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Nuevos retos,
nuevo proyecto
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Portaveu

Hace unos días, los y las socialistas de Catalunya hemos celebrado nuestro décimo tercer congreso. En ciudades como L’Hospitalet, sabemos
bien que las políticas públicas hacen cambiar las
ciudades y, en consecuencia, cambian las demandas y necesidades de los ciudadanos. Las viejas
propuestas no son las soluciones a esas nuevas
necesidades. En el PSC seguimos considerando
que es nuestro deber y nuestra responsabilidad

seguir impulsando cambios y ofrecernos como un
instrumento de cambio.
En un mundo globalizado, consideramos que
es necesario terminar con la economía especulativa. La solución de la derecha de bajar sueldos y
desmantelar el estado de bienestar no solo no genera riqueza, solo reparte y generaliza la pobreza.
Desde el PSC defendemos que las propuestas
socialdemócratas son las que mejor garantizan la

cohesión social, guiadas por los principios de
democracia, socialismo, catalanismo, federalismo,
municipalismo, ecologismo, feminismo, europeísmo, y compromiso con la educación y la cultura.
Respecto a Catalunya, el PSC quiere representar a los catalanes que no quieren aventuras,
que quieren estabilidad, progreso, trabajo digno,
respeto a la ley y un futuro de esperanza para sus
hijos e hijas.

A la alcaldesa le gusta presumir de sensibilidad
social pero lo cierto es que las políticas sociales
no son su prioridad política. Se le llena la boca
con la educación pero a la hora de la verdad prefiere invertir los recursos del Ayuntamiento en, por
ejemplo, un campo de béisbol y fútbol americano pionero en Europa –que nos costará más de
4 millones– antes que invertir en la igualdad de
oportunidades de todos los niños de L’H.

En C’s sí estamos convencidos de que la
educación tiene que ser una prioridad. Por eso en
el pasado Pleno presentamos una moción para
impulsar bancos de libros de texto reutilizables
para todos los colegios de la ciudad.
Para muchas familias son una carga económica insalvable para llegar a final de mes cuando la
educación básica es universal y gratuita según la
Constitución.

No hay mejor política social que asegurar que
ningún niño se quede excluido, sin libros de texto,
porque su familia esté entre los perjudicados por
la crisis.
Pero el PSC tiene otras prioridades, votó NO
al banco de libros de texto a pesar de estar incluido en el flamante Pacto Local de Educación.
Núria Marín prefiere impulsar rascacielos en la
Granvia y volver al modelo especulativo.

Des de CanviemLH {ICV-EUiA-PIRATES} considerem que la proposta de pressupostos del PSC
reincideix en un model erroni. No volem una ciutat
de dues velocitats, una ciutat als peus dels grans
sectors inversors (Grupo Planeta - Antics Jutjats;
PDU Gran Via; Edifici Mistral - Corp Inversions,
pisos turístics, etc.), que condicionen l’urbanisme
i el model econòmic.
Amb la màxima de “qui més guanya i més té,

ha de col·laborar més en el bé comú”, continuem
defensant que la tarifació social és una expressió
de solidaritat amb els veïns i veïnes.
Per això proposem pressupost, impostos i
preus públics progressistes, solidaris i participatius que impulsin un nou model productiu
d’igualtat d’oportunitats per generar ocupació;
inversions independents del calendari electoral;
que es garanteixin els serveis socials i que no es

quedin sense dotació a mig any; que fomentin
la creació de petites empreses i cooperatives;
que plantegin l’adquisició de pisos per teixir una
xarxa pública d’habitatge. Volem municipalització
de serveis públics i d’atenció a les persones, per
millorar el servei i abaratir costos.
Aquest és el nostre model i la millor expressió
de solidaritat i compromís amb la cohesió social i
territorial a la nostra ciutat.

En el pasado mes de octubre se dio luz verde al
proyecto inicial de Presupuestos Municipales, que
presentó el PSC para el próximo 2017. Desde el
GM del Partido Popular valoramos positivamente
el incremento de las partidas en Política Social
o Cultura, pero no podemos por ello justificar la
bondad de unos presupuestos que claramente
dan la espalda a la mayor parte de ciudadanos.
No son justificables los incrementos en polí-

tica social con la subida de la presión fiscal en
la ciudad, tanto a particulares con la subida de
precios públicos y tasas, como a empresas y
comercios con un IBI diferencial que cada vez lo
es menos, y afecta a más comercios de la ciudad.
Con estos presupuestos el gobierno municipal
del PSC da la espalda al fomento del empleo y a
la promoción económica, verdaderos motores de
la creación de empleo y por tanto la mejor política

social posible. Y condena a muchas familias que
a duras penas llegan a final de mes a asumir una
mayor carga fiscal, sin que ello les posibilite el
acceso a las mencionadas ayudas sociales.
Desde el GM del Partido Popular creemos
que se debe gobernar para todos los ciudadanos
y barrios, estableciendo tanto planes de ayudas
como de inversiones que los reequilibren. Debemos acabar con los constantes agravios.

El canvi a Espanya no és possible. Els resultats
a les darreres eleccions espanyoles i la rendició
del PSOE facilitant la investidura de Rajoy n’és
la prova més clara. L’Espanya que dóna suport
a Rajoy és la mateixa que nega el referèndum a
Catalunya.
A Catalunya apostem pel canvi. Un canvi que
és sinònim de construir un nou país per a tothom,
al servei de les persones i no de les oligarquies

que mantenen el règim del 78. El canvi es diu
República catalana.
Volem una república transparent, neta; que
gestioni els seus recursos i els destini a garantir
el benestar de la ciutadania i no a enriquir les
butxaques d’alguns; que garanteixi els serveis públics, la justícia social, la prosperitat econòmica i
el dret a una vida digna.
En un moment polític històric i transcendent

per al futur del país, el diàleg constant i les aportacions de la ciutadania són més necessàries que
mai per fer avançar aquest procés constituent.
ERC, l’esquerra que escolta i està al servei
de la gent, hem obert un procés participatiu
per construir entre tots aquesta nova República
(www.larepublicaquefarem.cat). És per això que
us demano la vostra participació i aportacions.
Junts fem el canvi, fem la República Catalana.

Que aixequi la mà qui estigui fart de trobar-se cagades de gos (i perdoneu-me la claredat) pel carrer. Sou molts, oi? La veritat és que no m’estranya
perquè últimament és quasi impossible passejar
tranquil·lament pels carrers de la nostra ciutat, ja
que cal anar pendent d’on trepitges no sigui cas
que tornis a casa amb un bon regal enganxat a la
sola de la sabata.
És per això que presentem al Ple municipal una

moció demanant que, igual que han fet altres mu
nicipis, s’instauri a L’Hospitalet un sistema que permeti analitzar l’ADN de les caques dels gossos i
multar els propietaris incívics que no les han recollit.
Amb aquesta mesura no només afavoriríem el
civisme a la ciutat sinó que, a més, l’anàlisi de la
femta de gos també permet detectar els paràsits
més comuns que poden representar un risc per a
la resta de gossos i per a les persones.

Creiem que el problema d’incivisme a L’Hospitalet ha arribat a un punt on les campanyes informatives ja no són suficients i, lamentablement,
calen altres eines per tal de garantir una bona
convivència a la ciutat. Esperem que aquesta iniciativa sigui aprovada, que puguem passejar pels
nostres carrers amb el cap ben alt i que estiguem
més a prop de fer de L’Hospitalet la primera ciutat
de Catalunya.

Impotència i frustració. Això senten milers de joves a L’Hospitalet i a Catalunya quan recorren
a les administracions buscant polítiques d’impuls del treball. L’Oficina Jove d’Emancipació de
l’Ajuntament ha inclòs dins del programa Tardor
jove, la campanya del Consell Comarcal del Barcelonès “Treballar a l’hivern”.
Una sèrie de sessions, a instal·lacions públiques, amb l’objectiu de fer d’enllaç entre joves de

la ciutat i empreses multinacionals, com ara Decathlon, Carrefour o Ikea, davant la campanya de
Nadal. O dit d’una altra manera: utilitzar recursos
públics per fer d’ETT per proporcionar mà d’obra
barata a grans empreses.
La CUP-PA volem mostrar el nostre ferm
rebuig cap a aquest tipus de campanyes. Així
mateix, ens sumem a la denúncia de les organitzacions juvenils Akelharre Jove i Arran, i del

sindicat COS, i exigim la seva immediata retirada.
Emplacem l’Ajuntament i la resta d’administracions a treballar per oferir al jovent treballador un
model econòmic, industrial i social de futur, amb
feina de qualitat, sense haver d’ escollir entre
marxar a treballar a l’estranger o ser explotats/
ades a casa seva.
Prou precarietat! Volem un Ajuntament al servei
del jovent treballador, no de les multinacionals.
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