjans i
reforçant-hi la participació ciutadana.

 Vetllar pel compliment de la normativa de prestadors de serveis de comunicació
tant els públics com els privats.

 Revisió del model de televisió municipal per tal  de poder augmentar la seva
capacitat operativa tenint en compte la infraestructura, tant humana com tècnica,
disponible.  Aquest  model  s’ha  de  definir  amb  una  participació  activa  dels
professionals i ha de servir per tal de poder crear una televisió amb incidència a la
ciutat que operi amb criteris de proximitat, objectivitat i transparència i que es trobi
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al  servei  de  la  difusió  de  la  realitat  de  la  ciutat  i  de  les  activitats  que  s’hi
desenvolupen.

 Potenciar Torre Barrina com a espai de producció audiovisual ciutadana que ha
de  tenir  difusió  a  través  dels  mitjans  de  comunicació  públics.  Es  una
retroalimentació en benefici de tots.

 El Diari de l’Hospitalet ha de deixar de ser un butlletí  informatiu de propaganda
de  l’equip  de  govern,  que  concentra  la  majoria  de  les  notícies  i  aquelles  que
ocupen espais més destacats (portada, editorial, primera plana, pàgines centrals).
Cal repensar els continguts del Diari amb l’objectiu de donar veu a les entitats i a
les  persones  de  la  ciutat,  i  convertir-se  així  en  un  espai  de  comunicació  que
representi a la ciutadania i que sigui un diari que informi de l’actualitat local.

 Millorar les prestacions tecnològiques del portal d'informació lhdigital.cat, també
l’accessibilitat per a persones amb discapacitats visuals i auditives, i fer més visible
el paper i les activitats de les entitats. Potenciar l’agenda d’actes de ciutat i de les
entitats, per tal de facilitar a aquestes la presència de la ciutadania en els actes de
la ciutat.

 Promoure la perspectiva feminista en els mitjans de comunicació públics de la
ciutat, evitant el llenguatge sexista i afavorint una representació equitativa d’homes
i dones. L’edició, programació i avaluació de continguts s’haurà de fer des d’una
perspectiva de gènere.
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Una ciutat orgullosa de la seva identitat
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Una ciutat orgullosa de la seva

 identitat.
4. Identitat de ciutat, cultura i patrimoni

L'Hospitalet  té  molta  història,  tot  i  que sovint  es desconeix,  s'amaga o es deixa
perdre en l'oblit. El passat de la ciutat, reflectit sovint en restes arqueològiques, edificis
històrics, en les tradicions i, sobre tot, en la memòria dels veïns i veïnes, configuren la
identitat  col·lectiva.  Per  això  és  important  posar-ho  en  valor,  recuperar  aquest  passat,
preservar  tot  allò  que  ens  ha  portat  fins  aquí,  i  ser  capaços  de  transmetre-ho  a  les
generacions futures. És el deute i la responsabilitat que tenim com a ciutadans, envers el
nostre entorn i la nostra història, però també envers el present i el futur.

Perquè el  nostre patrimoni  va molt  més enllà  de les pedres  i  els  edificis  històrics.  No
podem obviar que la identitat col·lectiva també es construeix a través del temps mitjançant
les  manifestacions  culturals  i  artístiques,  les  tradicions,  els  usos  i  costums,  el  passat
agrícola i industrial, i l'entorn natural que defineix el territori. 

Una ciutat republicana ha de sentir amb orgull el que és, allò que ens defineix. Des de la
diversitat i el caràcter acollidor que sempre ha tingut l'Hospitalet, obrint-se al món i al  futur,
però reivindicant les nostres arrels. 

Per tot això des d'Esquerra Republicana apostem:  

 Per  donar  a  conèixer  el  patrimoni  i  impulsar-ne  la  protecció,  més  enllà  de
l'arquitectònic: cal protegir també el llegat cultural, històric, immaterial i natural de la
ciutat.

 Per recuperar el patrimoni agrícola, preservant la zona agrària de Cal Trabal.

 Per fomentar la cultura popular catalana, amb la posada en marxa del Centre de
Cultura Popular de l'Hospitalet.

 Per recuperar la memòria històrica, veïnal i col·lectiva.

 Per impulsar l'associacionisme i la cultura cívica com a eina de cohesió.

 Per potenciar un pla de preservació d'indrets com el carrer Xipreret, el complex de
Can Trinxet, la Cosme Toda, el Castell de Bellvís i altres referents simbòlics del
nostre passat. 
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4.1 Patrimoni

El  patrimoni  de  la  ciutat  és  el  conjunt  de  béns  culturals,  arquitectònics,  socials  i
històrics que  ens  permeten  identificar-nos  col·lectivament  i  alhora  són  una  font
d’integració  per  les  persones  nouvingudes.  Aquest  patrimoni  ha  estat  poc  cuidat  per
l’Ajuntament  i,  entenem,  que  protegir-lo,  restaurar-lo  i  divulgar-lo,  és  absolutament
necessari i  complementari  al  desenvolupament de la ciutat per tal de preservar la seva
identitat.

La  història  recent  del  municipi  ha  comportat  sovint  l’aposta  per  la  construcció  i  la
modernització. Pensem que aquest objectiu, mirar al futur, no ha de ser incompatible amb
la  conservació  dels  elements  patrimonials  que  han  conformat  també  aquesta  ciutat
mil·lenària, preservant unes formes de vida que alhora són també una forma d’integració
per les noves ciutadanes i ciutadans. 

Mesures:

• Impulsar un  Pla de protecció del Patrimoni que no englobi només elements
arquitectònics,  i  que  tingui  també  en  compte  béns  immaterials,  naturals  i
conjunts històrics. 

• Elaborar un Programa de difusió i divulgació del patrimoni,  per donar a
conèixer  el  patrimoni  de la ciutat.  Especialment  entre els  escolars,  a través
d’activitats escolars.

• Posar en marxa el nou museu de l’Hospitalet que superi les limitacions de
l'equipament actual, i ocupi l’edifici de la Cosme Toda.

– Protecció total del conjunt històric de Xipreret i Can Sumarro amb el canvi del
planejament,  ajuts,  aplicació  de  les  millores  pactades,  i  un  pla  de  rehabilitació
integral.

– Recuperar i rehabilitar la masia de Can Rigalt i dignificar el seu entorn.

– Manteniment de l'activitat agrària de les terres de Cal Trabal i divulgació de la
seva activitat mitjançant visites guiades entre els escolars de la ciutat. Recuperació
de conreus tradicionals hospitalencs amb vocació social, com a oportunitat per a
generar activitat en col·lectius especialment vulnerables. 

– Conversió,  desprès  de  la  rehabilitació  de  Cal  Masover  Nou  (zona  de  Cal
Trabal) en l'Espai de Memòria Agrícola depenent del Museu de l'Hospitalet.

– Impulsar ajuts i facilitats als propietaris privats de béns històrics, per tal que es
puguin conservar i mantenir  de manera adequada compatibilitzant els interessos
privats amb la seva protecció.

– Treballar  per  actualitzar  del  Pla  General  Metropolità  vigent,  allà  on  pugui
afectar els bens històrics i/o el paisatge urbà diferencial de l'Hospitalet.

– Revisar l’inventari local de béns culturals per tal que reculli les característiques
del bé i l’estat en què es troba i que permeti planificar el futur destí, el rendiment
cultural i econòmic i la gestió d’aquest patrimoni comú. Aquest catàleg o inventari
ha d’estar  a l’abast  del  públic  i  dels  investigadors.  A més,  cal  tenir  clar  que la
conservació  d’aquests  béns  és  un  deure  dels  propietaris  i  posseïdors,  i  que
l’Ajuntament n’ha d’exigir  la conservació i establir,  si s’escau, mesures cautelars
(inspeccionar i, si cal, sancionar). 
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– Rehabilitar els bens històrics respectant  al màxim la seva integritat  material.
Convenis  amb  escoles-tallers  d'aprenentatges  d'oficis  tradicionals  per  tal  que
aquestes pràctiques d’intervenció puguin ser una font d’aprenentatge i ocupació.

– Posar en valor la importància del Canal de la Infanta a la ciutat. Recuperació i
divulgació  de  la  memòria  històrica  lligada  al  mateix.  Fer  una  via  verda  que,
resseguint el traçat del Canal, comuniqui Can Boixeres, el parc de la Remunta i
Can Mercader.

– Atès l'especial  desenvolupament  històric  de la  ciutat,  consideració de “béns
d'expectativa històrica o arqueològica” tot el patrimoni hospitalenc amb 100 anys o
més com a figura de protecció prèvia a la seva catalogació.

– Consideració de l'arbrat de la ciutat com a Patrimoni Natural,  amb protecció
especial  dels  exemplars  històrics  i  destacables,  ja  que  fins  ara  no  n'hi  ha  cap
protegit,  per  no perdre cap més exemplars,  com ja  va passar  amb el  Pi  de la
Remunta. 

– Creació  d'una exposició  permanent  dedicada a la  Història  de l'Hospitalet  al
Museu d'Història de la Ciutat.

– Concentrar  les sales de reserva del  Museu d’Història  en un sol  edifici  amb
bones condicions i elaborar un catàleg de fàcil accés. 

– Divulgació  dels  diferents  elements  del  patrimoni  de  la  ciutat  mitjançant  la
instal·lació de plaques informatives.

– Fomentar el coneixement de la ciutat, el passat agrícola, les rieres, el delta del
Llobregat...

– Declarar la cornisa de la Torrassa com a zona d’expectativa arqueològica.

– Elaborar  un  pla  de  recuperació  i  rehabilitació  dels  refugis  antiaeris  de
l'Hospitalet, que permeti localitzar i documentar aquests espais i recuperar-los per
la ciutadania.

– Creació d'un Arxiu Històric de dones hospitalenques rellevants.

– Treballar per la recuperació i restitució de la memòria històrica del moviment
LGTBI,  les  seves  lluites  contra  la  discriminació,  les  seves  reivindicacions  de
llibertat; i també la repressió social, policial i institucional viscuda pel col·lectiu.

– Promoure  la  recuperació  de  la  memòria  popular  i  viva  dels  barris,
l’associacionisme i les lluites veïnals, fomentant les relacions intergeneracionals. 

– Donarem rellevància  al  8  d'abril  com a dia  internacional  del  poble  gitano,  i
també el 26 de novembre, com a data de la seva arribada a Catalunya.

– Treballarem amb les  escoles  programes  educatius  per  donar  a  conèixer  la
història del poble gitano, la seva cultura i la seva llengua.

– Promoure el canvi de denominació de Plaça Granada pel de Pedro Àlvarez al
nomenclàtor.

– Crear un mapa de patrimoni dels barris amb la col·laboració del veïnat. 

– Potenciar el patrimoni de l’Hospitalet als visitants de fora de la ciutat, mitjançant
punts d’informació i recursos multimèdia. 
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◦ Implementar  i  ampliar  el  fons  de  l’Arxiu  Històric,  fomentant  les  donacions.
Digitalitzar tot el fons i millorar les instal·lacions per facilitar-ne la consulta. 

4.2 Cultura

La cultura és un dels  aspectes més rellevants de la nostra vida col·lectiva.  L’activitat
cultural és allò que dóna personalitat a una ciutat i, de totes les accions de la persona,
la que més ajuda a l’alliberament de la consciència individual i col·lectiva.

Des de l’Ajuntament la tasca de suport a les activitats culturals suposa un impuls a l’acció
de les entitats i  els organismes promotors i,  al  mateix temps, una millora per a la vida
col·lectiva  de  la  ciutadania.  En  aquest  sentit,  volem  bandejar  opcions  dirigistes
(l’Ajuntament com a motor i protagonista de l’activitat acaba per tenir efectes socialment
paralitzadors)  o  d’altres  d’absentistes  (no  subvencionar  acríticament  o  amb  criteris  no
objectius les propostes culturals que arriben des d’entitats o empreses). 

• Un  ajuntament  republicà  ha  de  desplegar  la  seva  actuació  amb  uns  criteris  i
objectius  clars  basats  en  l’elaboració  d’un Pla  d’Actuació  Cultural (PAC) de
l’Hospitalet per:

1) Impulsar uns aspectes culturals deficitaris o encaminats a potenciar la creació
d’un  públic  o  reforçar  la  cohesió  social,  entenent  la  cultura  com  un  element
integrador que posi en contacte col·lectius provinents de realitats culturals diverses
i que, alhora, actuï com a font d’arrelament nacional amb la llengua catalana com a
vehicle lingüístic;

2)  Fer  possible  el  dret  democràtic  a  l’accés  a la  cultura:  entrades  bonificades,
organització d’actes populars, campanyes de difusió...;

3) Donar suport al teixit associatiu local i al més generalista que vetlla per la cultura
local i  catalana de manera organitzada i fructífera.

• Garantir  l’accés a la cultura a tothom, especialment pel  que fa a les activitats i
esdeveniments culturals que tinguin lloc en equipaments municipals, per famílies i
persones en situació de vulnerabilitat, mitjançant bonificacions i reserva d'entrades
quan aquestes siguin de pagament. 

Equipaments culturals

La ciutat necessita una infraestructura pública,  racional i apropiada per a la ciutadania:
sales  polivalents,  espais  d’assaig  per  a  grups  musicals  i  teatrals,  sales  audiovisuals  i
videoteques. Cal primar la rendibilitat cultural en les despeses, però cal vigilar també de
manera  especial  la  despesa corrent.  És  convenient  disposar  i  mantenir  espais  públics
coberts que, segons els recursos, es poden anar especialitzant. A partir d’aquí, proposem
d’analitzar les mancances reals, la rendibilització, la millora i l’adequació dels equipaments
existents  i  la  planificació  fins  al  2025  dels  equipaments  necessaris  i  la  reserva
pressupostària  consegüent  (són  equipament  irresolubles  en  dos  o  tres  pressupostos
anuals...) en el marc del PAC, tot avaluant-ne els costos de manteniment, la polivalència
dels  locals,  la utilització  d’energies renovables i  les propostes que es facin a partir  de
concursos d’idees i de les  entitats i usuaris de l’àmbit territorial corresponent.
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Malgrat els problemes de finançament amb què se solen trobar les regidories de Cultura, hi
ha  recursos  externs,  públics  i  privats,  a  l’abast  i  maneres  imaginatives  de  finançar
actuacions. 

• Creació de l'Institut Municipal  de Cultura que inclogui  la gestió  del  Teatre
Joventut, l’Auditori Barradas i tots els Centres Culturals de la ciutat. Aquest Institut
Municipal de Cultura vetllarà per la gestió eficient dels equipaments, així mateix
comptarà amb professionals que elaborin la programació d’aquests equipaments;
per  una  banda  la  programació  d’actuacions  culturals   professionals  de  qualitat
(teatre, música i dansa), les activitats culturals amateurs de les entitats de la ciutat i
activitats culturals que es duen a terme als centres culturals en format curs, taller o
jornada,  optimitzant  la  contractació  d’equipaments  i  professionals  que duguin  a
terme  aquestes  activitats,  duent  a  terme  una  programació  anual;  aquestes
activitats hauran de ser dissenyades en funció de consultes als usuaris de prioritats
i interessos d’activitats.

– S'ha de treballar coordinadament, també amb locals privats existents i donant
suport a la creació d’infraestructures per part de la societat civil i a la millora de les
ja  existents,  ja  que  les  entitats  que  disposen  de  patrimoni  propi  són  les  que
ofereixen una més gran garantia de continuïtat i de treball seriós.

– Estudiar la possibilitat d'establir algun equipament cultural al Districte Cultural,
que actuï com a espai dinamitzador, generi sinergies i sigui un pol d'atracció en
aquesta àrea.

Cultura artística

L’Ajuntament  ha  de  facilitar  ajut  material  o  de  personal  per  donar  suport  a  la  creació
artística dels ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet. Cal incentivar la producció cultural de
l’Hospitalet a través de concursos d’idees per a la instal·lació d’elements artístics en els
espais públics de la ciutat i beques, fórmules originals i modernes que generin l’interès dels
creadors locals.

 Col·laborar en la conservació de tota expressió cultural local, especialment de
les expressions de caràcter efímer (produccions plàstiques, literàries, musicals), en
les col·leccions de les biblioteques públiques i en el Fons Municipal d’Art.

 Creació d'un Consell  Assessor de la Creació Artística,  integrat  per  creadors
locals o vinculats a la ciutat i per associacions o entitats del sector per tal d’orientar
l’Ajuntament en aquest sentit i avaluar-ne les actuacions.

Cultura popular

La Llei  2/1993 fixa  com a deure  de  les  administracions  locals  el  foment  de la  cultura
popular i tradicional. Cal prioritzar totes les manifestacions autòctones per intervenir contra
la substitució lingüística i cultural del nostre país, i l’Ajuntament pot jugar-hi un paper molt
important en la difusió i la potenciació d’aquestes manifestacions.

Una concepció global de la cultura no pot obviar la cultura catalana, la que es manifesta
arreu de Catalunya i amb la llengua catalana com a vehicle, com a pròpia del país i de la
nostra ciutat. Considerem la cultura catalana com un dels pilars bàsics on reposa la nostra
identitat;  qualsevol  ciutat  d’aquest  país,  hagi  seguit  l’evolució  històrico-social  que  hagi
seguit, ha de tenir un caràcter propi que ha de participar d’aquesta identitat. I no podem
entendre la cultura com un patrimoni, estàtic i tancat, sinó com un projecte en construcció,
dinàmic i obert, que es projecta a l’exterior partint de la realitat nacional i local concreta.
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• Creació del Centre de Cultura Popular i  Tradicional  de l'Hospitalet,  que
permeti  treballar  amb  les  entitats  i  teixit  cultural  de  la  ciutat  la  promoció,
conservació i difusió de la cultura popular i tradicional a l'Hospitalet.

– Cal incentivar  una política d’intercanvis culturals amb altres poblacions de la
resta dels Països Catalans amb la col·laboració de diferents entitats i associacions
del  municipi,  potenciar  els agermanaments amb d’altres poblacions del país per
fomentar les relacions col·lectives i comptar amb els elements diferencials de la
nostra cultura popular en les festes anuals, siguin del calendari festiu tradicional o
no.

Festes majors

• Unes festes majors dels barris des dels barris. Pel que fa a les Festes Majors
de barris cal incentivar l’autogestió per part de les Comissions de Festes, essent
l’Ajuntament un mer suport a la voluntat  popular  de barri,  facilitant  els recursos
econòmics  i,  sobretot,  d’infraestructures,  que  la  Comissió  de  Festes  consideri
necessàries, establint criteris d’igualtat entre les diferents Festes Majors. En aquest
sentit  cal  fer  una  contractació  global  de  totes  les  Festes  Majors  d’un  seguit
d’infraestructures comunes a tots els barris, per exemple escenaris, equips de so i
de llum, lloguer de cadires i taules, per tal de poder economitzar la contractació i, a
través  del  sistema  de  concurs  públic,  optar  pel  proveïdor  que  ofereixi  millors
condicions  econòmiques  i  tècniques,  evitant  la  contractació  a  proveïdors  per
“costums”.

• Unes  Festes  de  Primavera  populars. Les  Festes  de  Primavera  han  de  ser
promogudes per l’Ajuntament però amb la cogestió de les entitats de la ciutat, en
especial totes les Comissions de Festes de la ciutat, que participaran en el disseny
de les Festes de Primavera. Les Festes de Primavera han de fugir del centralisme
que ara té, s’ha de vetllar perquè a tota la ciutat hi hagi un equilibri en les activitats
de la festa principal; en aquest sentit s’haurien de fer rotatoris els espais.

Pel  que fa al  contingut  de les Festes de Primavera haurien de tenir  una doble
vessant que esdevinguin objectius: per una banda la promoció de les activitats i
cultura  local,  amb la  promoció  de les  activitats  culturals  i  d’oci  d’hospitalencs  i
hospitalenques i,  per  altra  banda potenciant  la  cultura catalana,  i  no només en
espectacles tradicionals, Esquerra proposa que, com a mínim, un dels tres grups
musicals que intervenen durant les Festes de Primavera, hauria de ser un grup o
intèrpret que actuï en català.

S’ha  de  vetllar  perquè  totes  les  activitats  de  les  Festes  de  Primavera  siguin
gratuïtes, especialment les actuacions musicals.

– Festes lliures d’agressions sexistes, cal implantar els punts lila en totes les
activitats que es realitzen durant les festes a la ciutat, especialment els concerts.
Aquests han d’estar situats al mateix recinte on s’organitzen.

4.3 Associacionisme i cultura cívica

La cultura cívica també forma part de la identitat de la nostra ciutat. El teixit associatiu de
l'Hospitalet ha estat un factor clau en el desenvolupament de la ciutat, des de les lluites
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veïnals, les activitats culturals i populars, l'esport o la solidaritat. Un teixit associatiu viu i
divers, que ha contribuït a crear una xarxa participativa de primer ordre.

Una ciutat  republicana ha de fomentar  l’associacionisme local  amb imaginació  i  sense
caure en els paranys del model clientelitzador, potenciant entitats i associacions a partir de
subvencions  paternalistes,  o  el  del  model  acaparador,  mirant  de  jugar  un  paper
predominant  sense  deixar  gairebé  espai  a  la  societat  civil.  Això  acaba  provocant  un
increment notable de la despesa pública i es posa en perill, a la llarga, la continuïtat de
col·lectius i associacions locals. Ni paternalisme, ni dirigisme, ni elitisme.

Esquerra  Republicana  opta  per  una  alternativa  diferenciada  d’aquests  dos  models:
potenciar l’entesa equilibrada entre l’Ajuntament i la societat civil, ja que sempre és més
rendible econòmicament i pel que fa a resultats una entesa que no pas una actuació en
solitari. Cal que l'Ajuntament estigui sempre al costat de les entitats i associacions.

• Elaborar  un mapa d'equipaments i  locals municipals,  per determinar  les
necessitats  de millora,  racionalitzar  el  seu ús,  i  poder  donar resposta a les
necessitats de les entitats i associacions de la ciutat. 

• Posada en marxa d'hotels d’entitats a la ciutat  fins a tenir-ne almenys un a
cada  districte,  com  a  espai  municipal  a  disposició  de  les  entitats  que  no
disposen  d’infraestructura  pròpia  o  adequada  a  les  seves  necessitats  i
cogestionat per l’Ajuntament i per les entitats.

– Posar en marxa una unitat de suport, atenció i assessorament a les entitats que
funcioni  com a  finestreta  única,  per  facilitar  l'obtenció  d'informació,  seguiment  i
ajuts.

– Oferir i reforçar activament suport, formació i assessorament administratiu a les
entitats  de  l’Hospitalet  per  a  garantir  que  la  seva  gestió  sigui  correcta  i  que
aquestes no hagin de suprimir o renunciar a cap activitat per motius administratius i
burocràtics,  especialment  pel  que  fa  a  les  dificultats  vinculades  a  la  llei  de
subvencions o de contractació.

– Realitzar  una  diagnosi  sobre  l'estat  de  l'asssociacionisme a l'Hospitalet  que
inclogui tambñe un mapa d'entitats.

– Treballar  per  posar  en  marxa  una  xarxa  d'entitats,  que  permeti  al  teixit
associatiu compartir  i  intercanviar  experiències, activitats,  coneixement,  i  serveis
comuns, així com cobertura i assessorament jurídic. 

– Fer  de  la  cogestió  la  fórmula  vàlida  per  oferir  serveis  des  de  les  mateixes
associacions com a línia òptima de coordinació entre institucions i associacions.
Cal  donar  prioritat  a  la  concessió  d’ajuts  econòmics  a  les  entitats  que  vulguin
professionalitzar i modernitzar la seva gestió. És necessari un canvi en la política
de subvencions que tendeixi a una política de convenis: el conveni de col·laboració
per a actuacions no puntuals és el tipus òptim d’ajut, ja que implica un compromís
planificat a dues bandes i una millor comunicació entre Ajuntament i entitats.

– Foment del mecenatge i la responsabilitat social corportativa, per complementar
el  finançament  dels  projectes  de  les  associacions;  cal  una  política  d’estímul  al
sector  privat  perquè  col·labori  en  la  promoció,  la  potenciació  i  el  sosteniment
d’iniciatives culturals. Proposem la creació del Servei de Mecenatge dins de l’Àrea
de  Cultura  per  tal  de  fomentar  i  gestionar  les  polítiques  del  petit  i  del  gran
mecenatge a la ciutat.

– Potenciar una agenda periòdica d’activitats ciutadanes: sigui per mitjà de la web
general  de l’Ajuntament,  de les sectorials,  a través dels mitjans de comunicació
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amb participació municipal (mitjançant una secció fixa) o d’una Agenda d’Activitats
Ciutadanes,  o  de  tots  quatre  alhora,  que  reculli  totes  la  informació  sobre  les
activitats de les entitats.

– Establir  una  oferta  territorialitzada  i  suficient  de  programes  de  formació  de
contingut cultural, comunicatiu, i de gestió d’entitats adreçats tant a les entitats com
a la població en general, a partir de les aules de cultura.

4.4 Llengua 

Una ciutat republicana ha de vetllar pel respecte dels drets individuals i col·lectius de tots
els seus ciutadans i ciutadanes, i la llengua n’és un exemple paradigmàtic. A l'Hospitalet
s'hi parlen desenes de llengües, per tant, la nostra ciutat és plurilingüe. El català, com a
llengua pròpia de Catalunya, ha d’esdevenir vertebradora perquè es preservi i garantir-ne
el futur. Cal apostar clarament per la diversitat lingüística, amb el català com un valor
central ineludible, per garantir que cap ciutadà ni ciutadana pugui ser discriminada per
raons de llengua i que cap llengua pugui ser imposada a ningú.

La situació crítica en què es troba l’idioma en alguns àmbits sectorials demana mesures
específiques  de  suport  des  de  l'Ajuntament,  conjuntament  amb  l’entramat  associatiu  i
institucional de tot el territori, per assolir la plena normalització. La situació és especialment
preocupant en les relacions entre la població jove i en àmbits com l’empresarial, la justícia,
els mitjans de comunicació, els audiovisuals i la indústria cultural.

L’administració  municipal  ha  de  ser  capaç  d’atendre  la  diversitat  lingüística  de  la
ciutadania. El català, així com la llengua de signes catalana, han de ser les llengües d’ús
preferent  i  prioritari  en  tots  els  nivells  de  l’administració.  Alhora,  les  ciutadanes  i  els
ciutadans han de poder ser atesos en castellà, o en altres llengües si és necessari sota el
criteri de disponibilitat lingüística.

Mesures: 

• L'Ajuntament  de  l’Hospitalet  ha  de  ser  l’ens  capdavanter  en  la  normalització
lingüística  amb  l’elaboració  del  Pla  Municipal  de  Normalització  Lingüística
(PMNL). 

• Organitzativament,  cal  traspassar  tots  els  temes  de  normalització  lingüística  a
l’àrea d’Alcaldia, perquè la política lingüística no és només cultura o ensenyament,
sinó que afecta tots els departaments de l’Ajuntament.

– Crear perfils lingüístics del personal d’acord amb les tasques que desenvolupin.
Aquests  perfils  els  ha  d’elaborar  el  personal  tècnic  del  CNL i  han  de  tenir  el
consens, si és possible, de tots els grups municipals. Cal mantenir l’exigència del
coneixement del català (oral i escrit), segons aquests perfils, en la convocatòria de
noves places i en les promocions internes de l’Ajuntament. Aquest aspecte queda
regulat pels articles 294.2 i 310.2 de la Llei 8/1987, modificats per la Llei 1/1998. És
necessari  elaborar  un pla  de formació quadriennal  per  al  personal,  adequat  als
perfils lingüístics.

– Després  de  40  anys  d’ajuntaments  democràtics  i  més  de  30  anys  de  la
prescripció del termini establert per les primeres lleis de normalització lingüística,
encara hi ha plaques de carrer per normalitzar: cal fer una política de catalanització
i adequació de les plaques, i vetllar perquè s’utilitzin arreu els nomenclàtors en la
forma oficial. 
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– És  important  exigir  la  normalització  de  la  documentació  als  proveïdors  i
concessionaris  de  l’Ajuntament  i  dels  organismes  que  en  depenen.  Cal  seguir
l’exemple  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  inclou  en  les  clàusules  de
contractació  requisits  de  normalització  lingüística  (instruccions  en  català,
etiquetatge en català, etc.).

– Per impulsar decididament la normalització interna, es fa necessari disposar de
personal  propi  de  normalització  amb  dedicació  exclusiva,  que  dugui  a  terme
tasques d’assessorament lingüístic intern i de foment del coneixement i de l’ús del
català en tots els departaments i els organismes que en depenen, en col·laboració
estreta  amb  el  CNL.  Si  no  es  fa  així,  un  ajuntament  tan  complex  com el  de
l’Hospitalet  pot  arribar  a  col·lapsar  els  serveis  d’assessorament  lingüístic  i  de
formació del CNL.

– És important  que  a  les  biblioteques  municipals  hi  hagi  subscripcions  de  la
premsa local, comarcal i nacional  en català. Igualment, en la línia de la biblioteca
plurimediàtica,  s’ha  de  vetllar  perquè  els  usuaris  tinguin  disponible  les  últimes
novetats de material audiovisual editat en català.  

– L'Ajuntament es convertirà en impulsor del programa de voluntariat lingüístic,
donant-lo a conèixer i promocionant-lo entre els seus treballadors i la ciutadania en
general, de manera que el programa pugui beneficiar cada vegada més persones
interessades en aprendre la llengua catalana.

– A  part  de  les  actuacions  previstes  al  PMNL  en  l’àmbit  sociocultural,  s’han
d’incloure clàusules de normalització lingüística en els convenis amb les entitats i
en els acords puntuals per atorgar subvencions i oferir el suport tècnic necessari
per  dur  a  terme les actuacions  que s’hi  indiquin.  En aquest  sentit  l’Ajuntament
vetllarà per promoure que totes les comunicacions (publicacions d’entitats, cartells,
díptics, espais web, etc) estiguin, com a mínim, en català.

– A  més  de  les  mesures  previstes  al  PMNL,  cal  difondre  des  de  les  àrees
municipals  relacionades amb l’activitat  econòmica i  de consum les subvencions
que  la  Generalitat   concedeix  a  les  actuacions  normalitzadores  i  donar  ajuts
mitjançant exempcions en l’IAE als comerços i a les empreses del municipi que
avancin en l’ús del català.

– D’acord amb el seu objectiu, proposem que l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor  difongui  els  drets  lingüístics  dels  consumidors  que,  en  el  cas  del
Principat, recull la Llei 1/1998 i la que se’n deriva i vetllar perquè no es conculquin
els drets que s’hi especifiquen.

– Des  de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica,  es  farà  la  distribució  de  diferents
recursos al comerç de la ciutat en català (bosses, rètols amb l’horari, informació a
l’usuari, etc.).

– Es reformaran les ordenances municipals relatives a l’autorització d’obertura de
comerços, petits i grans, incloent que la retolació exterior i interior del local hauran
d’estar,  com a mínim, en català,  essent  aquest  un requisit  imprescindible per a
l’obtenció de la llicència d’obertura. Es tindrà especial cura en aquest aspecte a les
grans infraestructures comercials, Centre Comercial  La Farga, Centre Comercial
Gran Via 2 i totes les empreses i comerços que s’instal·lin al Districte Econòmic. 

– L’Ajuntament facilitarà als comerços ja instal·lats la substitució de la retolació,
amb assessorament per accedir a subvencions per a la retolació en català. 
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– En conveni amb  CNL i l’Àrea de Promoció Econòmica s’organitzaran cursos de
formació  en  català,  tant  conceptes  bàsics  com  especialitzats  per  sectors
comercials. 

– Cal  que  des  de  l’Ajuntament  es  facin  els  contactes  necessaris  per  tal
d’aconseguir que les pel·lícules doblades al català arribin als cinemes de la ciutat. 
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Fem una ciutat Republicana
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Fem una ciutat republicana.
5. Ciutat republicana

Des d'Esquerra Republicana volem construir  una República per a tothom.  Perquè
creiem que és la manera de fer un país nou, un país millor, amb més drets, més lliure, més
net i més just. I ho hem de fer des dels municipis. Ho farem des de l'Hospitalet.

Ho vam demostrar l'1 d'octubre de 2017. Malgrat la repressió i la brutalitat policial  que
també vam viure a la nostra ciutat, els dies previs i durant la jornada electoral a l'institut
Vilumara,  però  també el  3  d'octubre,  la  ciutadania  de l'Hospitalet  es va organitzar  per
respondre de manera  cívica,  pacífica i  democràtica exercint  el  seu dret  a decidir.  Des
d'Esquerra Republicana hi vam ser, al costat de la ciutadania. Junts ho vam fer possible. I
ho tornarem a fer.

La República és inevitable. I fer de l'Hospitalet una ciutat republicana és clau per
aconseguir-ho.  Des  d’un  independentisme  obert  i  inclusiu,  volem  treballar  des  de
l'Ajuntament  per  continuar  defensant  els  drets  i  les  llibertats  de  la  ciutadania.  Volem
treballar per millorar la vida i el benestar dels nostres veïns i veïnes. 

• Governarem des dels valors republicans, treballant  per construir  una ciutat
inclusiva,  acollidora  i  diversa;  promovent  la  creació  de  riquesa  i  l'ocupació  de
qualitat; fomentant la cultura cívica, la defensa del patrimoni i l'orgull  de ciutat; i
escoltant als veïns i veïnes, fent que a més de veu, tinguin capacitat de decidir
sobre els temes de ciutat. 

– Dedicarem un espai de la ciutat a l'1-O, en el parc situat davant de INS Can
Vilumara.

– Treballarem  per  eradicar  els  vestigis  del  franquisme  a  l'Hospitalet,  en
especial  als  edificis  d'habitatges  retirant  les  plaques  franquistes  que  encara  hi
resten.

◦ Canviarem el nom a l'avinguda Joan Carles I, i revisarem el nomenclàtor per
modificar aquells que estiguin relacionats amb el règim franquista. 

◦ Retirarem la Medalla d'Or de la Ciutat a Joan Carles de Borbó. 

◦ Posarem l'Ajuntament al servei de la República.
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