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200.000 hores
al dia
Francesc J. Belver
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Aquesta és la quantitat d’hores que perden els milers de ciutadans que utilitzen cada dia la xarxa de
Rodalies a causa dels retards per les deficiències
en la seva infraestructura.
Lamentablement les prioritats del Ministeri
res tenen a veure amb les necessitats dels ciutadans. En comptes de reforçar els transports ja
existents, el Govern central ha impulsat una nova
llançadora entre Barcelona i l’Aeroport que no

donarà resposta als retards dels més de 400.000
viatges de tren que es produeixen cada dia a
l’àrea metropolitana de Barcelona.
No es tracta de falta de pressupost, sinó de
falta de voluntat. La inversió d’aquesta llançadora
podria haver fet possible iniciar el llargament
demanat soterrament de les vies. No es tracta
només d’una ciutat dividida que reivindica ser
cosida des de fa dècades, es tracta de dotar-nos

d’un transport públic de qualitat que signifiqui
una veritable alternativa al vehicle privat.
Des de les institucions i al carrer, els socialistes continuarem treballant per aconseguir la
construcció del túnel que permetrà soterrar les
vies, descongestionar l’entrada de trens a Barcelona i, per tant, millorar la freqüència, renovar la
infraestructura i convertir Rodalies en un autèntic
metro regional.

Todas las instituciones del Estado, entre ellas el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, pertenecen al conjunto de los ciudadanos. Por eso los políticos tenemos que ser extremadamente prudentes con
los recursos públicos: es el dinero de todos y a
muchos ciudadanos les cuesta mucho ganarlo.
Así pues, hemos de destinar los recursos a
políticas que sin duda mejoren las condiciones
de vida de los ciudadanos: impulsar zonas verdes

como la que ha evitado el PSC en Santa Eulàlia o
la igualdad de oportunidades garantizando la gratuidad de los libros de texto o equivalentes, por
ejemplo, en vez de arriesgar el dinero de todos en
apuestas que pueden ser un gran derroche como
el Distrito Cultural.
Por otro lado, no puede haber sombra de duda
con lo que hacemos con el dinero de todos. Para
recuperar la confianza de los ciudadanos hay que

avanzar en la transparencia. Igual que las entidades que reciben subvenciones han de rendir
cuentas, los grupos municipales hemos de tener
los bolsillos de cristal con las que recibimos, que
son 400.000 € al año entre todos. En 40 años
no se había hecho y, gracias a la moción de C’s
de enero, a partir de ahora los partidos dejaremos
de tener ese privilegio y tendremos que rendir
cuentas a la ciudadanía.

Són recurrents les sentències de tribunals contra les pràctiques abusives i fraudulentes de les
entitats bancàries i financeres (clàusules sòl a les
hipoteques, l’estafa de les preferents...), a més
dels milions de desnonaments per impagament
d’hipoteques injustes, opaques i tramposes, que
han arruïnat persones, famílies i països sense cap
escrúpol ni penediment.
El pitjor de tot és que sempre troben connivèn-

cia i complicitat per aconseguir els seus beneficis.
Aquesta vegada, davant la sentència del Tribunal de Justícia Europeu, amb obligació de devolució retroactiva més interessos de les clàusules
sòl de les hipoteques afectades, la gran coalició
PP-PSOE-C’s ha sortit, altra vegada, a rescatar
la banca amb un decret que col·loca novament
els afectats en desigualtat de condicions, ja que
permet a la banca negociar a favor seu la forma de

devolució, l’eximeix de costos judicials i no preveu
mesures sancionadores en cas d’incompliment.
Al Ple de gener CanviemLH defensàvem una
moció per demanar el compliment de la sentència
del Tribunal Europeu, però la “gran coalició” PSCPP-C’s van votar en contra dels punts clau que
afavorien les persones afectades. Una evidència
més que si continuen sent majoria a les institucions la gent perd i la banca sempre guanya.

El 7 de febrero se aprobaron en el Parlament dos
propuestas de resolución presentadas por el PP
para comprometer a la Generalitat en la construcción de las Escuelas Ernest Lluch y Paco Candel
en L’Hospitalet.
Tenemos que lamentar dos circunstancias:
una, que después de varios años y promesas
incumplidas tengamos familias a cuyos hijos se
les priva del derecho a realizar su formación en

unas instalaciones apropiadas. Y dos, la falta
de compromiso, tanto de la Generalitat al no
priorizar como del Ayuntamiento por seguidismo
y dejación de funciones, a la hora de concretar
un compromiso definitivo para fijar las fechas de
construcción que se negaron a concretar en sede
parlamentaria.
Desde el PP consideramos que el Ayuntamiento debe tomar la iniciativa y dejar a la Generalitat

en evidencia ante lo que para todos debe ser una
prioridad: garantizar los medios para la mejor formación posible de nuestros jóvenes. Por ello, en
su momento, exigimos lo que el PP llegó a realizar
en ciudades como Castelldefels, adelantar los
fondos que la Generalitat negaba a los ciudadanos para hacer posible unas obras que, como
en nuestro caso, se nos niega sin justificación
alguna.

L’acord JxSí-CUP permet que els comptes de la
Generalitat per al 2017 tirin endavant. Aquests
pressupostos són percentualment els més socials
fins ara: el 74,7% del total, tres de cada quatre euros, es destina a despesa social. Disposarem de
1.170 milions més per lluitar contra la vulnerabilitat
econòmica i les desigualtats.
ERC ha treballat perquè aquest increment
permeti començar a revertir les retallades dels

darrers anys. Es podrà posar en marxa la Renda
Mínima d’Inserció, augmentar les places de residència per a gent gran, convocar noves places
per a 2.500 metges i infermers i 3.500 nous
mestres, entre moltes altres mesures.
En Salut, per exemple, s’aconsegueix revertir
en un 40% les retallades. A més d’augmentar els
recursos per a recerca o salut mental, es reforça
el pla per reduir les llistes d’espera i es destinen

249,2 milions en inversions. D’aquests, la inversió
més important, amb més de 13 milions, serà per
a l’Hospital de Bellvitge.
Són uns pressupostos limitats per l’ofegament
del ministre Montoro. Els darrers pressupostos
autonòmics, perquè els propers pressupostos,
si guanyem el referèndum, ja els podrem fer amb
tots els recursos econòmics que generem els
catalans.

Qui més qui menys coneix algun cas d’ocupació
il·legal. Darrere de cada pis ocupat poden haver-hi
mil històries, però sempre hi ha un comú denominador: la necessitat.
És per això que ja fa temps que des de la
Generalitat s’aposta fermament per poder donar
una solució al problema: així, el 44 per cent del
pressupost de Governació es destina a polítiques
d’habitatge, amb un increment de 29 milions d’eu-

ros destinats a l’emergència residencial.
Però, sovint, darrere d’aquestes ocupacions
il·legals hi ha un altre tret en comú: l’existència de
xarxes organitzades d’ocupació que s’aprofiten de
la necessitat i en fan negoci.
Amb l’objectiu de protegir a qui ho passa malament
i, també, als petits propietaris, ajuntaments o ONG
que es troben, de cop, el seu habitatge ocupat,
el grup del PDeCAT ha presentat al Congrés una

proposta demanant poder expulsar en 24 hores les
persones que s’han instal·lat il·legalment en un pis.
Això seria possible perquè serien els jutges
els que podrien resoldre aquests casos amb un
procediment exprés, sense necessitat de passar
per un judici. D’aquesta manera, en 24 hores la
persona que l’està ocupant hauria d’acreditar que
té un títol que li permeti ser-hi. Si no, immediatament el jutge podria decretar-ne el desnonament.

Inspiració, compromís, il·lusió, saviesa. Manquen les
paraules per explicar tot allò que Sesi Villegas ha
aportat a L’Hospitalet i als seus moviments socials. El
passat 28 de gener moria una lluitadora teixidora de
xarxes, però el seu llegat ens acompanyarà sempre.
Des de jove, el caràcter, la personalitat i l’energia
de la Sesi van ser clau per engegar un munt de
projectes, on la seva sensibilitat ho impregnava tot.
Des del seu primer compromís amb la lluita sindical

a la Thompson, empoderant treballadores com ella
amb coratge i amor, fins al naixement de la secció
de la CATAC L’H, on va ser una de les impulsores,
passant pel moviment 15-M, el Col·lectiu Akelharre i
la candidatura municipalista CUP-Poble Actiu.
La seva dimensió política s’escriu amb majúscules i es palpava amb una manera de fer, de tractar
els altres. Avui volem retre un homenatge públic
a la lluitadora social, política i sindical de base,

però també a la dona generosa i a la grandíssima
persona que va demostrar que es pot exercir la
militància sent radicalment revolucionària, cuidant la
gent, donant-li suport, construint. Les seves llavors
van arrelar amb força. Tant com el seu exemple de
dignitat fins al final, amb l’acceptació de la seva
pròpia mort. Ara és nostra la responsabilitat de fer
florir els seus projectes polítics i socials, que també
són els nostres.
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