2

grups municipals

2 d’abril
3
de novembre
del 2017
del 2010
DIARI DE
DIARI
L’HOSPITALET
DE L’HOSPITALET

PSC
Més Europa
que mai
Francesc J. Belver
Portaveu

Fa 60 anys de la signatura del Tractat de Roma,
origen de l’actual Unió Europea. El nostre continent s’ha caracteritzat al llarg de la història per les
seves contínues guerres i disputes, l’última durant
la Segona Guerra Mundial. Per això no podem
oblidar que és gràcies a la Unió que vivim la més
llarga època de pau de la història a les nostres
fronteres.
Europa ha significat per nosaltres l’impuls de

polítiques actives d’ocupació, la construcció dels
parcs de la Torrassa i Bellvitge, o més recentment, l’equipament Gornal Activa. Europa ens va
permetre apropar-nos a la resta del món després
d’una dictadura, ser un país modern.
Europa és garantia dels drets sobre les clàusules sòl, són milers de joves Erasmus viatjant i
aprenent pel món, és un territori sense fronteres
ni canvis de moneda que ens permet ser més lliu-

res i iguals. I sí, Europa també és el Tractat amb
Turquia o les retallades, també és Grècia i l’austericidi. Però mentre detestes això, no deixis de recordar que Europa és el que votem els europeus.
Per això, en aquest aniversari, cal recordar a
tothom que per moltes fronteres que vulguem
construir, el nostre veí sempre serà el mateix, i que
la millor forma de conviure i prosperar és amb més
Unió que mai.

Muchos ayuntamientos han estado cobrando durante la crisis las plusvalías sin que haya habido
realmente incremento del valor del suelo. Y no nos
equivoquemos, este impuesto no lo han estado
pagando grandes especuladores. Estos se podían permitir esperar a que los precios volviesen
a subir para vender. Los que se han visto obligados a vender durante la crisis ha sido el autónomo
sin liquidez, la familia con todos los miembros en

paro, en definitiva, los de siempre: la clase media
y trabajadora. Muchas personas durante la crisis
se vieron obligadas a malvender su casa muy por
debajo del precio por el que la compraron, incluso
tras un desahucio, y aun así tuvieron que pagar el
impuesto de las plusvalías como si hubiese habido
un incremento del valor del suelo.
Afortunadamente, en España disponemos de
división de poderes y el Tribunal Constitucional

ha sentenciado que cobrar una plusvalía sin incremento del valor es inconstitucional, por lo que los
ayuntamientos han de devolver ese dinero. Pero
la administración solo devuelve si se pide a los 4
años como máximo, por lo que si eres un afectado
corre a pedir tu devolución. En Cs sí hemos corrido y hemos presentado una proposición en el
Congreso y mociones en los ayuntamientos para
facilitar las devoluciones y adaptar el impuesto.

Les Festes de Primavera estan considerades la
festa major de L’Hospitalet. Un esdeveniment lúdic
de gran repercussió per als veïns i per a les veïnes
de la ciutat amb un ampli programa d’activitats,
propostes i actuacions.
A les festes majors la comunitat ha de ser la
protagonista principal. És la col·lectivitat qui fa la
festa i es fa a la seva mida, reforçant així el sentiment col·lectiu de pertinença, d’inclusió social

i els vincles comunitaris. Per aconseguir-ho, els
participants de la festa han de rebre un tracte
igualitari.
Durant les Festes de Primavera es programen
un seguit de concerts amb actuacions de conegudes figures del món de la música, que se celebren al recinte tancat de La Farga i per accedir-hi
s’ha de pagar prèviament una entrada. Aquest fet
trenca el principi d’igualtat i equitat que ha d’es-

tar sempre present en el disseny d’unes festes
populars que són finançades amb fons públics.
Des de CanviemL’H reclamem un procés par
ticipatiu per dissenyar les Festes de Primavera,
així com la gratuïtat i l’accés lliure de tots els concerts, activitats i actuacions programats, per gaudir sense diferències de classe, situació social o
econòmica d’unes festes veritablement comunitàries i populars per a tota la ciutadania.

El 24 de marzo se celebró un pleno extraordinario para tratar el estado de la ciudad. Desde el
PP pusimos de manifiesto las dos realidades de
L’Hospitalet: por un lado, la necesidad urgente de corregir la situación y reforzar nuestra
identidad. Por otro lado, exigimos al PSC que
al margen de anuncios, afronte con determinación los problemas que tenemos en lugar de
ocultarlos y cumpla con los proyectos de ciu-

dad que tiene pendiente en lugar de dejarlos en
el cajón.
Por ello, nos hemos puesto a disposición
del Gobierno, tanto para elaborar un Pacto de
Seguridad y tomar las acciones que sean necesarias para combatir las actitudes incívicas y
mejorar la seguridad en nuestra ciudad, como
para afrontar otros retos que tenemos pendientes como ciudad: acometer un plan urbanístico

integral en los barrios de la Florida, Collblanc, la
Torrasa y Pubilla Cases; por otro lado, un Plan
de activación del comercio para mejorar las ins
pecciones y el cumplimiento de la normativa y
así garantizar un comercio de calidad; más formación y acceso al empleo de nuestros jóvenes
y bajada de impuestos.
L’Hospitalet continúa con una renta per cápita inferior a la media de Cataluña.

Les polítiques culturals són un factor clar de dinamisme econòmic i fomenten la cohesió social.
A la nostra ciutat tenim un teixit cultural molt potent que, tot i les dificultats de la crisi, impulsa
polítiques culturals de gran qualitat.
La música en viu és una de les expressions
culturals que apropa més la cultura a la ciutadania. Té una importància cabdal en la creació
del teixit cultural.

En aquest sentit s’ha d’elogiar la tasca que
ja han dut a terme durant anys alguns locals de
L’Hospitalet programant música en viu de petit
format. Uns locals que promouen aquesta activitat
cultural sense cap facilitat per part de l’Ajuntament.
Des d’ERC apostem per la cultura i les indústries culturals, i creiem que un creixement
de l’oferta de música en directe podria tenir

un impacte molt positiu en la ciutat: ajudaria a
posicionar L’Hospitalet en els circuits de música en directe, fomentaria l’activitat econòmica i
crearia més llocs de treball.
Apostar per la música en directe és apostar
per la cultura, per això necessitem un Ajuntament que s’impliqui activament per fomentar la
creació i l’exhibició musical.

Per nosaltres, pel grup PDeCAT, L’Hospitalet i
els hospitalencs són els primers de la llista. Sens
dubte i sense cap excusa. Per això, més del 90%
de les nostres mocions són temes de ciutat, temes que toquen de molt a prop la nostra gent.
Rebaixar l’IBI, incrementar el nombre de parcs
accessibles i inclusius a la nostra ciutat, ampliar
els punts d’accés wifi per connectar-se gratuïtament a internet, tenir l’opció de pagar telemàti-

cament la zona blava, reactivar econòmicament
els barris o analitzar l’ADN de les caques de gos
per poder multar els propietaris incívics són només alguns exemples de les iniciatives que hem
presentat.
Som una oposició dura però també constructiva. Diem sense embuts què és el que no
funciona però, a la vegada, hi aportem solucions.
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.
Aquest és el nostre ADN i aquesta és la nostra línia de treball. Volem que L’Hospitalet sigui
la primera ciutat de Catalunya i sabem que això
requereix feina, esforç i dedicació. Ho sabem i
ens hi deixem la pell.

“L’arribada de la primavera és sinònim de festes a la ciutat”. Així començava l’article que vam
elaborar fa un any i que podríem haver repetit
perquè la gran majoria de veïnes tornarem a no
sentir com a pròpies unes festes focalitzades
sobretot al Centre, un barri que per si sol gaudeix d’una àmplia oferta cultural durant tot l’any,
incidint de forma desigual al comerç local, tocat
de mort a molts barris.

Cal tornar a reflexionar sobre si el model que
ens convé és aquest, on pràcticament la totalitat
dels actes són de pagament, deixant doblement
fora de tota participació un gran nombre de veïnes. Primer, allunyant la festa dels seus barris i,
segon, aixecant l’elitista barrera econòmica.
Per això la CUP-Poble Actiu veu necessari
obrir els espais públics a les veïnes i entitats
sense ànim de lucre per crear projectes que

cohesionin, dinamitzin i enriqueixin la vida als
barris més enllà del seu poder econòmic i de
macroprojectes artificials com el futur Districte
Cultural.
Per últim, volem fer una crida a les veïnes per
aconseguir que la ciutat no quedi aïllada de la
resta de l’àrea metropolitana i se sumi als moviments per remunicipalitzar serveis públics tan
bàsics com l’aigua.
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