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INTERVENCIÓ DE JORDI MONRÓS, PORTAVEU DE CiU-PDECAT A L’HOSPITALET, 

AL PLE EXTRAORDINARI SOBRE L’ESTAT DE LA CIUTAT. 

L’Hospitalet de Llobregat, 24 de març del 2017 

 

Primer de tot, celebrem que puguem ser aquí debatin sobre l’estat de la ciutat.  I 

avisem: nosaltres som aquí perquè ens ho creiem i perquè realment confiem en 

que aquesta sigui una eina útil per poder posar sobre la taula els problemes 

importants de l’Hospitalet, aquells que realment cremen, aquells que hem de 

tractar amb urgència i donar el tret de sortida, d’una vegada per totes, a la carrera 

per posar-hi solucions.  

Dit això, començarem especificant que nosaltres en aquest debat volem parlar de 

l’estat de la ciutat però, també, de les necessitats de les famílies, de què podem fer 

per les més de 260 mil persones que conformen la nostra ciutat i li donen vida.  

Com ja sabreu, un dels nostres objectius, que gairebé ja hem convertit en un 

eslògan de tant que el repetim, és que volem fer de l’Hospitalet la primera 

ciutat de Catalunya (perquè Barcelona n’és la capital).  

Però som molt conscients que això no ho podem fer sols: necessitem establir 

lligams amb el nostre entorn, construir ponts de col·laboració amb altres 

administracions, ja siguin de caire municipal o supramunicipals, i aprofitar-nos de 

les diferents sinergies que es generin.  

I, en aquest sentit, podem dir que darrerament hem observat que hi ha relacions 

com per exemple, les que hi ha entre aquest ajuntament i el Govern de Catalunya, 

amb el President Puigdemont al front i format com ja saben pel PDeCAT i ERC, que 

han millorat, que s’han desencallat i que s’estan traduint en un gran llistat de 

beneficis per la nostra ciutat i per la nostra gent.  

Potser, el que millor representa aquesta bona relació L’Hospitalet- Generalitat és la 

constitució de la Comissió Mixta Generalitat – Ajuntament de l’Hospitalet la qual 

s’ha demostrat que és una molt bona eina a l’hora de revisar i desenvolupar 

qüestions estratègiques per a les dues administracions.  
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Fruit d’aquesta comissió, així com de les diferents negociacions i converses que 

s’han dut a terme entre aquestes dues administracions, l’Hospitalet ja pot dir que, 

per fi (i després de tants anys pendent), els alumnes de les escoles Ernest Lluch i 

Paco Candel tindran un col·legi digne i que les teulades de les escoles incloses dins 

l’anomenat Pla d’Urgència seran substituïdes: Busquets i Punset, Milagros 

Consarnau, Bernat Metge i  Joaquim Ruyra 

I aquí no acaba la cosa. També tenim sobre la taula la promesa del Conseller Jané 

de destinar més efectius de Mossos d’Esquadra a la ciutat dins la nova promoció 

de 500 agents, l’aposta del Conseller Rull per poder obrir les estacions de la L9 a 

l’Hospitalet (tot i les dificultats econòmiques que aquesta obra porta intrínseques), 

la posada en marxa del CAP del Gornal, del servei de rehabilitació de rambla 

Marina o el desdoblament del CAP de La Florida.  

I, en aquest punt, ens permetran fer una menció especial a la bona feina que s’està 

duent des del Departament d’Habitatge de la Generalitat, encapçalat per la 

Consellera hospitalenca Meritxell Borràs i en un àmbit tan delicat com és 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.  

A l’Hospitalet, entre els anys 2015 i 2016, és a dir, en només dos anys, el 

Departament d’Habitatge ha destinat, en concepte d’ajuts urgents al pagament de 

l’habitatge, més de 800 mil euros a través dels quals s’ha donat resposta a 363 

expedients, 363 situacions d’urgència.  

Aquesta llista de millores per l’Hospitalet ens demostren que si realment pensem 

en millorar la qualitat de vida dels hospitalencs, que almenys per part nostra ja 

deixem clar que així és, cal deixar la confrontació, les campanyes demagògiques i 

les guerres de colors polítics a banda perquè d’aquestes no traurem res de profit.  

Però de la mateixa manera que som conscients de la necessitat i de la importància 

d’aprofitar i esprémer al màxim els vincles amb el nostre entorn també som molt 

conscients que els problemes de casa nostre són, com bé ho diu la paraula: 

nostres i que ningú de fora vindrà a solucionar-nos-els.  

Perquè està molt bé i és necessari mirar la ciutat de portes enfora i projectar una 

ciutat de futur però també és necessari i vital mirar la ciutat de portes endins: 

analitzar-nos sense complexos i sense excuses. Hem de ser capaços de felicitar-
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nos i enorgullir-nos per les coses que fem bé i que funcionen però cal que també 

siguem capaços de detectar els problemes que tenim i posar-n’hi solució.  

I nosaltres hem fet aquesta feina, ens hem autoanalitzat, ens hem fixat en els 

nostres punts forts, què en tenim i molts (ubicació, som una ciutat molt ben 

comunicada,...) i també hem detectat les nostres febleses, aquells punts on 

necessitem millorar.  

I ha estat a través d’això que copsem el següent: 

1- Tenim una ciutat a dues velocitats: mentre per una banda apostem per 

transformar alguns barris en el Manhattan de l’Hospitalet, altres barris cada cop 

s’assemblen més al Bronx. 

Creiem que ningú pot estar en desacord amb el fet d’apostar per la nostra ciutat, 

transformar-la i posar-la al mapa. En aquest sentit, la plaça Europa, el Districte 

Cultural o el PDU Granvía són projectes que aplaudim i que pensem que, ben 

portats, seran  positius per la ciutat però, el llegir no ens ha de fer perdre l’escriure, 

i el fet d’apostar per uns barris no pot implicar que donem l’esquena a uns altres.  

I, lamentablement, això és el que està passant a hores d’ara: que hi ha barris, 

districtes, que semblen deixats “de la mà de Déu” o, si més no, aquesta és la 

sensació que té el veïnat. Parlem del districte II, Collblanc i La Torrassa, i el districte 

IV, format pels barris de la Florida i les Planes.  

Aquests, són barris on els principals problemes de la ciutat: la inseguretat 

ciutadana, la manca de neteja i l’incivisme són més presents, més evidents i més 

colpidors.  

Passejar per aquests barris és passejar per un l’Hospitalet molt diferent del que es 

vol mostrar a la plaça Europa i, a la vegada, és passejar per l’Hospitalet real d’un 

gran nombre d’hospitalencs doncs els barris més densos de la nostra ciutat, amb 

més nombre d’habitants per metre quadrat, són precisament els barris de la 

Florida i la Torrassa. 

És per això que, una vegada més, instem a l’equip de govern a arremangar-se, a 

estudiar la situació real en la que es troben aquests barris i dur a terme accions 

valentes i urgents per tal de poder donar-hi solució.  
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Perquè el que no es pot fer és continuar fent com si no passés res, com si la cosa 

no anés amb vostès i deixar que el problema vagi creixent i creixent fins que, 

directament, se’ns mengi.  

Perquè fer això del “mirar cap a una altra banda” ens porta a: 

2- Tenir una ciutat amb uns problemes enquistats i crònics. I això no ho diem 

nosaltres, que també, si no que ho diu el Baròmetre d’Opinió Pública, la “foto 

finish” de la nostra ciutat. Un Baròmetre que ens mostra, any rere any, com la 

inseguretat, l’incivisme i la manca de neteja estan sempre al top ten dels principals 

problemes tant de la ciutat en general com dels barris en particular.  

Perquè abans parlàvem de que hi ha barris que necessitaven una intervenció i una 

atenció especial però no podem caure en el parany que la resta dels barris que 

conformen la nostra ciutat funcionen a la perfecció i no tenen cap problema. 

Perquè, malauradament, res més lluny de la realitat.  

Hi ha una problemàtica general que, a més, afecta enormement a la qualitat de 

vida de la ciutadania i que defineix la imatge que tenim tant nosaltres mateixos 

com la imatge que tenen les persones que ens visiten de la nostra ciutat.  

I, en aquest sentit, deixeu-me que faci un apunt: alguna cosa no estem, o millor dit, 

esteu fent bé quan el servei on més diners invertim, que és el servei de neteja (on 

anualment hi destinem 29M€), és el pitjor valorat per la ciutadania.  Potser, i 

permeteu-me la ironia, vol dir que cal repensar-s’ho , agafar el bou per les banyes i 

establir les solucions que la ciutadania està demanant a crits. 

Creiem que el problema de la manca de neteja va molt més enllà d’incrementar 

sistemàticament la partida que hi destinem (com hem fet darrerament amb 

l’increment de més d’un milió d’euros).  

Cal adaptar el servei de neteja a les necessitats reals de la ciutat (estudiar-les i 

analitzar-les) i, posteriorment, comprovar que el servei s’està duent a terme de 

forma correcta i a tots els punts de la nostra ciutat.  

Però, a la vegada, també cal fer pedagogia del civisme, com tants i tants cops des 

d’aquest grup hem demanat. I és que treballar per tenir una ciutat cívica és 

treballar per tenir una ciutat neta: si aconseguim que el propietari d’aquell gos que 

acostuma a fer les seves necessitats i deixar-les al mig del carrer les reculli i les 
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llenci, si aconseguim que aquell veí/veïna que deixa la brossa fora del contenidor 

l’obri i ho deixi a dins, si aconseguim que les façanes de la nostra ciutat llueixin 

netes i sense grafitis, si aconseguim tot això (i molt més) tindrem, també, una 

ciutat més neta.  

Cal, doncs, dur a terme una campanya del civisme de llarg recorregut i que no es 

concentri en només uns mesos. El problema del civisme de la nostra ciutat és 

crònic i, com a tal, necessita d’una campanya informativa, re-educadora i 

transversal. El punt i final d’aquesta campanya no ha de ser cap altre que 

l’assoliment del nostre objectiu: eradicar l’incivisme a l’Hospitalet. 

Treballar per eradicar el civisme a la nostra ciutat és, com he dit, treballar per 

millorar la neteja però, també, treballar per millorar la sensació d’inseguretat que 

té la ciutadania i que també és un dels principals problemes de l’Hospitalet.  

Els hospitalencs no tenen la sensació de viure en una ciutat segura. Si sortim ara 

mateix al carrer i preguntem si passegen segurs i tranquils pels carrers a certes 

hores de la nit segurament la resposta sigui que no. Si anem a qualsevol mercat o 

botiga i preguntem als seus clients, segurament més d’un ens podrà explicar que 

van viure en primera persona la desagradable sensació de comprovar que els hi 

havia furtat el moneder però és que si, a més, preguntem als comerciants 

segurament, i lamentablement, també més d’un ens podrà explicar que ha estat 

víctima d’un robatori.  

Aquests delictes: els furts, els robatoris als establiments, domicilis i, fins i tot, dins 

del vehicle són els principals problemes en termes de seguretat en aquesta ciutat i 

són problemes que incideixen moltíssim dins de l’ànim i la sensació de seguretat 

que té la nostra ciutadania. Si, a més, quan agafem qualsevol diari veiem com la 

nostra ciutat només es relaciona amb notícies de bandes llatines i alguna que altre 

organització més de tipus criminal, podem entendre perfectament que la gent no 

es senti segura.  

Per solucionar-ho, creiem que paral·lelament a l’increment d’efectius dels Mossos 

d’Esquadra (ja anunciat pel Conseller Jané) cal, també, incrementar la plantilla de la 

Guàrdia Urbana i proposem, a més, que es creï la figura de la policia de proximitat 

(que patrullarà i treballarà als barris de la nostra ciutat per augmentar la seguretat 

i la percepció d’aquesta entre el veïnat) i que es creï un programa per tal que la 
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Guàrdia Urbana pugui patrullar els espais comuns de les comunitats de veïns amb 

problemàtiques recurrents.   

No hem d’oblidar que el nostre tresor no és allò que fem nou, el nostre gran tresor 

és mantenir vius els barris de la nostra ciutat, on viu la nostra gent. El tresor ja el 

tenim, no l’hem de construir. El que hem de fer és cuidar-lo, mimar-lo i fer que vagi 

millorant dia a dia.   

I, d’alguna manera, per això estem nosaltres, l’oposició. Per ser el “pepito grillo” i 

anar-vos senyalant allò que no funciona, allò que cal arreglar i allà que cal fer amb 

urgència.  

Nosaltres som una oposició dura però també constructiva. Diem sense 

embuts que és el que no funciona però, a la vegada, aportem solucions 

vàlides per fer front al problema. Fugim de ser una oposició del no pel no, del 

tot en contra. No volem ser una oposició basada en la demagògia absurda ni en la 

crítica fàcil. Som una oposició que trepitja el carrer, que parla amb la gent i es 

preocupa pels seus problemes. Creiem que podem fer molt per la ciutat i, dia a 

dia, minut a minut, ens hi deixem la pell.  

Així, són vàries les mocions/ iniciatives que hem presentat en aquest ple que s’han 

traduït en un benefici, en una millora, per a la ciutat.  

Un moment: he dit que s’han traduït? Perdó, m’he equivocat. Volia dir: que 

s’haurien d’haver traduït. Perquè, per norma, són molt poquetes les iniciatives 

aprovades en aquesta sala que arriben al carrer. La gran majoria, resten 

adormides dins d’un calaix, esperant no sabem ben bé el què ni a qui. Han estat 

iniciatives factibles, sorgides moltes d’elles de les demandes ciutadanes i 

aprovades per l’equip de govern però, tot i així, no es duen a terme.  

Parlem, per exemple, de la rehabilitació del carrer del Príncep de Bergara (pendent 

des del setembre del 2015), incrementar el nombre de parcs accessibles i inclusius 

a la nostra ciutat (octubre del 2015), fer un centre de negocis municipal (octubre 

2015), ampliar el nombre de punts per poder connectar-se a wifi gratuït (octubre 

2015), que puguem pagar telemàticament la zona blava (pendent des del mes de 

febrer del 2013 i, posteriorment, des del novembre 2015), aplicació del projecte 

Radars per protegir i garantir el benestar de la gent gran (gener 2016), reactivar 

l’activitat comercial als barris aplicant el projecte “aixequem persianes” (febrer del 
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2016), incrementar el nombre de circuits d’exercici als espais públics de la ciutat 

(juliol 2016) o les nombroses mocions que hem presentat per millorar la neteja i el 

civisme (com, per exemple, aplicar el sistema d’identificació de l’ADN de les femtes 

dels gossos).   

Hem de parlar, també, de la reformulació dels mitjans de comunicació, del retorn 

de la ràdio i del retorn d’un ambient laboral sa i segur pels seus treballadors. Una 

moció que es va presentar en bloc per l’oposició i de la que encara “el més calent 

és a l’aigüera”.  

Hi ha moltes altres iniciatives que han estat aprovades però que no surten en 

aquesta relació i és perquè, com hem dit abans, som una formació responsable 

que fuig de demagògies i entenem que no era lícit nomenar en aquest punt 

mocions que han estat aprovades als darrers mesos i que, degut a això, no ha 

passat el temps de cortesia necessari per poder valorar si s’estan duent a terme o 

no. Això si, esperem que totes elles (incloses les que hem anomenat abans) 

estiguin al forn i a punt de sortir ja que seria molt desagradable haver-les de 

tornar a nomenar al proper ple sobre l’estat de la ciutat. 

Totes aquestes iniciatives van ser aprovades, totes suposen una millora necessària 

per a la ciutat però totes són, de moment, paper mullat.  

Des del grup de CiU- PDeCAT pensem que el retenir l’aplicació d’aquestes mocions 

és una manca de respecte vers la ciutadania, és una traïció a la confiança que ens 

han dipositat.  

Però, com deia abans, nosaltres som una oposició constructiva i responsable i, per 

això, de la mateixa manera que denunciem que hi ha mocions aprovades que no 

es duen a terme, també celebrem que n’hi hagi d’altres que si que es fan realitat.  

En aquest cas, ens enorgulleix dir que gràcies a una de les nostres propostes s’ha 

incrementat el nombre d’espais cardioprotegits a la ciutat o que s’ha reconegut 

l’enorme tasca dels voluntaris de l’Hospitalet.  

També tenim coses a lamentar com, per exemple, que l’equip de govern s’hagi 

negat en rotund a disminuir l’IBI (i parlo de rebaixar l’IBI d’una manera real (un 3%) 

que es noti a la butxaca de la ciutadania, i no de la manera simbòlica com s’ha fet), 

que no s’hagi aplicat una quota especial per aturats als poliesportius de la ciutat o 
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que no s’hagin establert mesures per ajudar a les famílies amb dos fills amb 

dificultats econòmiques.  

I aquesta relació de mocions, d’iniciatives que hem presentat, s’hagin dut a terme o 

no, són una clara mostra del nostre compromís amb la ciutadania ja que aquestes 

mocions responen als nostres compromisos electorals.  

Estem fent el que ens varem comprometre a fer. Estem treballant per tenir 

una ciutat neta, segura i cívica. Estem treballant per un l’Hospitalet amb equilibri 

social, participatiu, transparent i regenerador, per un l’Hospitalet capaç de garantir 

el benestar de la seva ciutadania, per un l’Hospitalet viu i connectat i per un 

l’Hospitalet amb un motor econòmic generador d’oprtunitats.  

Aquest és el nostre ADN i aquesta és la nostra línia de treball. Com deia al 

començament, volem que l’Hospitalet sigui la primera ciutat de Catalunya i sabem 

que això requereix feina, esforç i dedicació. Ho sabem i, com que ho volem i ens 

ho creiem, així ho fem. És la nostra obsessió, és el que ens demana el cap i el cor, 

és el que sabem fer.  

Per nosaltres, la ciutat i els hospitalencs són els primers de la llista. Sense cap 

dubte i sense cap excusa. Per això, gran part de les nostres mocions són temes 

de ciutat, temes que toquen de molt a prop a la nostra gent.  

Però, com sabreu, també som ferms defensors del dret a decidir del poble de 

Catalunya (també forma part del nostre ADN) i creiem que a l’Hospitalet també cal 

posar aquest tema sobre la taula i debatre’l sense complexos. I així ho fem fet i 

continuarem fent. Per nosaltres, defensar la independència de Catalunya significa 

garantir el futur dels hospitalencs.   

Des del PDeCAT defensem el dret a decidir a Catalunya però, també, a l’Hospitalet. 

Els catalans tenen dret a decidir el seu futur i, de la mateixa manera, els 

hospitalencs també tenen dret a ser part activa del procés de decisions de la seva 

ciutat.  

És per això que ens sobta veure com,  per una banda, l’equip de govern publicita 

amb orgull grans processos de participació ciutadana, com L’H ON mentre, per una 

altra banda, ha dissenyat uns Consells de Districte (la principal eina de participació 

dels barris) amb un funcionament encarcarat, poc representatiu i ineficients.  
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Des de CiU- PDeCAT defensem encarnissadament la participació ciutadana: 

però la participació ciutadana real. Aquella que pot fer servir qualsevol veï/ 

veïna i no només una petita representació d’aquests i, per això, aprofitem aquest 

ple per demanar públicament que es canviïn les regles de joc dels Consells de 

Districte per tal de garantir que aquests seran una eina al servei de tota la 

ciutadania per fer sentir la seva veu.  

I, per finalitzar, només volem recordar, que potser hi ha qui ho ha oblidat, que 

aquesta ciutat és de tots els hospitalencs i hospitalenques.  

I diem això perquè, sovint, tenim la sensació que el principal partit de govern 

d’aquesta ciutat se la sent seva i només seva. Segurament el fet de portar ja quasi 

40 anys, 40 anys!, governant-la “non stop” té alguna cosa a veure.  

Però és que precisament perquè ja porten 40 anys al timó que han tingut temps 

de sobre per solucionar certs problemes que vénen de molt i molt lluny. Potser és 

que teniu el mal costum de deixar els grans projectes pel final de la legislatura i, 

després, ens agafen les preses i les coses no surten com haurien de sortir.  

En definitiva, el Partit Demòcrata treballa per aquesta ciutat des de institucions 

com la Generalitat i la Diputació de Barcelona i des d’aquest grup municipal. Amb 

un paper d’oposició però constructiu assenyalem els problemes que té aquesta 

ciutat i les mancances que l’equip de govern presenta per resoldre aquest 

problemes però alhora exposem propostes i solucions per millorar l’Hospitalet. 


