Manifest “Un altre l’Hospitalet és possible”
El 
conjunt d’entitats i col·lectius sotasignants tenim en comú la certesa que una altra ciutat és possible.
Ens oposem al model ecològicament poc sostenible, especulatiu i antisocial que patim a la nostra ciutat. A
causa de les polítiques públiques d’aquests últims anys, l’Hospitalet de Llobregat s’ha convertit en una ciutat
de veïnes empobrides, amb uns serveis públics i socials saturats i infrafinançats, on l'accés a una
educació, salut i habitatge digne queda relegat sovint a les rendes més altes. Veïnes i comerços tradicionals
ens veiem expulsades pel preu del lloguer i habitatge nou; pels bancs, els fons voltor i el turisme que
gentrifica els nostres barris.
Vivim en una ciutat que abandona el seu patrimoni fins a arribar a situacions irreversibles. Una ciutat amb un
Pla de l’Arbrat opac que promou la tala d’arbres en nom de l’accessibilitat, però que permet que l’espai
públic sigui envaït per negocis privats. Una ciutat que resulta hostil pels seus habitants, sobretot per a
persones amb diversitat funcional.
L’administració local actua d'esquenes a les veïnes i fa plans amb una total manca de transparència,
d’informació i d’articulació d’una participació real, provocant que acabin predominant arguments i actuacions
alienes a les demandes i necessitats del veïnat.
En no existir unes vies clares i eficaces per canalitzar les nostre demandes, ho fem per mitjà
d’aquest manifest i exigim
:
●

Una moratòria urbanística, sobretot als barris del Nord de la ciutat, on hi ha més densitat de població i
una manca d’espais públics sense edificar. Aquesta moratòria ha de servir per realitzar un projecte de
futurque preservi la identitat dels barris i eviti l’especulació amb l’habitatge.

●

Un 
Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) com el de l’Ajuntament de Barcelona, i
amb participació veïnal, que reguli la implantació d’aquests allotjaments, així com d'albergs de joventut,
residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic. Aquesta planificació ha de vetllar
per distribuir equitativament la presència d’aquests habitatges als diferents barris, i evitar-ne la
concentració. És necessària una moratòria d’autoritzacions per obrir nous establiments d’aquest tipus,
amb l'objectiu d’arribar a un projecte de ciutat que, sense excloure el turisme, permeti barris on viure no
sigui un luxe turístic.

●

L’ampliació urgent del parc d'habitatge social i promoció d'altres fórmules accessibles, per exemple
cessió de terreny municipal a cooperatives d'habitatge.

●

Total paralització del PDU Granvia-Llobregat i la rehabilitació de les tres masies a Cal Trabal. Ja
tenim prou hotels i oficines i no podem permetre la desaparició de la darrera zona agrícola de
l’Hospitalet. Cal posar en valor del patrimoni de la ciutat contingut en aquesta àrea (cultural,
mediambiental, arquitectònic...).

●

Total paralització del Pla Cosme Toda. Cal consensuar un projecte amb el veïnat que permeti una
distribució raonable de l’espai, amb les prioritats d’execució dels equipaments i de màxima preservació
del patrimoni.

●

Gestió comunitària i oberta de l’espai Can Trinxet, per impulsar des de la base el teixit associatiu,
empoderant a les veïnes per fer de l’Hospitalet un lloc més digne on viure.

●

Defensar, recuperar i rehabilitar el nostre patrimoni, tant l’ arquitectònic com el natural, agrari, fabril i
cultural, potenciant un Pla Especial de Protecció de Patrimoni (PEPP), que sigui real, que no depengui
en el temps de l’especulació. Una ciutat que no té cura del seu patrimoni perd la memòria. El Castell de
Bellvís és un exemple. Aquest ha de ser recuperat urgentment per al veïnat, recollint la memòria del
barri de la Torrassa que se’ns ha negat durant molts anys.

●

Una millora urgent de l’espai públic, dignificant-lo amb més i millor neteja; propostes urbanístiques que
embelleixin i donin calidesa als carrers i places; un increment real d’espais verds i arbrat als carrers 
i
manteniment dels mateixos, que eviti la seva degradació com ara al Parc de l’Alhambra. Hem d'arribar
als nivells recomanats per organismes internacionals. Un entorn més sà i agradable afavoreix el
benestar de la ciutadania i millora la convivència i el respecte pel bé comú. Volem una ciutat accessible,
verda i sostenible. Volem boscos!

●

Una 
xarxa ciclable segura a la ciutat que connecti carrers, barris i municipis propers, a més
d’
aparcaments per a bicicletes segurs i útils.

●

Paralització i no contractació del servei Mobike a la ciutat. Retirada de totes les unitats de bicicleta
sense ancoratge, així com modificació, si cal, de les normatives municipals per donar una resposta
ràpida a qualsevol servei que suposi l’ús privatitzat de les voreres (p.e. Motos Acciona, que dóna servei
a Barcelona, però que comencem a trobar-les aparcades a les voreres dels nostres barris).

●

Una ciutat pensada, gestionada i viscuda des de les necessitats de totes, inclusiva i amable amb un
espai públic, edificis, comerços i transport inclusius i no excloents. Compromesa, amb fets. On la
paraula ‘accessible’ sigui una manera de viure en comunitat.

●

Edificis, espais i equipaments adients i segurs per tenir a l’abast un model educatiu que garanteixi
el 
dret 
a l’educació i a la igualtat d’oportunitats per a tothom, una escola de titularitat i gestió pública
.
Una escola inclusiva, en català, laica i universal de bressol fins a universitat. No podem tenir cap
garantia amb escoles-barracons.

●

Complicitat des del propi ajuntament per a exigir a les administracions corresponents una reforma
integral del 
sistema públic de pensions que inclogui un debat seriós i obert a la societat. Cal impulsar
un pla de 
residències públiques per a la gent gran, augmentant el nombre de places per als nostres
avis i àvies amb pocs recursos.

●

Participació real de les veïnes en decisions i projectes de ciutat. Consells de districte vinculants
garantint l’entrada de punts a l’ordre del dia per part de moviments veïnals, plataformes i entitats.
Realització de processos participatius on les veïnes i veïns puguem decidir sobre els nostres barris,
coneixent tota la informació de forma clara, objectiva i entenedora.

Exigim una ciutat on les persones grans així com els infants, estiguin cuidades i protegides, on la diversitat
sigui una oportunitat i no una barrera. On totes tinguem els nostres drets garantits i ningú pateixi la set ni el
fred ni la foscor. Perquè tots i totes mereixem les mateixes oportunitats, convençudes també, que NO volem
ni una menys. El capitalisme ens ha declarat una guerra global i cal una defensa global.

Volem una ciutat digna per viure!!
L'Hospitalet, no està en venda!!
Un altre l’Hospitalet és possible!!

Associacions/entitats/plataformes/col·lectius signants:

No més blocs, Barris per viure LH, Col·lectiu Akelharre, AVVI Bellvitge, Defensem el castell de Bellvís, Stop massificació, AVIV La Florida, Xarxa Groga l’Hospitalet, Can Trinxet Viu,
Salvem el Parc de l’Alhambra, Marea Pensionista l’Hospitalet, Associació Sumem, CGT Baix Llobregat, CNT l’Hospitalet, LaFundició, l''Hospitalet Verd, La iaia, La Saboga, AVV
Gornal, FAPAC, AVV Som Santa Eulàlia

