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¿Referéndum?
¿Qué referéndum?
Francesc J. Belver
Portaveu

Un anuncio no es una convocatoria. La Comisión
de Venecia del Consejo de Europa ha declarado
que no se puede celebrar un referéndum que no
esté amparado por la Constitución.
El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya declaró, por unanimidad, que la Generalitat
no tiene competencias. El gobierno de Catalunya
pretende convocar un referéndum para el que no
tiene competencias y amparándose en una ley

que no existe. Pretenden cambiar, por la puerta de
atrás, el Estatut y la Constitución.
La ausencia de diálogo entre los gobiernos de
Catalunya y España en los últimos 5 años no ha
hecho más que agravar el problema. La mayoría
de la ciudadanía está de acuerdo en encontrar
una solución a través del diálogo, la negociación
y el pacto.
Los socialistas queremos votar, pero votar el

acuerdo y no la ruptura. Queremos votar lo que ni
a nacionalistas catalanes o españoles les interesa:
no tener que elegir entre Catalunya o España,
sino formar parte de las dos, en un Estado social
y federal.
El PSC de L’Hospitalet lo tenemos claro: NO
participaremos en un referéndum de estas características, ni daremos apoyo político o colaboración institucional a los que pretendan organizarlo.

En el pasado pleno municipal se vio claramente
cómo L’Hospitalet se le está yendo de las manos a
la alcaldesa. El PSC de Núria Marín sigue sin asumir que los tiempos han cambiado y ya no puede
aplicar el rodillo de sus añoradas mayorías absolutas. No es solo la cuestión aritmética que les lleva
a perder votaciones en todos los plenos, a pesar
de los dos votos que les compró a los tránsfugas.
Se trata también de que la ciudadanía ya no tolera

tan fácilmente las decisiones políticas arbitrarias,
es decir, los ciudadanos cada vez toleran menos
que el PSC de Núria Marín trate L’Hospitalet como
si fuese su cortijo. El pasado Pleno se interrumpió
varias veces por las protestas de pequeños comerciantes de la calle Leonardo Da Vinci, trabajadores de los servicios sociales municipales o la
plataforma vecinal contraria al PDU de la Granvia.
Tiene mérito enfadar gente tan diversa y es fruto

de una política intransigente, incapaz de llegar a
consensos, algo que venimos denunciando mucho tiempo.
La última muestra de su deriva fue su incoherencia respecto al supuesto referéndum anunciado por los independentistas para el 1-O. El PSC
se abstuvo de rechazarlo, contradiciendo su discurso por tal de hacer un guiño a ERC y PDCAT y
sin importarle dar oxígeno a los independentistas.

Què està passant a Serveis Socials? És la segona
vegada en un any que els treballadors i treballadores ocupen el Ple municipal. Aquest col·lectiu
ha exposat al Ple les seves protestes i reivindicacions: poder atendre i apoderar amb dignitat les
persones i famílies de L’Hospitalet. Reivindiquen
uns Serveis Socials dignes per respondre a les
demandes i necessitats de la ciutadania, atendre
en perfectes condicions, equiparar horaris de tota

la plantilla, més i millors recursos, així com l’aplicació immediata de la correcció salarial a causa
d’una discriminació per raó de gènere, ja que és
una àrea molt feminitzada.
Arrosseguen aquesta situació des de fa massa
temps. Aquestes treballadores són la primera línia
de contenció de la pobresa, moltes vegades sense eines, sense pressupost, amb equipaments i
mitjans obsolets i una dolentíssima organització

política de l’Àrea. Un conflicte que el Govern del
PSCLH ha intentat soterrar i que ara ha esclatat
amb contundència. Sembla que els responsables
socialistes no tenen interès a solucionar-ho, o el
que és encara pitjor, no saben com fer-ho.
Aquest col·lectiu es mobilitza pel bé del servei
i els donem suport en aquesta lluita. Demanen
una cosa tan senzilla i, alhora, tan important com
és la dignitat.

En el pasado pleno del mes de junio presentamos
una moción sobre el referéndum ilegal que ha
anunciado el Sr. Puigdemont para el 1 de Octubre.
En dicha moción solicitamos:
En 1.er lugar, pedimos el rechazo frontal de un
referéndum ilegal, sin garantías, anticonstitucional,
sin reconocimiento internacional anunciado por el
presidente de la Generalitat.
En 2.º lugar, instamos al Ayuntamiento al re-

chazo a la cesión de instalaciones municipales y
colegios para la votación.
En 3. er lugar, pedimos que se retirasen las subvenciones a entidades que las destinen a impulsar
la independencia.
El PSC de L’H, que cada vez sorprende a menos personas y que, flujo de esos vaivenes, están
perdiendo votantes cada día que pasa, decidieron
abstenerse, rechazando la posibilidad de expresar

un claro e inequívoco posicionamiento del lado
de la convivencia frente a la división, y del cumplimiento de la ley. Esta abstención, con el paso de
los días, se ha visto que como siempre en el PSC
obedecen a intereses políticos de partido en lugar
de al bienestar de sus ciudadanos. Lo que pretendíamos desde el Partido Popular era dejar claro
que L’H no entraría en el juego de trileros en el
que nos han involucrado Puigdemont y Junqueras.

El canvi climàtic és una realitat. Augment de les
temperatures, fenòmens meteorològics extrems...
són alguns dels efectes que ja patim.
Els científics i la gran majoria de països han
assumit que la lluita contra el canvi climàtic és un
dels reptes de la humanitat i que calen mesures
eficients per reduir les emissions contaminants.
En aquest context, la frase “pensar globalment, actuar localment” guanya especial rellevàn-

cia a l’hora de parlar de canvi climàtic.
Els municipis, com el nostre, poden tenir un
paper clau per promoure accions de protecció
del clima i reduir les emissions d’efecte hivernacle.
Combatre el canvi climàtic també significa no
incentivar models de desenvolupament urbanístic
insostenible com l’actual PDU Granvia-Llobregat.
Com s’entén que L’Hospitalet aposti per un PDU

que augmentarà les emissions contaminants?
Com podem parlar de lluitar contra el canvi climàtic i no preservar la totalitat de la zona agrícola i de
gran valor ecològic de Cal Trabal?
Contribuir a preservar el nostre planeta significa aturar aquest PDU. Cal un PDU de consens,
que preservi la totalitat de Cal Trabal, que redueixi
les emissions contaminants i que no promogui la
cultura del “pelotazo”.

Ja han passat dos anys. Han passat ràpid, com
passa el temps quan gaudeixes d’allò que fas. Han
passat ràpid però deixant empremta, que és el que
deixen les coses importants.
Ja fa dos anys que sóc regidor i portaveu del
PDeCAT a L’Hospitalet i que treballem (tot l’equip
del PDeCAT i jo) per fer de L’Hospitalet la primera
ciutat de Catalunya.
I això no són només paraules. Ara, després de

dos anys de feina, també és un fet. I, per demostrar-ho, una dada: el 80% de les nostres iniciatives han estat temes de ciutat, propostes presentades per millorar el dia a dia de la ciutadania.
La nostra activitat política s’ha centrat a aconseguir una ciutat més cívica, més neta i més
segura. Una ciutat amb un motor econòmic que
vagi més enllà de la plaça d’Europa. Una ciutat
amb equilibri social, on es garanteixi el dret a un

habitatge digne i adaptada a totes les persones,
siguin quines siguin les seves capacitats.
Paral·lelament, també hem treballat per tenir
una ciutat que fes costat a la democràcia, al dret
que tenen tots els catalans i catalanes de decidir
lliurement el seu futur.
Tenim per endavant dos anys més de feina.
Dos anys durant els quals continuarem deixant-nos la pell per vosaltres i per la nostra ciutat.

Durant molts anys, les professionals (la majoria
dones) dels equips de Serveis Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet han sigut qui han comprovat, vist, viscut i sentit com la manca de feina i de
recursos econòmics, les mesures neoliberals i les
retallades arrossegaven a la pobresa bona part de
la població de L’Hospitalet.
Ara, quan la cronificació de la pobresa i la
manca d’horitzó s’ha instal·lat a moltes d’aques-

tes usuàries de Serveis Socials, fora ja dels titulars de premsa i de les promeses dels polítics, la
plantilla municipal de Serveis Socials ha dit prou.
L’altre dia van portar les seves reivindicacions fins
al Ple municipal, davant l’aparent apatia i desinterès de l’alcaldessa i de tot l’equip de Govern
local.
#LHServeisSocialsenLluita reclama atendre
“amb drets i dignitat”. I per a fer possible només

això, reivindiquen: “Un canvi d’organització, millores als equipaments, reforç de personal, menys
càrregues de feina amb un augment del temps
de qualitat per a l’atenció de la ciutadania, l’homologació de l’horari dels educadors/es de medi
obert amb la resta de la plantilla i la immediata
aplicació del Pla d’igualtat per a corregir la discriminació salarial per raons de gènere”. Tenen tot
el nostre suport.
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