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PSC
L’Hospitalet,
ciudad antifascista
FRANCESC J. BELVER
Portaveu

El mundo vive una etapa propicia para los populismos. Profetas que prometen alzar sus patrias
superiores a las del resto, a costa de marcar al
que no piense como ellos. O conmigo o contra mí.
Una ultraderecha racista y fascista contra la que el
socialismo siempre ha luchado y que nos costó la
represión de muchos compañeros y compañeras
asesinadas, encarceladas y exiliadas.
Uno de los defectos del populismo, sea de

la clase que sea, es que siempre encuentra a
alguien capaz de decir una tontería más gorda. El
populismo sólo puede sobrevivir si tiene un enemigo igual de radical que él.
Solo así se entiende que la CUP prefiriera que
su moción declarando a nuestra ciudad (una vez
más) antifascista, no se aprobará, por su obsesión
de criminalizar a una entidad como Societat Civil
Catalana y se negará a incluir en el texto la conde-

na a la ultraderecha italiana, flamenca e irlandesa
que ha estado durante el último mes en Barcelona
dando apoyo al ‘procés’.
Solo así se entiende que Ciudadanos intente
bloquear en el Congreso la exhumación de Franco y en L’Hospitalet digan lo contrario.
Por suerte, digan lo que digan, nuestra ciudad y
nuestro partido lo tienen claro: Visca L’Hospitalet
obrer i antifeixista!

El expediente es claro. En él aparece la factura del
hotel de lujo Sheraton de Pekín por el alojamiento de
Núria Marín en la noche del 16 al 17 de mayo de 2017
por 440,69 € y el informe de la funcionaria que acredita que “la factura mencionada, correspondiente a
una noche de hotel, ha estado abonada a la señora
Núria Marín”. El importe excede en 356,55 € el máximo de 84,14 € que la ley permite pagar al día por alojamiento en China a altos cargos. Núria Marín debería

devolvérselo a los hospitalenses, pero no lo hará porque tras casi 25 años en el gobierno municipal (de
los 40 que lleva el PSC) ha acabado confundiendo
el Ayuntamiento con su patrimonio. Núria Marín utiliza
sin pudor los recursos públicos para su interés privado, no paramos de ver cómo utiliza el Ayuntamiento
para su promoción personal o gastos en comidas, el
doble que todo el Ayuntamiento de Madrid, que no
justifica qué interés tienen para este consistorio; con

ejemplos tan difíciles de explicar como la cena del sábado previo a la Navidad del 2017 en que se gastó
330 €. Tratándose de la alcaldesa de los 5 cargos
(alcaldesa, presidenta grupo socialista en la Diputación, vicepresidenta AMB, adjunta primera secretaría
del PSC, secretaria de área en el PSOE) no sabemos si está el Ayuntamiento pagando las atenciones
de Núria Marín como alcaldesa, como dirigente socialista o incluso las suyas privadas.

Segons la Constitució, l’habitatge és un dret, però
la realitat és ben diferent. Les polítiques públiques
d’habitatge són pràcticament inexistents i aquest
dret s’ha traduït en una especulació ferotge de bombolles immobiliàries, deutes infinits per a les famílies
abocades a l’exclusió, lloguers abusius, pisos buits
de bancs i fons voltors, com a resultat dels desnonaments, i ocupacions desesperades per trobar un
lloc on viure.

Les administracions públiques són les responsables de planificar l’accés a l’habitatge amb la promoció pública d’habitatge de lloguer aplicant tarifació
social, creant i/o ampliant un parc d’habitatge públic
de loguer, de construcció pròpia, de compra directa, expropiant grans tenidors o establint mesures
per destinar un percentatge dels edificis de nova
construcció privada a tal fi. Mesures reclamades en
diverses mocions del nostre grup CanviemLH, gua-

nyades al Ple i mai executades per l’equip de govern.
A la nostra ciutat l’emergència habitacional és
ja insostenible, ho denuncia la PAH a cada acció
per aturar un desnonament i la gent que desborda
Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge demanant solucions. Sense un sostre és impossible construir una
vida digna i des del carrer i des de les institucions
lluitem per aconseguir aquest dret per als nostres
veïns i veïnes.

Los precios públicos y las tasas municipales no se
ajustan a los bolsillos de los ciudadanos. La mayoría de los impuestos están en máximo o cerca del
máximo impositivo. Somos una de las ciudades más
caras de España en cuánto a impuestos se refiere.
El partido socialista nos tiene acostumbrados
a electoralizar los precios públicos y las tasas
municipales, llevan 3 años manteniendo o subiendo el IBI, uno de los impuestos por los que este

ayuntamiento más recauda. Como el año que viene
habrá elecciones municipales deciden bajarlo un
poquito, una práctica muy utilizada en toda España
y L’Hospitalet no es ninguna excepción.
Los bolsillos de los ciudadanos no notarán
prácticamente esta bajada, pero si servirá para que
al gobierno municipal asegure que han rebajado la
presión fiscal a los ciudadanos.
El titular que siempre utilizan de que hay que

subir los impuestos para que los que más tienen
más paguen, es la tapadera para justificar la subida
a los menos pudientes. Si además sumamos los
impuestos que quiere subir Pedro Sánchez, un
20% del diesel y el IRPF, nos lleva a que cada vez
habrá más desigualdades.
Por ello, desde el PP creemos que hay que
buscar el equilibrio real entre lo que se paga y los
servicios que se reciben.

L’Hospitalet compta amb un valuós patrimoni,
com Can Trinxet, Can Rigal, Carrer del Xipreret, el
Castell de Bellvís, la zona agrícola de Cal Trabal...
Aquest patrimoni s’està deteriorant per la deixadesa i inacció del govern ‘socialista’.
La protecció del patrimoni històric, arquitectònic i natural hauria de ser una responsabilitat de
qualsevol govern envers el nostre entorn, la nostra història, però també envers el present i el futur.

La realitat a la nostra ciutat és que tenim
un govern que no estima el patrimoni i només
l’interessa la història de L’Hospitalet a partir del
moment que van entrar a governar.
L’Hospitalet fa més de disset anys que no
actualitza el PEPPA (Pla especial de protecció
arquitectònic de L’Hospitalet). Un pla, doncs,
obsolet que el Govern de Núria Marín ha deixat
en un calaix tancat mentre va destruint i deixant

que es degradi el poc patrimoni que ens queda
a la ciutat.
La segona ciutat de Catalunya no es pot permetre un govern que gira l’esquena al patrimoni
de la nostra ciutat. La ciutadania de L’Hospitalet
no vol més ciment i especulació perquè sap que
qui no respecta el seu passat destrueix el seu
futur. Esperem que el Govern ho entengui d’una
vegada.

Que aixequi la mà qui estigui fart d’anar esquivant
caques de gos mentre passeja pel carrer. Som
molts, oi? Que siguem molts els que estem farts
d’aquesta situació mostra que la ciutat té un problema important amb la neteja i el civisme (ja saben
allò que diuen que no és més net qui més neteja
sinó qui menys embruta).
Doncs bé, a la nostra ciutat hi ha molta gent
respectuosa i cívica, però també hi ha un grapadet

d’incívics que no respecten l’espai públic, l’embruten i el fan malbé. Aquells que no recullen les femtes de la seva mascota quan la treuen a passejar
(i com que no passa res ho continuen fent) en són
un bon exemple.
És evident que això no pot ser i que cal fer alguna cosa per resoldre-ho. Per això, vam presentar
al Ple de setembre una moció demanant una ordenança municipal sobre protecció, control i tinença

d’animals. Una eina que ens ha de servir per poder
sancionar els propietaris incívics que no recullen la
caca del seu gos i/o deixen brut l’espai públic, i per
garantir el benestar animal a la ciutat.
Atès que (oh! Quina casualitat!) l’equip de govern ens va dir que tenien previst presentar aquesta
ordenança al proper ple, vam deixar la moció sobre
la taula. Vetllarem perquè així sigui i perquè aquest
problema se solucioni.

Fa dies, es va fer públic a les xarxes socials el vídeo d’una intervenció de Mossos d’Esquadra a la
rambla Catalana de L’Hospitalet. Al vídeo observem una dona d’origen llatinoamericà, visiblement
emprenyada, discutint amb una parella de Mossos.
La seva insistència (dins de la normalitat) va
ser replicada amb una reducció absolutament
desproporcionada i amb la total immobilització

d’aquesta dona al terra, per part de 6 agents de
policia. Un home que simplement tractava de
relaxar la dona, també va acabar igual. De cara a
terra, a sobre de la vorera i sota els genolls de fins
a 6 agents dels Mossos. Des de les finestres més
properes, les veïnes no podien creure l’escena
que estaven presenciant i van començar a cridar
als agents: “¡abusadores!”. Busqueu el vídeo als
perfils de xarxes socials de @EsRacismo i jut-

geu-ho vosaltres mateixes.
Des de la CUP-PA, hem demanat l’esclariment
dels fets, explicacions polítiques i que se’n derivin responsabilitats. Perquè, malauradament, un
greuge afegit als casos de racisme institucional
i abús de poder és el silenci institucional, polític
i social que els envolta. Una invisibilitat pública
que facilita la impunitat d’intervencions policials
desproporcionades, contra veïnes migrades.
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