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Fa unes setmanes vam conèixer la notícia
de les retallades que el Govern de la Generalitat ha ordenat en tot el sector cultural
del nostre país. Des de l’any 2009 els
successius governs de la Generalitat han
retallat més d’un 30% en el conjunt dels
nostres museus i centres culturals, reduint
l’oferta cultural i l’accés al conjunt de la
població.
Sense anar més lluny, aquest any el
MNAC ha vist reduït el seu pressupost en
925.000 €, fet que causarà el tancament

de diverses exposicions i la pèrdua de qualitat i quantitat de les exposicions.
Per altra banda, els socialistes sempre
hem apostat per la cultura, apropar-la al
conjunt de la ciutadania per tots els mitjans
possibles, una mostra d’això és el continu
augment de la despesa econòmica del
consistori socialista en el sector cultural. Si
l’any 2015 la despesa va ser de 9.729.752 €,
cap a final del mandat anterior ja arribava
el 2019 a 14.431.661 €, un increment de
més del 48%.

Des del consistori socialista defensem
fermament la cultura, amb la creació d’un
districte cultural potent o el suport a les
diverses entitats culturals que viuen i enriqueixen la nostra ciutat, per a nosaltres
la cultura és un bé comú, que ha d’estar a
l’abast de tothom.
Per als socialistes la cultura és un dret
irrenunciable, el qual ha d’estar a l’abast
de tots i totes, i per això seguirem defensant-la.

Les ordenances fiscals són la principal
font d’ingressos municipals per poder fer
polítiques al servei de la gent. Tal com
estan plantejades ara no fonamenten la
redistribució i no contribueixen a erradicar
les desigualtats socials.
Per això des d’ERC l’anterior mandat
vam assolir rebaixar un 2% l’IBI i ara hem
aconseguit que s’apliqui finalment un recàrrec als habitatges buits propietat dels
bancs, però encara queda molt camí per fer
unes ordenances justes.

Des del grup republicà hem proposat
que es rebaixi l’IBI residencial el 2,5%
aquest mandat, una xifra assumible i que
ens permet continuar desenvolupant inversions i polítiques al servei de la gent.
També hem tornat a insistir en què cal
aplicar la tarifació social en les ordenances
i preus públics. Una tarifació progressiva,
basada en la renda, que sigui més justa i
permeti l’accés a tothom als serveis municipals i equipaments culturals, esportius i
educatius de la ciutat.

Per últim, creiem que és necessari
revisar i millorar les bonificacions de les
ordenances fiscals, ampliant-les per a
famílies monoparentals i nombroses. Impulsar mesures per donar un impuls al petit
comerç, els autònoms i la petita empresa, i
promoure la fiscalitat verda.
Des d’Esquerra apostem per una fiscalitat local que sigui una eina en benefici de la
ciutat. Per això fem propostes que serveixin
per fer de l’Hospitalet una ciutat socialment
més justa.

Otra Cataluña es posible. Una Cataluña
con un Govern que no promueva la confrontación con nuestra democracia hasta el
punto de amparar la violencia. Una Cataluña con un Govern centrado en trabajar por
la convivencia, la prosperidad y el bienestar
de todos los catalanes.
Este es el sueño de Cs y vamos a trabajar por él aunque no podamos contar con
otros partidos para conseguirlo. Lo hemos
visto en la moción de censura a Torra en la
que el PSC se abstuvo. El PSC vive muy

cómodo en la equidistancia porque siempre verá en los independentistas a posibles
aliados para acceder el poder.
Nuestra alcaldesa es un claro ejemplo
de ello. No ha dudado en pactar con el ala
más radical del independentismo golpista
que representa Torra, el títere de Puigdemont, para hacerse con la presidencia de
la Diputación de Barcelona. Invita a Torra y
su gobierno constantemente a l’Hospitalet
blanqueando su inacción. Ni media palabra
le dijo respecto a que en l’Hospitalet en

este curso escolar hayamos pasado de 2
a 6 centros con barracones. Por no hablar
de que consiente que los independentistas pongan carteles contra el Estado
de Derecho en una de las fachadas del
Ayuntamiento.
Cs hemos tenido que ir a la Junta Electoral porque Núria Marín no tenía intención
de quitarlos. Eso sí, a la hora de buscar
votos, no tiene inconveniente de ir por las
entidades gritando Viva España.

Sense caure en alarmismes, l’emergència
climàtica és real. La comunitat científica
adverteix que el planeta camina cap al
col·lapse ambiental en 11 anys. Davant
un sistema basat en l’ús de combustible
fòssil i de consum globalitzat, calen mesures polítiques i socials dràstiques que reverteixin els efectes mortals que ja patim;
com l’augment de sequeres, onades de
calor, desertificació, tempestes, desglaç
de capes àrtiques que augmenten perillosament el nivell del mar.

Des del municipalisme es poden elaborar col·lectivament plans locals d’accions
i polítiques per revertir aquesta greu situació ambiental. Per això a L’Hospitalet és
imprescindible replantejar el model urbanístic; aturant la construcció especulativa
que densifica, encara més, el municipi.
Projectant noves zones verdes i ampliant
parcs ja existents. Revertint la tala massiva
d’arbres ordenada pel govern de la ciutat,
replantant i incrementant la massa d’arbrat
a tots els barris. Reduint la contaminació

i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
fomentant l’ús de la bicicleta, la mobilitat
sostenible i el transport públic. Protegint
espais naturals i la darrera zona agrícola
de Cal Trabal, greument amenaçada pel
projecte especulatiu del PDU de la Gran
Via.
Mesures imprescindibles per impulsar
una ciutat més verda i sostenible i per la
justícia social i climàtica.

La arrogancia de Pedro Sánchez nos aboca
a una nueva parálisis institucional convocando unas nuevas elecciones, a las cuartas en
4 años, lo que representa un importante gasto para los bolsillos de todos los españoles.
El tacticismo del Partido Socialista para
pactar va a provocar un nuevo retraso a la
hora de afrontar la crisis económica que ya
está empezando a emerger, tal y como reflejan las últimas cifras del paro en España.
En nuestro país se crea empleo al menor
ritmo desde 2013.

El 10 de noviembre tenemos otra oportunidad para no dejar en manos socialistas
la gestión de los grandes desafíos a los
que nuestro país se enfrenta. Desgraciadamente aún recordamos la nefasta gestión
socialista en la grave crisis económica y los
“brotes verdes” que dejó a muchas familias
de L’Hospitalet con todos sus miembros
sin trabajo.
Y a ello se une en Catalunya, las consecuencias del proceso secesionista
que, aunque venido a menos por la ra-

dicalización y el engaño de sus propios
líderes, continúa provocando recelo entre
las empresas a la hora de crear nuevos
puestos de trabajo. Ahora más que nunca
necesitamos un Gobierno centrado en
crear puestos de trabajo y no en promover
medidas populistas para contentar a independentistas y a la extrema izquierda.
El PP en toda su historia de gobierno ha
creado 8 millones de empleos. ¿Cuántos
destruyeron Zapatero y Sánchez? ¡Solo
quien crea empleo, cumple!
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