
Les mesures d’accessibilitat queden fora de les obres de la parada del metro de Torrassa

ACCESSOS PROVISIONALS AL METRO DE LA TORRASSA

AIXÍ NO!
Opinió
Ho diem, ho fem, i ho 

farem
Esquerra vam 
votar a favor 
de la resolu-
ció presen-
tada pel pre-
sident de la 
Generalitat en 

rebuig de la sentència del Tribunal 
Constitucional, perquè votar una al-
tra cosa o inhibir-se respecte del que 
va ratificar el poble de Catalunya se-
ria per nosaltres posar-se a l’alçada 
del Tribunal Constitucional i Esquerra 
sempre hem respectat la voluntat i el 
dret de decidir del poble de Catalun-
ya, qui no ho fa és el Tribunal Cons-
titucional.
Esquerra som gent respectuosa, 
però ja hem dit que no acatem, que 
no ens sotmetem ni ens subordinem 
a la relació desigual i jeràrquica que 
consagra la sentència del Tribunal 
Constitucional, perquè el nostre full 
de ruta és la relació entre iguals, la 
relació entre dos estats. 
Per això i perquè ens hi hem com-
promès amb la gent que vol fer un 
pas endavant, Esquerra va presentar 
una proposta de resolució per des-
envolupar un marc democràtic propi; 
per desenvolupar les capacitats i ne-
cessitats dels treballadors i treballa-
dores, de les persones emprenedo-
res, de la nostra gent a les viles i a 
les ciutats, per eixamplar i consolidar 
el nostre propi estat del benestar, la 
nostra identitat nacional, les nostres 
infraestructures, el nostre dret, les 
nostres institucions i arquitectura 
institucional i territorial.
Per primera vegada en la història del 
Parlament es va plantejar el full de 
ruta cap a la independència. 
Dibuixem el full de ruta, triem el mo-
ment oportú per explicitar-lo i per 
començar a executar-lo, ho fem i ho 
farem. Esquerra compleix, i si som 
més forts després de les eleccions, i 
si som decisius, l’executarem. 

Anna Simó
Diputada al Parlament d’Esquerra 
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Degut a les obres de la Línia 9 del metro 
s’estan modificant alguns dels accessos a les 
línies de metro ja existents a la ciutat, elimi-
nant les mesures d’accessibilitat a estacions 
de metro com la Torrassa, de l’Hospitalet de 
Llobregat. 

L’estació  temporal de la Torrassa no disposa 
d’accessos adaptats a les diferents necessitats de 
la ciutadania i no té ni ascensor ni escales mecà-
niques, tenint en compte que es tracta d’una es-
tació de metro que estarà en funcionament prop 
d’un any i que l’única manera d’accedir-hi és a 
través de desenes i desenes d’escales. Aquesta 
situació no és pas un cas aïllat, ja que hi ha mol-
tes estacions de metro a la ciutat que encara no 
disposen de mesures que facilitin la mobilitat a la 
ciutadania. 

Des d’Esquerra de l’Hospitalet considerem 
que l’equip de govern de l’Ajuntament de la ciu-
tat no hauria de permetre que es produïssin si-
tuacions com aquestes i que és la seva respon-
sabilitat resoldre-ho amb urgència ja que, si hi 

hagués una bona gestió municipal, no s’hauria 
d’haver produït. Així mateix, Jordi Portabella, 
del grup d’Esquerra a l’Àrea Metropolitana del 
Transport es preguntarà al gerent per dita situa-
ció i pressionarà perquè l’Ajuntament i la Gene-
ralitat soluciona ràpidament aquesta situació 
i implementi mesures graduals per a que la 
ciutat disposi de mecanismes d’accessibilitat 
a les diferents estacions de metro.  

Segons ha explicat Eduard Suàrez, candidat 
d’Esquerra de l’Hospitalet per les eleccions muni-
cipals “han fet un desastre amb  la nova entrada 
del metro de la Torrassa, una obra que és neces-
sària pel barri però que està molt mal planificada, 
ja que és totalment inaccessible per la gent amb 
problemes de mobilitat, gent gran, persones que 
porten cotxets i tot usuari que per allí hi passi.” 
Ha afegit que “una vegades més es demostra que 
el govern municipals ha deixat les persones de 
costat i no ha planificat bé un accés al metro que 
usen cada dia milers de persones a la Torrassa.” 
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CASAL DE JOVES, PER QUAN? 

L’Ajuntament de l’Hospitalet 
no ha cregut mai en el jo-
vent, no ha cregut mai en 
les qualitats i capacitats del 
jovent en el mateix moment 
que no ens permet partici-
par i decidir en les polítiques 
de joventut. Tenim diversos 

casals per la gent gran, fins i tot un consell de la 
gent gran, en canvi, no hi ha cap casal de joves 
ni cap consell de joventut.

Les JERC fa anys que reclamem la creació d’un 
casal de joves, un espai de trobada i autoges-
tionat pels i les joves on siguin aquests els im-
pulsors mitjançant un procès participatiu, que el 
jovent sigui qui decideixi l’ús de l’espai. Aquest 
casal podria donar resposta a diferents necessi-
tats del jovent com seria: casal d’entitats, bucs 
d’assaig, espai tecnològic, aules d’estudi, etc.

Creiem que l’antic CAP de la Plaça Espanyo-
la, ocupat anteriorment per un grup d’okupes 
i on més tard va deixar de tenir ús és l’espai 
adient per encabir aquest espai. El projecte de 
l’Ajuntament és enderrocar l’edifici per ampliar 
la plaça, nosaltres però creiem que aquest espai 
seria l’idoni per encabir aquest projecte conside-
rant les característiques de la zona i al costat de 
la oficina d’emancipació.

El jovent de l’Hospitalet mereix ja un casal per 
joves, mereix que l’Ajuntament consideri d’una 
vegada per totes la veu del jovent i ens permeti 
participar i incidir realment en unes autèntiques 
polítiques de joventut. 

Annabel Berruezo
JERC L’HOSPITALET
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Surto del carrer Xipreret un pèl trist 

després de parlar amb la Conxita, una 

de les veïnes més antigues del carrer. Fa 

anys que, des de Esquerra conjuntament 

amb el veïns, lluitem per que l’Ajuntament 

faci un pla especial de protecció del patri-

moni i en particular, pel carrer Xipreret i el 

seu entorn. El carrer Xipreret es l’últim ca-

rrer antic que ens queda a la ciutat: enca-

ra avui conserva els corralons, el corrals i 

els empedrats com eren antigament

Si sou de fora i mai veniu a la ciutat, 

passeu-hi, val molt la pena i si és de nit 

i fa bon temps, encara veureu com els 

veïns surten a amb les cadires a prendre 

la fresca i xerrar... però això, al govern 

municipal tant li és, la Conxita m’explica 

que volen posar un ascensor i carregar-

se part de l’empedrat i l encant que en-

cara avui (malgrat el govern municipal) el 

carrer conserva. És evident que la lluita 

del veïns ha salvat el carrer, però no és 

menys cert que ja estan esgotats i que 

no sempre podran lluitar contra la man-

ca de sensibilitat d’aquest ajuntament i 

per tant, si Esquerra és a l’Ajuntament, 

portarà a ple un pla especial de protecció 

del patrimoni arquitectònic per salvaguar-

dar l’últim reducte de la nostre historia. 

Perquè com molt bé m’heu sentit dir mol-

tes vegades i li vaig dir a la Conxita, una 

ciutat que no té història una ciutat que 

no conserva el seu patrimoni mai sabrà 

d’on ve i el que es pitjor, mai sabrà cap a 

on vol anar...

Eduard Suárez
Cap de llista d’ERC l’H

SOS CASC ANTIC !

EDUARD SUÀREZ, CAP DE 
LLISTA D’ERC L’H

Protegint el nostre patrimoni, garamtim el nostre futur

El  passat  mes de maig, Eduard Suàrez fou proclamat cap de llista per Esquerra Republi-

cana a les properes eleccions municipals a l’Hospitalet. 


