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RESUM DELS EIXOS DEL PROGRAMA DE L’ALTERNATIVA 

D’ESQUERRES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

Al 1979 els nous ajuntaments electes van suposar, a la majoria de            

localitats, una millora de les condicions de vida de la població. Però avui, a              

l'Hospitalet, després de 40 anys de Govern del PSC, és palès l'esgotament            

d'un model basat en una estructura clientelar i l'aprofitament de          

l’especulació immobiliària. Aquest maig tenim l’oportunitat de canviar de         

model, substituint-lo per un model al servei de la ciutadania, al servei de les              

persones. 

Aquesta és la voluntat de l'Alternativa d'Esquerres , construir una alternativa          

des dels barris, des de baix, cercant la confluència de diverses forces            

d'esquerres, amb l’objectiu de construir una ciutat digna, on viure vides           

dignes. 

L’Alternativa d’Esquerres suposa una solució de continuïtat de l’experiència i          

la feina realitzada per la confluència que va presentar-se a les eleccions            

municipals de 2015 amb el nom CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, i especialment           

pel seu grup municipal. Dissortadament, l’assemblea local de la CUP va           

decidir emprendre un altre camí en solitari. Així doncs, l’Alternativa          

d’Esquerres recull en el seu sí les experiències d’aquests anys de           

municipalisme i afegeix noves veus i noves sensibilitats a un projecte de            

llarg recorregut. Avui, la candidatura de l’Alternativa d’Esquerres té el suport           

de Som Barris , de Lluita Internacionalista , de l’organització juvenil Arran i de            

la  Crida Constituent .  
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1. LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’ATUR 

Durant tots aquests anys de crisi, el govern del PSC ha sigut incapaç de              

donar respostes a les necessitats de la ciutadania de l’Hospitalet. Ha preferit            

continuar amb les seves polítiques d’especulació immobiliària oblidant els         

sectors més colpejats per la crisi. Per això unes primeres mesures hauran            

d’afrontar la situació d’emergència social que tendeix a cronificar-se a la           

ciutat: 

● Pagament municipal dels subministraments bàsics per a totes les llars de           

la ciutat en situació de pobresa energètica: llum, gas i aigua. El Govern             

municipal ha de garantir els subministraments bàsics per a totes les llars.  

 

● Empadronament universal en totes les seves modalitats (sense suport         

documental, sense domicili fix, etc.) i per a totes les persones que viuen             

a l’Hospitalet de Llobregat.  

 

● Crear plans d’ocupació i oferta pública laboral, específics per a les           

persones i col·lectius que es troben en situacions de màxima          

vulnerabilitat, ja sigui per manca de recursos, així com per d’altres           

situacions personals. Facilitar la contractació per part d’empreses        

públiques i privades de treballadores, encara que es trobin en situació           

administrativa irregular, mitjançant l’acompanyament i la mediació       

d’entitats socials i l’administració local. 

 

● Incorporar clàusules socials a la contractació pública, que blindin la          

protecció laboral de les treballadores d’empreses que contractin amb         

l’Ajuntament, garantint salaris per sobre dels convenis laborals, al         

personal subrogat. 

 

● Cessió d’equipaments públics municipals, per generar espais per a la          

promoció econòmica de proximitat, com ara els vivers de cooperatives. 

 

● Facilitar l’accés al finançament, a través d’un sistema integral de finances           

ètiques i promoure una relocalització del crèdit. 

 

● Suport i recursos municipals a la intercooperació, al Mercat Social Local i            

al consum responsable. 
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● Treballar per la sobirania alimentària, energètica i residencial, des dels          

recursos municipals. 

 

● Transformació feminista de l’economia, posant la vida i les cures al           

centre de l’economia. 
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2. SOLUCIONS A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL 

 

● Aturar tots els desnonaments sense alternativa residencial, amb la         

posada en marxa d’una oficina de mediació específica de l’Ajuntament          

amb les entitats bancàries i agents judicials.  

 

● Compliment estricte de la llei 24/2015, seguint les demandes de la PAH,            

de protecció de les inquilines davant els processos de desnonaments,          

assetjament immobiliari, etc.  

 

● Ampliar el parc d’habitatge públic, amb la recuperació i reconversió          

d’immobles en habitatges de lloguers social i per atendre les necessitats           

de la taula d’emergència habitacional (desnonaments, desallotjaments       

per esfondraments, accidents i/o catàstrofes, situacions de violència de         

gènere, etc...). 

 

● Realitzar anualment un recompte de persones en situació de         

sensellarisme a l’Hospitalet de Llobregat. 

 

● Frenar l’onada especulativa dels preus de l’habitatge de lloguer, amb una           

moratòria d’almenys dos anys, per a totes les noves construccions,          

essent especialment estrictes als barris més densament poblats (zona         

nord de la ciutat). 

 

● Establir un índex vinculant de preus, en funció de la renda mitjana de la              

ciutat, respecte a les ràtios d’ingressos de les veïnes i veïns.  

 

● Prohibició de noves llicències vinculades al negoci turístic, degut a          

l’arribada massiva d’aquests negocis i el seu efecte gentrificador.  

 

● Realitzar un cens de pisos buits de grans tenidors (empreses, fons           

voltors, propietaris rendistes...) i establir un sistema de sancions i          

recuperació de pisos per posar-los en lloguer social, dins del parc           

d’habitatge públic. 

 

● Reservar el 3% de l’habitatge públic existent per a habitatges          

accessibles.  

 

● Impulsar noves fórmules de tinença i ús de l’habitatge no especulatius,           

com ara la masoveria, l’habitatge en modalitat d’usdefruit cooperatiu,         
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mitjançant la cessió de sòl públic i la col·laboració amb cooperatives           

d’habitatge de la ciutat.  
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3. DRET A LA CIUTAT 

Urbanisme: 

Ens cal una planificació urbanística que respongui a les necessitats de la            

població, garantint l'accés als serveis bàsics i la cohesió territorial,          

assegurant les mateixes oportunitats a tota la ciutadania. Els projectes han           

de garantir aquesta cohesió territorial i la sostenibilitat ambiental, generant          

entorns promotors de la salut i el benestar de les persones. Un urbanisme             

que es sustenta en un teixit urbà compacte i divers, amb barreja d’usos             

(comerç, oficines, residència, serveis, indústria) i potenciant la connectivitat.         

Davant d'això, la ciutat dispersa que tonifica les activitats i ens obliga a llargs              

desplaçaments i a dependre d’altres mitjans de transport (automòbil). Que          

inclou una xarxa de verd urbà interconnectat amb la xarxa viària per millorar             

la nostra qualitat de l'aire.  

Per això : 

● Aturada immediata del Pla urbanístic especulatiu PDU Granvia-Llobregat        

que vol construir fins a 26 gratacels, a l’última zona agrícola i espai             

natural de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

● Paralització del nou pla de construccions a l'Àrea de Cosme Toda (Sant            

Josep) i dels plans urbanístics a la zona de Can Rigalt (Pubilla Casas). 

 

● Respecte, protecció i recuperació ecològica de l’entorn del riu Llobregat,          

incloent Cal Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat. 

 

● Preservar i recuperar les zones de protecció de la fauna, com ara la             

zona IBA (Important Bird Area) de Cal Trabal. I la ribera del riu Llobregat  

 

● Crear nous espais verds i parcs a la ciutat, especialment als barris de la              

zona nord, afavorint la reconversió de solars i altres indrets. 

 

● Fer tots els parcs infantils de la ciutat no excloents (accessibilitat i            

disseny per a tots i totes les menors). 

 

● Reconversió d’edificis de titularitat pública en ús residencial en règim de           

lloguer social.  

 

● Garantir un urbanisme i un disseny de la ciutat, sempre des del punt de              

vista de l'accessibilitat universal. 
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● Alliberar i ampliar l’espai públic (places, carrers, etc) per afavorir el seu ús             

comunitari i de convivència als barris, amb la reducció terrasses, vehicles           

i d’altres estris i elements de negocis privats. 

 

● Frenar les noves construccions i/o la posada en marxa d’hotels i d’altres            

negocis turístics.  

 

● Municipalitzar i millorar la xarxa de transport públic local, i els enllaços            

metropolitans, impulsant una rebaixa o bonificació dels preus per a les           

classes treballadores i populars. 

Patrimoni : 

L’Hospitalet ha de ser una ciutat de memòria popular, orgullosa de           

conservar el seu patrimoni obrer, industrial i agrari, obrint-lo a projectes de            

gestió comunitària, tal com estan reclamant les veïnes per a Can Trinxet,            

per exemple. No volem renunciar al nostre passat agrari, ens oposem a            

plans especulatius insostenibles, com el PDU Granvia-Llobregat, amb un fort          

rebuig social (No Més Blocs) i aprovat sense cap consens polític, social i             

veïnal. Han destruït molt, però entre totes podem recuperar patrimoni, com           

ara el Castell de Bellvís, on les veïnes organitzades ja estan reivindicant que             

esdevingui un espai de memòria del barri de la Torrassa. Conservar i            

preservar el patrimoni, també implica revertir les concessions d’espais         

patrimonials, com ara la Fàbrica Godó i Trias, a empreses privades           

multinacionals. 

Per tant, defensa, recuperació, protecció i promoció del Patrimoni         

arquitectònic, natural, històric, obrer, industrial, així com la trama urbana          

que també és patrimoni i foment de la gestió i l’ús comunitari d’aquests             

espais: 

● Fer de Can Trinxet un espai polivalent, obert al barri i a la ciutat, de               

gestió comunitària. 

 

● Convertir el Castell de Bellvís en un centre d’interpretació històrica del           

passat de la ciutat. 

 

● Preservar edificis, indrets i elements urbans que conformen la memòria          

històrica de l’Hospitalet, ciutat obrera i pagesa. 

 

● Gestió comunitària i veïnal dels centres culturals municipals, sota criteris i           

necessitats específiques de cada barri. 
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Mobilitat i accessibilitat : 

Volem una nova planificació viària amb un estudi de la mobilitat efectiva de             

la ciutadania i no només basat amb els recorreguts casa-feina-casa /           

casa-escola-casa. Una mobilitat sostenible que combat la contaminació        

atmosfèrica i acústica, que prioritza els moviments a peu, afavorint en           

primer lloc als vianants i assegurant la plena accessibilitat per a totes les             

persones, seguit en importància viària pel transport públic, les bicicletes, el           

transport de mercaderies i en darrer lloc, el transport privat.  

Cal també replanificar l’amplada de les voreres, perquè puguin ser          

transitades per totes, sense barreres (amplada recomanada 3,6m), amb         

passos de vianants segurs i amb prou temps per creuar per a les persones              

amb velocitats diverses. Cal crear zones exclusivament per a vianants als           

carrers estrets, fent-los transitables per a totes. Cal dotar l’espai públic dels            

equipaments urbans necessaris per facilitar els recorreguts de la vida          

quotidiana, de manera segura: amb prou il·luminació, seients, WC públics,          

fonts, parades de transport, jocs per a infants i persones adultes, verd urbà. 

● Estricte compliment de la llei d’accessibilitat, en el respecte a l’ús           

compartit de l’espai i els equipaments públics de la ciutat 

 

● Impulsar sistemes de transport públic compartit sense motor (bicicletes i          

d’altres vehicles) fora de les voreres i que garanteixin el dret a            

l’accessibilitat universal, sense convertir-se en barreres a l’espai públic 

 

● Impulsar la transició del parc públic cap a vehicles no contaminants, com            

ara els elèctrics . 

Participació: 

Tenim un model de ciutat basat en els barris, com a parts vives de              

convivència. És als barris des d’on el veïnat pot participar de les decisions             

que els afecten i des d’on cal definir l’urbanisme i els serveis públics             

necessaris. No pot ser d’una altra manera, si volem construir un país de la              

gent, una República des de baix. Si com ara, el poder s’allunya cada cop              

més de les persones, la democràcia acaba buida de contingut. Som clars            

defensors/es del dret a decidir, i a decidir-ho tot. Tot allò que es pot decidir               

des del barris, cal fer-ho des d’aquest nivell, i hem de trobar els seus              

fonaments en la capacitat de decisió de barris vius i no districtes construïts             

amb tiralínies a sobre d’un mapa. 
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Som partidàries de la desagregació dels actuals districtes administratius,         

creant Consells de Barri representatius, i electes, incloent-hi la participació          

de les entitats de la societat civil, dotades de capacitat de decisió política, al              

seu àmbit.  

Amb aquesta orientació propugnem una política de retorn de capacitats de           

decisió als barris, com a unitat bàsica per afrontar planificacions          

urbanístiques i la participació real del veïnat.  

● Crear un nou reglament de participació, amb caire vinculant en la seva            

funció i decisions, i en clau de barris. Més enllà de l’estricte compliment             

de la normativa europea actual. 

 

● Transformar els Consells de Districte i crear els Consells del Barri, amb            

plena activitat, participats pel veïnat i vinculant en les seves decisions al            

Govern municipal. 

 

● Destinar un 10% del Pressupost de l’Ajuntament a una partida de           

pressupostos participatius vinculants, a treballar als diferents barris.  

 

● Realització d’un cens i informe de situació de tots els locals municipals,            

que contempli una auditoria de les seves cessions a entitats,          

associacions o privats; i crear un reglament que unifiqui criteris i           

possibles convenis, per garantir que tota entitat activa a la ciutat disposi            

d’un local públic municipal i gratuït, on desenvolupar la seva activitat           

quotidiana. 

● Desenvolupar una agenda comuna i un mapa d’entitats i col.lectius,          

també aquells sense NIF (cal fomentar també l’organització no formal de           

les veïnes). 
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4. FEMINISME I ALLIBERAMENT LGTBI 

“Ens definim com a feministes de base, en la mesura que el nostre marc              

d’actuació és la lluita contra totes les formes d’opressió, del sistema           

cisheteropatriarcal”. 

Les nostres lluites feministes són múltiples i diverses, ja que representen a            

totes aquelles persones oprimides pel sistema heteropatriarcal, sustentat        

amb el binomi gènere-sexe, com a pràctica política. Així, les lluites           

feministes i les d’alliberament LGTBI, estan relacionades i connectades pel          

seu component transformador, d’apoderament i emancipador. 

Cal dur a terme accions que permetin afrontar d’arrel les opressions de            

gènere, transformant tot allò que les genera: el patriarcat, la seva ideologia            

i el seu poder. Aquestes accions prenen una especial rellevància al nostre            

concepte de municipalisme que s’articula a partir de les lluites dels nostres            

barris i carrers, que vol donar veu a les veïnes que ja fa temps diem prou a                 

polítiques androcèntriques, també institucionalitzades als nostres      

ajuntaments. Qüestionem unes accions que no depassen el marc         

institucional i legal, que desenvolupen plans d’igualtat superficials i         

sectorialitzats, que compten sovint amb estratègies sense recursos i sense          

voluntat política d’afrontar des de l’arrel, les veritables causes de la           

discriminació de gènere. 

● Aplicar perspectiva feminista a totes les polítiques municipals,        

ordenances, contractes públics, convenis, normatives, comunicacions      

oficials, apostant a més a més per l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

 

● Aplicar perspectiva feminista al disseny urbanístic i de l’espai públic, per           

erradicar tots els forats negres de seguretat, en matèria de violències           

sexuals.  

 

● Obrir un Centre d’Atenció Integral a la Dona a cada barri, de gestió             

directa i pública, adreçats a oferir tots els recursos en matèria de            

protecció davant violències masclistes (acollida residencial,      

assessorament legal, suport a la inserció laboral, acompanyament        

psicològic, etc) i també donar resposta a d’altres modalitats de violència           

masclista no íntima, com ara la violència econòmica, simbòlica, laboral,          

etc.  
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● Crear una xarxa d’acollida i acompanyament urgent per a dones en           

situacions de màxima vulnerabilitat, ja sigui per motius econòmics, de          

precarietat laboral, familiars (famílies monoparentals amb necessitats       

específiques), per sortir d’una situació de presó o per ser víctimes de            

violències masclistes, ja siguin íntimes o d’altre caire, com la violència           

provocada pel tràfic de dones, amb finalitat d’explotació sexual.  

 

● Crear un Centre de recuperació de la memòria de les dones de            

l’Hospitalet per visibilitzar referents femenins i també oferir un directori          

d’expertes, professionals, activistes de la ciutat en qualsevol matèria i          

que contribueixi a millorar l’equilibri de representació entre gèneres. 

 

● Apropar els serveis i atencions a les persones LGTBI de forma           

especialitzada i específica, d'acord amb les entitats especialitzades. 

 

● Disposar de mecanismes per fer front a les discriminacions i violències           

lgtbifòbiques i coordinar els operatius necessaris per a la seva denúncia. 

 

● Elaborar un pla LGTBI d'acord amb les entitats. 

 

● Constituir una taula LGTBI com a espai de debat de les entitats amb             

caràcter consultiu per l'Ajuntament. 

 

● Visibilització de la memòria i dates històriques de la lluita del moviment            

LGTBI. 

 

● Formació en sensibilitat i contra la lgtbifòbia, adreçada a treballadores          

públiques i professionals de l’oci nocturn. 

 

● Telèfon d’atenció al bullying per LGTBIfòbia. 

 

● Personació jurídica de l’Ajuntament en tots els processos penals de          

violència masclista o LGTBIfòbia o violències laborals, basades en un          

component de discriminació de gènere.  

 

● Crear l’Oficina d’Atenció al col·lectiu LGTBI en qualsevol de les seves           

necessitats d’acompanyament personal, vital, social i/o jurídic  
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5. SERVEIS PÚBLICS 

Municipalització de tots els serveis públics essencials i/o amb gran càrrega al            

pressupost municipal, com ara la neteja viària i la recollida d’escombraries,           

la neteja d’equipaments públics, el Servei d’Atenció Domiciliària, el transport          

adaptat per a persones amb necessitats especials de mobilitat, l’Atenció          

Telefònica 010, les brigades de manteniment, el control d’accés als edificis           

municipals, etc. 

Salut 

La salut com a eix transversal en totes les polítiques aplicades a l'Hospitalet.             

Tota decisió política a la nostra ciutat, la primera pregunta que s'ha de fer és               

Com afectarà a la salut de la nostra ciutadania? 

Detecció dels determinants socials de la salut que afecten els diferents barris            

de la ciutat: urbanisme, serveis, mobilitat i accessibilitat, medi ambient,          

nivells de renda, oci, esport, etc., posant especial èmfasi en aquells           

determinants, com l'accés a l'habitatge, subministraments bàsics,       

alimentació i renda bàsica, que afecten a la ciutadania que es troba en             

situació de risc d'exclusió social per pobresa, que són les persones més            

afectades en matèria de salut i esperança de vida. 

Accés al sistema sanitari, que compleixi els requisits de ser públic, universal i             

de qualitat i basat en la promoció i prevenció de la salut. A l'Hospitalet han               

de millorar: 

● Els temps d'espera en l'atenció primària. 

 

● Atenció pediàtrica a tots els CAP. 

 

● Serveis d'urgències a tots els CAP. 

 

● Revertir les retallades aplicades per l'administració pública, durant        

l'última dècada i recuperar els serveis d’Atenció Primària i d’Atenció          

Hospitalària, acabant amb les llistes d'espera que ens maten. 

El govern municipal, tot i no tenir competències en matèria de sanitat, ha de              

ser garant de l'accés de tota la ciutadania de l'Hospitalet a l'atenció            

sanitària: 
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● El govern municipal ha de tenir un paper mediador amb d’altres           

administracions per garantir l'assistència sanitària a tota la ciutadania         

de l'Hospitalet. 

● Crear programes i centres complementaris a l'atenció primària de         

salut, que recuperin els programes de promoció i prevenció de la           

salut. 

Cures de persones amb dependència . 

Promoció de l'autonomia personal, envelliment digne, integració de les         

persones amb discapacitat intel·lectual, visibilització dels problemes derivats        

de la dependència i suport a les famílies. 

La crisi de les cures, provocada pels canvis socials que no han estat             

previstos per l'administració, com l'augment de l'esperança de vida o l'accés           

de la dona (cuidadora tradicionalment) al món laboral, està sent ignorada           

per tots els nostres governs i administracions, permetent que el servei           

d'atenció de les persones amb dependència, es trobi en mans de grans            

corporacions. Això converteix a les persones amb dependència en objectes          

mercantils, privant-los de la condició de subjectes amb dret a una vida            

digna, afegint la irracionalitat dels costos que no poden assumir famílies de            

classe treballadora, sense comprometre tot el seu patrimoni. 

El Govern local ha d'assumir el paper de garant dels serveis a les persones              

amb dependència, tant si són de la seva competència com si no i promoure              

el desenvolupament de l'economia social i solidària també en aquest àmbit: 

● Atenció residencial i diürna. 

 

● Habitatges amb serveis per a persones amb dependència. 

 

● Atenció domiciliària. 

 

● Equipaments socials per a persones amb dependència. 

 

● Actuacions sobre la soledat no desitjada. 

 

● Integració i participació en l'àmbit comunitari. 

 

● Integració laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

● Polítiques de mobilitat i accessibilitat. 
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● Suport a les famílies i a les cuidadores. 

 

Educació 

Treballarem per garantir la possibilitat de l’educació al llarg de la vida. Més             

enllà del circuit escolar, cal potenciar encara més les escoles de persones            

adultes a cada barri, dotades d’estudis reglats i també d’educació no formal,            

donant suport a iniciatives culturals diverses i extenses. S’ha de donar           

caràcter prioritari a la formació professional i a la configuració dels mòduls i             

cicles centrats en les necessitats de l’alumnat, per sobre de les demandes            

específiques d’algunes empreses privades. Des de l’Ajuntament, cal donar         

suport a la reducció de les taxes universitàries, en el camí a la plena              

gratuïtat dels estudis universitaris, estimulant des del Govern municipal la          

dotació de beques públiques. 

Lluitar contra la segregació escolar 

● Exigir a la Generalitat l’obertura de nous centres educatius que permetin           

eliminar els “bolets” i els barracons, garantint que totes les famílies           

disposin d’una plaça pública, a prop del seu domicili. 

 

● Reforçar l’Oficina Municipal d’Escolarització a fi de millorar la gestió de           

l’escolarització, la distribució de la matrícula viva i la informació a les            

famílies.  

 

● Millorar l’oferta educativa, dinamitzant i potenciant els centres educatius         

amb menys demanda, i fomentant la col·laboració entre centres. 

 

● Elaborar un programa d’activitats extraescolars, casals d’estiu i de reforç          

escolar municipal que garanteixi, mitjançant ajuts econòmics, la màxima         

accessibilitat de l’alumnat, especialment en el cas de les famílies més           

desfavorides. 

 

● Facilitar la tramitació i justificació de les subvencions a AMPAs i AFAs via            

telemàtica. 

 

● Adequar les subvencions a la realitat de les AMPA i AFA, en funció dels              

ingressos que rebin i de la feina que portin a terme, i no en funció del                

barri on es troba l’escola, com passa actualment (p. exemple a Santa            

Eulàlia 400€ i a Bellvitge 1000€). 
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Centres Educatius 

Posar a disposició dels centres educatius públics, de manera gratuïta, les           

instal·lacions municipals com ara: auditoris, teatres, poliesportius, etc.        

Especialment per a aquelles escoles que no disposen dels espais adients per            

a la realització de la seva pròpia activitat: 

● Incrementar i potenciar els projectes de Patis Oberts a escoles i instituts,            

oferint activitats dinamitzades per les entitats de lleure i associacions del           

barri.  

 

● Estendre el projecte de reforç d’anglès amb voluntaris nadius, a tota           

l’etapa d’educació secundària (actualment, només a 4art d’ESO).  

 

● Gestionar activitats d’intercanvi amb centres educatius d’altres països,        

facilitant que aquestes siguin accessibles per a famílies amb menys          

recursos econòmics. 

 

● Treballar conjuntament amb les direccions, AMPA i AFA, i altres          

associacions i col·lectius (Xarxa Groga, FAPAC; Sindicats, …) per         

elaborar un document de millores a realitzar i reclamar a la Generalitat            

un calendari d’actuacions en aquests centres. 

 

● Implementar les mesures necessàries per aconseguir camins escolars        

segurs i accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, amb la            

col·laboració de les associacions dedicades a la millora de l’accessibilitat. 

 

Educació 0-3 

● Incrementar el nombre d’Escoles Bressol públiques de gestió municipal i          

directa . 

 

● Incrementar els recursos i el personal de reforç de les Escoles Bressol            

Municipals. 

 

● Incrementar els recursos per a l’atenció d’infants amb necessitats         

específiques de suport educatiu. 

 

● Incrementar i donar suport als serveis alternatius (espais familiars, grups          

de lactància, grup de criança, etc). 
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Escola Inclusiva/ educació especial 

● Elaborar un cens exacte d’alumnes amb necessitats educatives        

especials, per conèixer exactament quines són aquestes necessitats i         

poder abordar el problema de manera immediata i individual, aportant          

els recursos necessaris per a cadascun/a dels alumnes. 

 

● Exigir a la Generalitat la construcció d’un nou centre d’Educació Especial. 

 

Altres 

● Transformar el Consell Educatiu de Ciutat en un espai de veritable           

participació, amb capacitat de prendre decisions i que deixi de ser un            

òrgan merament consultiu i informatiu, tal i com és ara. Més enllà de             

l’estricte compliment de la normativa europea. 

 

● Dinamitzar el patrimoni de la ciutat amb un programa de visites guiades            

de caràcter gratuït. 

 

Joventut 

Les joves sempre han estat, i continuen sent, un dels col·lectius més            

desfavorits de la societat capitalista en la qual vivim. No obstant això, es             

caracteritzen per tenir un esperit combatiu i crític, que durant els últims            

temps ha tornat a agafar força, també a nivell municipal. Ja fa un temps              

que a l’Hospitalet les joves han començat a autoorganitzar-se i a lluitar per             

reclamar drets que són fonamentals però dels quals s’han vist privats           

sistemàticament. En aquest sentit, la nostra voluntat és la de seguir           

promovent l’organització i empoderament de les joves, no només com a           

eina de creixement personal, sinó també a nivell col·lectiu i de ciutat.  

Cal doncs, afavorir des de l’Ajuntament la seva independència econòmica i           

personal, amb unes feines dignes, amb sous i condicions laborals segures           

que els/les permetin accedir a habitatges dignes, una de les problemàtiques           

més importants de la ciutat. D’aquesta manera, cal impulsar també          

reformes en l’accés al parc d’habitatge públic en règim de lloguer de la             
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ciutat, actualment molt deficitari, i encara més per a les joves           

hospitalenques. 

La nostra voluntat és facilitar eines per a què les joves puguin dir-hi la seva i                

participar de forma activa a la ciutat. Per dur a terme això cal, entre              

d’altres, apostar per la recuperació i ampliació d’espais públics on s’hi sentin            

còmodes, reconegudes i s’hi puguin formar. 

● Gestió d’Espais de lleure per als joves, al conjunt de barris de la ciutat. 

 

● Garantir una xarxa de Casals per als Joves a tots els barris, on ells              

puguin co-participar de la programació d’activitats, donant prioritat als         

grups o entitats de joves per representar o exposar les seves obres, fer             

actuacions, trobades, espais de col·loqui. Estudiar la creació de centres          

intergeneracionals. 

 

Anti-Especisme 

La Declaració Universal dels Drets dels Animals de 1978, afirma que els            

animals són éssers vius sensibles i que tenen uns drets que l’espècie            

humana ha de respectar. 

Durant els últims anys s’han produït canvis significatius a la nostra societat,            

avançant cap a la millora del benestar i la protecció dels drets dels animals,              

alhora també, cap a l’educació envers el respecte i la coexistència de            

l’espècie humana, amb d’altres espècies animals. Tot i així, encara queda           

molt camí per recórrer, sobretot tenint en compte el fet que a les ciutats              

s’ha incrementat notablement la quantitat d’animals que comparteixen        

espais amb la ciutadania, com és el cas de l’Hospitalet.  

L’Alternativa d’Esquerres es posiciona en contra de tot tipus d’opressió, i per            

tant, un dels nostres eixos també ha de ser la lluita contra les formes              

d’opressió especistes. 

És per això que apostem per unes polítiques antiespecistes, posant els           

animals al centre, intentant millorar la relació de les ciutadanes amb           

aquests. 

Per aconseguir-ho, veiem necessari declarar el nostre municipi contrari al          

comerç d’animals i la creació d’un centre d’animals de companyia i de            

conservació de fauna autòctona, on s’hi duguin a terme projectes de           

preservació d’espècies, impulsar campanyes educatives encarades a la        

sensibilització dels habitants de la ciutat envers aquests drets i sensibilitats           
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dels animals i a fomentar hàbits de vida saludables, lliures de patiment            

animal, entre d’altres.  

Tampoc podem obviar la problemàtica actual que patim al nostre municipi           

pel que fa a les plagues de certs animals com les rates o les paneroles. La                

majoria de polítiques que es segueixen actualment s’enfoquen en         

l’erradicació d’aquestes. Nosaltres en canvi no creiem que aquesta sigui una           

solució efectiva, ni que estigui d’acord amb els nostres ideals. Apostem per            

promoure la prevenció com una política de salut pública molt més efectiva i             

respectuosa, amb els animals i el medi ambient.  

● Declarar L’Hospitalet com a municipi contrari al comerç d’animals.  

● Crear un centre municipal d’acollida d’animals de companyia i de          

conservació de fauna autòctona.  

● Realitzar campanyes de sensibilització de la ciutadania, en especial als          

infants/jovent, envers el respecte i drets dels animals. Fer èmfasi en el            

benestar animal i en la lluita per la preservació d’espècies. 

● Fomentar, sobretot a les escoles/instituts, la reducció/eliminació de        

visites a zoos, aquaris i d’altres espais que disposin d’animals en           

captivitat.  

● Promoure la prevenció com a política de salut pública per evitar l’aparició            

de plagues (rates, paneroles, etc.). 

● Promoure hàbits alimentaris saludables, incloent-hi els lliures de        

productes d’origen animal. 

 

Mitjans de comunicació 

 

Apostem pel periodisme lliure. A la ciutat calen uns mitjans de comunicació 

de qualitat, independents i plurals, capaços de mostrar el que passa i es 

mou la ciutat, sense directrius polítiques i amb els recursos suficients. 

● Eliminar-ne la publicitat. 
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6. UNA CIUTAT PER A TOTES 

Volem una ciutat amable, acollidora i sostenible. Una ciutat habitable.          

Amable per a totes les persones de qualsevol edat i condició. Acollidora de             

totes les diversitats i de totes les necessitats, en la qual no s’expulsi al              

veïnat de cap dels nostres barris, amb processos especulatius i de           

gentrificació accelerada, a la recerca del màxim benefici privat. L’Hospitalet          

ha de ser una ciutat, i uns barris, per compartir entre veïnes de tots els               

orígens, identitats i de qualsevol edat. Que fomenti els llocs de trobada i de              

relació als espais públics, ben diferents al model actual de blocs separats i             

aïllats, com ara l’actual Plaça Europa. 

Ens calen espais públics, que puguin ser utilitzats per tothom, compartint els            

seus usos. S’ha de poder jugar, patinar, xerrar, descansar i passejar, de            

diferents maneres. 

Per gestionar-ho, cal una reestructuració profunda de la Guàrdia Urbana,          

assumint aquesta una tasca de prevenció i de suport a la convivència, molt             

més vinculada als barris i al veïnat. Alhora també s’ha de potenciar el Servei              

de Mediació Comunitària actual, amb actuacions preventives i efectives, a          

l’espai públic, com a mecanisme per promoure una resolució positiva dels           

conflictes i una millor convivència als barris. 

 

Contra el racisme i la xenofòbia 

● Defensar i garantir la plena ciutadania de totes les persones que viuen a             

Catalunya i a l’Estat espanyol. Separar la ciutadania (que és un dret) de             

la nacionalitat (que és una identitat). Treballar per la derogació de la Llei             

d’Estrangeria. 

 

● Prohibició de les identificacions per perfil ètnic (Guàrdia Urbana). 

 

● Suprimir les taxes dels informes d’arrelament, d’integració social, de         

reagrupament familiar i de renovació del permís de residència.  

 

● Crear a nivell local, la Xarxa d’Agents Antirumors de l’Hospitalet. 
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● Incorporar a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Hospitalet, informació         

relativa als tràmits d’estrangeria, prèvia formació dels i les treballadores          

en la legislació vigent.  

 

● Exigir el tancament dels CIEs (Centres d’Internament d’Estrangers). 

 

● Exigir el vot per a totes les veïnes i veïns de l’Hospitalet, sense             

exclusions. 

 

● Ampliar els recursos municipals destinats als Serveis Socials, per atendre          

les necessitats i l’acompanyament als menors sense referent familiar i/o          

adults a càrrec, a Catalunya. 

 

Ciutat inclusiva i no excloent 

● Extensió de la xarxa de casals de gent gran, oferint serveis especialitzats            

per aquesta franja d’edat, i obrint-los a activitats intergeneracionals. 

 

● Casals d’estiu municipals, per als infants a tots els barris i oferir colònies             

d’estiu accesibles. 

 

● Facilitar l’acompanyament de persones grans que viuen soles. 

 

● Impuls del projecte Radars. 

 

● Garantir que els parcs, i en general els espais públics, estiguin concebuts            

per facilitar els diferents usos i activitats per a totes les edats. 

 

● Potenciar la formació en la gestió alternativa de conflictes a través del            

Servei de Mediació Comunitària, ampliant la plantilla de treballadores fins          

a la recuperació del nombre de personal previ a les retallades del Servei,             

al 2011. Generar noves eines per resoldre els conflictes veïnals, sense la            

necessitat de recórrer a la intervenció de la Guàrdia Urbana, per atendre            

i gestionar els conflictes quotidians.  
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Cultura popular 

● Reformular el Districte Cultural que vol zonificar urbanísticament la ciutat,          

i que centra la seva oferta cultural, en paràmetres de consum cultural i             

d’indústria artística. 

● Promoure i potenciar les diverses expressions culturals populars,        

existents als diferents barris de la ciutat, protagonitzades per les nostres           

veïnes. Sigui quin sigui el seu origen i adscripció cultural. 

● Afavorir les activitats de cultura popular i tradicional catalana. 

 

● Oferir recursos i mitjans per permetre a les persones a desenvolupar les            

seves pròpies pràctiques i manifestacions culturals. 
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7.AUTODETERMINACIÓ I SOBIRANIES 

Som un espai polític bàsicament municipalista, però això no implica en           

absolut que restem aliens a la situació actual del país i del món. Tenim una               

concepció de la ciutadania molt àmplia, que considera que els drets es tenen             

en tant que es viu a un lloc determinat i que contempla i respecta la condició                

de ciutadà/ana d’un indret, més enllà de les identitats i dels sentiments de             

pertinença de cada persona. És des d’aquesta idea de ciutadania que           

defensem el dret a decidir de cada comunitat que es defineixi a sí mateixa              

com a tal. Defensem que la capacitat de decisió comença als barris i pobles,              

però no s’atura a aquest nivell. La ciutat i el país, tenim tot el dret a engegar                 

processos constituents, d’acord amb la voluntat popular. 

És des d’aquesta sobirania popular, també des del municipalisme, des d’on           

es pot decidir com relacionar-nos amb la resta de pobles de l’Estat            

espanyol, de la Mediterrània, del Sud d’Europa i del món. Entre les persones             

que formem part d'AELH n’hi ha de partidaris/es d’una República espanyola,           

d’una federació o confederació peninsular, n'hi ha qui defensa la plena           

independència de Catalunya i/o, també dels Països Catalans, entre d'altres          

fórmules. En tot cas i des de totes aquestes possibles opcions, defensem            

sense cap mena de dubte l'obertura d’un procés constituent des de baix a             

Catalunya, amb plena participació popular, per decidir com ha de ser la nova             

República a construir i com han de ser les les relacions amb la resta de               

pobles que ens envolten. 

 

● Defensem el dret de la ciutadania de Catalunya a l’autodeterminació i a            

constituir-se com un subjecte plenament sobirà. 

 

● Considerem Catalunya com una nació, com una comunitat diferenciada         

històricament i en l’actualitat, i com a tal la seva ciutadania té tots els              

drets a decidir què i com vol ser; és a dir, el dret a autodeterminar-se               

amb plena sobirania. 

 

● Sentim l’1 d’octubre de 2017, el referèndum que es va celebrar a            

Catalunya i la Vagues Generals del 3 d’octubre i del 8 de novembre del              

mateix any, com una part del nostre patrimoni polític. 

 

● La nostra alternativa municipalista és clarament solidària amb la resta de           

pobles de l’Estat espanyol, de la Mediterrània, del Sud d’Europa i del            
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món. La República catalana que volem, també ha de ser un instrument            

de solidaritats entre pobles.  

 

● Som plenament solidàries amb totes les persones empresonades,        

exiliades i/o processades per raons polítiques i reclamem el seu          

immediat alliberament, el lliure retorn de les persones exiliades i la           

finalització de l’actual situació de repressió política, arreu del país. 


