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Pensions dignes:
un dret
Francesc J. Belver
Portaveu

Fa anys que el PP s’està carregant el sistema de
pensions consensuat al Pacte de Toledo, basat en
el diàleg social i que des de 1989 té un element
imprescindible per al seu futur: el Fons de Reserva.
El Fons de Reserva són uns diners que l’Estat
va anar posant en les èpoques de bonança per
afrontar, amb garanties, les pensions en aquells
moments en què les cotitzacions del treballadors
no les poguessin cobrir. Un total de 90.000 mili-

ons d’euros que no estava previst utilitzar fins al
2023. El PP va decidir buidar, de mica en mica,
aquest fons, que ara com ara significa que el
fons s’esgotarà deu anys abans del previst. Cap
de nosaltres tindrà una pensió digna si no parem
aquesta bogeria i abordem una reforma laboral i
de pensions.
Per aquest motiu, els socialistes estem fent
assemblees obertes a tot Espanya per escoltar

la veu de tothom i explicar la nostra proposta.
Volem unes pensions dignes, que s’actualitzin
amb l’IPC. Volem que els bancs, que vam rescatar amb els diners de tots, ajudin a rescatar
el sistema de pensions mitjançant un impost
extraordinari. Volem intensificar la lluita contra el
frau, l’ocupació irregular i els salaris de misèria.
I volem que les pensions siguin un dret, no un
privilegi.

Núria Marín se enfada siempre que le advierto que ha
perdido la conciencia social, pero es que es lo que
indican los hechos. Sin ir más lejos: ha fulminado con
nocturnidad y alevosía el servicio funerario municipal
más económico, cuyo coste era de 1.800€ (+ IVA).
Ahora el más barato cuesta 2.200€ (más IVA). Estamos hablando de, ni más ni menos, una subida de
22% del precio más barato, al que necesitan recurrir
las personas con menos recursos. La intención de

Núria Marín es clara: que las personas que se encuentran en la dolorosa situación de tener que acceder a este servicio por la pérdida de un ser querido,
ante todo, hagan gasto; que el Distrito Cultural no
se paga solo. Como el Ayuntamiento recibe el 12%
de lo recaudado por la funeraria municipal, Núria
Marín parece que ha olvidado que ha de gobernar
para los ciudadanos y que los servicios funerarios
municipales son un servicio público, no una fuente

de ingresos del Ayuntamiento. A Núria Marín lo que
le preocupa es que lleva muchos años recaudando
menos desde 2012 cuando llegaron a 1.343.595€
gracias a prácticas monopolísticas (que supusieron
una multa de 500.000 al Ayuntamiento) y en las últimas cuentas apenas llegó a 722.000€. Hará lo que
haga falta por aumentar los ingresos: antes ocultaba
los precios, pero desde que en Cs le insistimos que
los publicara, ha pasado a métodos más drásticos.

L’Hospitalet ha crescut a cop d’especulació i
amb greu dèficit d’espais lliures, d’arbrat i d’espais naturals. Malgrat això el govern de la ciutat
més densa d’Europa projecta novament la construcció de més d’11.000 nous habitatges. Especulació insostenible.
Aquest creixement es produeix sense planificació global, aplicant una ordenació predemocràtica i oblidant les necessitats de les persones

en serveis públics com la sanitat, l’educació,
l’atenció a persones dependents, etc. provocant
el col·lapse dels equipaments i dels serveis. Un
exemple és la plaça d’Europa amb una llarga
llista d’espera a l’escola bressol, una escola de
primària en barracons i una àrea bàsica de salut
desbordada per assistir la demanda.
També passa als barris del Centre i Sant Josep (Districte I) per la construcció de 800 nous

habitatges a la Remunta, 900 a Cosme Toda i
600 a Carrilet.
És inquietant l’impacte de l’allau de nous pisos
massificats en els serveis públics, que pateixen
contínues retallades per part de la Generalitat i
greus mancances de personal i d’espai. Cal deixar enrere les polítiques que fomenten l’asfalt, el
ciment i el totxo i projectar una ciutat sostenible
per a la vida i la dignitat de la ciutadania.

El Gobierno de España quiere equiparar el sueldo y las condiciones sociolaborales entre Policía y
Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra.
La oferta del Ministerio del Interior recoge una
subida salarial que equiparará a los policías nacionales y a los guardias civiles con los agentes
de la policía autonómica.
El Ministro Zoido ha trasladado a los sindicatos respectivos una cifra máxima de equiparación

salarial para los tres próximos ejercicios presupuestarios que se irá concretando en reuniones
sucesivas.
El compromiso de Mariano Rajoy es que los
agentes de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil tendrán todos los derechos y todas las obligaciones que disfrutan los Mossos d’Esquadra.
La propuesta que ofrece el Gobierno de España es “a igual trabajo, misma dedicación e idén-

tica responsabilidad, le corresponde el mismo
sueldo y los mismos derechos sociolaborales”.
A parte del acuerdo que se está llevando a
cabo con los sindicatos, también debe trasladarse a los grupos parlamentarios e instamos a Ciudadanos para que se ponga al lado del Gobierno
en esta cuestión y facilite con ello la aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado. Ya
que sin ellos, será imposible dicha equiparación.

En les darreres dècades el patrimoni arquitectònic
de L’Hospitalet ha patit una considerable regressió. Hem vist degradar fins a la destrucció masies
i com s’enderrocaven edificis protegits, emblemàtics i històrics.
L’especulació, la inacció i la deixadesa del Govern local han originat que la nostra ciutat perdi el
patrimoni arquitectònic identificat amb la història
de la nostra ciutat.

Aquest balanç desolador de manca de voluntat
política per preservar i dignificar el patrimoni de la
nostra ciutat es concreta en l’actualitat en la situació que pateix el carrer del Xipreret.
El carrer del Xipreret és un dels espais més
emblemàtics de la ciutat que aplega les essències i les arrels de L’Hospitalet. Una petita joia
arquitectònica, a vegades no suficientment coneguda i encara menys valorada.

El nucli antic de la nostra ciutat està amenaçat per
la manca de voluntat política d’un Govern que no
vol protegir-lo en el seu conjunt ni rehabilitar-lo,
amb un PERI fet d’esquena a la ciutadania.
Demanem al Govern que no destrueixi més
patrimoni i que actuï de manera urgent per
preservar-lo i evitar la degradació del carrer del
Xipreret. Defensar el nucli antic és defensar
L’Hospitalet.

Si vius a la zona nord de L’Hospitalet (Collblanc,
la Torrassa, la Florida, les Planes i Pubilla Cases)
és fàcil que ja hagis pogut comprovar com de
complicat és arribar al teu hospital de referència
(el Moisès Broggi situat a Sant Joan Despí) amb
transport públic.
A hores d’ara, no hi ha cap mitjà de transport
que uneixi aquests barris amb l’hospital, fet que
ocasiona que els malalts o els seus familiars (en

cas d’hospitalització) hagin de trigar, en alguns
casos, fins a 45 minuts a arribar al Moisès Broggi
després d’haver hagut de caminar i agafar un
mínim de dos mitjans de transport.
Creiem que aquest és un fet que cal solucionar, doncs, si hi ha algun lloc on cal arribar fàcilment, aquest és, precisament, l’hospital.
És per això que hem presentat una moció al
Ple del mes de febrer demanant que es creï una

nova línia de bus, o el que sigui més adient en
cada cas, que uneixi els barris de la zona nord de
L’Hospitalet amb l’Hospital Moisès Broggi mentre
aquest sigui el seu hospital de referència.
Sabem que la millor solució és que es construeixi l’hospital de Can Rigal o es faci la remodelació de la Creu Roja però, mentre aquests
projectes no es desencallen, cal facilitar l’accés
del veïnat al seus serveis sanitaris.

De nou, es repeteix la història. De nou, promeses
incomplertes. De nou, incertesa respecte a la cobertura de les vies del tren que separen les dues
o tres ciutats que conviuen sota el nom de L’Hospitalet. Ciutats separades per les vies, però també
pels ingressos, per una desigual qualitat de vida i
per uns desiguals serveis i espais públics. Quan
es parla de la Florida, les Planes, la Torrassa, Pubilla Cases, és el propi veïnat qui expressa que el

seu barri no és el millor de la ciutat, assenyalant-hi
les necessitats i problemàtiques.
Aquesta esquerda entre barris “rics” i “pobres”
de L’Hospitalet, es va veure recollida a l’enquesta
dels barris 2017, que assenyalava que mentre al
Centre i Santa Eulàlia, els ingressos nets mensuals a cada llar, de mitjana, es troben entre els
2.240€ i els 2.213€, aquesta xifra baixa fins als
1.467€ a les Planes i als 1.470€ a Gornal.

Però encara més impactant és que el 27,7%
de les persones consultades afirmen que no disposarien de recursos per afrontar una despesa
imprevista de 300€. Un símptoma evident de la
precarietat i pobresa existent a moltes famílies de
L’Hospitalet, enfilant-se fins al 45,2% a Gornal i
al 39% a les Planes. Les vies separen, però la indiferència política davant les desigualtats socials
separa encara més.
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