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Durante los últimos años los ciudadanos de L’Hos
pitalet hemos tenido que cargar con los incumplimientos de los gobiernos de la Generalitat y el
Estado tapando los agujeros de todos aquellos
servicios públicos que decidían dejar de prestar.
Uno de los más importantes fue la negativa desde el año 2012 de la Generalitat a pagar su parte,
1/3 del gasto total, de las escoles bressol. Esa decisión significó en muchos municipios un impor-

tante incremento del precio de la matrícula que
pagaban las familias o la eliminación de plazas.
En L’Hospitalet no fue así. Este Ayuntamiento
decidió arremangarse y sacar presupuesto de
debajo de las piedras, no para crear nuevos servicios, sino para pagar los platos rotos del resto.
Esos mismos partidos irresponsables son los
que se llenan la boca en los plenos pidiendo
la rebaja de impuestos mientras nos obligan a

todos a pagar sus facturas. Hace unas semanas
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya nos
daba la razón en este despropósito y obligaba a
la Generalitat a pagar al Ayuntamiento la millonaria deuda pendiente.
Mientras el resto ondea banderas para tapar
sus contradicciones, el PSC de L’Hospitalet demostramos con hechos que lo primero son las
personas.

En L’Hospitalet, con Núria Marín al frente de la Alcaldía, estamos muy acostumbrados a que las promesas políticas y las obras vayan para muy largo.
Ejemplos de obras anunciadas que no acaban de
llegar son múltiples: las escuelas Paco Candel y Ernest Lluch, los casals para mayores de Can Serra o
Bellvitge, las paradas del metro de la L9 y L10... La
lista es inabarcable. Ahora bien, en adecuar un espacio público del Ayuntamiento para dejarlo al gus-

to de una multinacional, Le Cirque du Soleil, para
que venga a hacer su negocio una vez cada dos
años, Núria Marín ha demostrado una puntualidad
envidiable. Se podría pensar que la obra es insignificante, pero no es el caso: está presupuestada
en 1.250.000€. Para que nos hagamos una idea,
el coste total de la tan esperada construcción de la
escuela Paco Candel son 3.200.000€. Núria Marín
luego se queja de que denunciemos que genera una

ciudad de dos velocidades. Nos lo intenta vender
como promoción de la ciudad y de la cultura, pero
no cuela. El espectáculo se publicita como si fuera
en Barcelona y no genera ingresos a L’Hospitalet; la
cultura que promociona es elitista a la que no puede
acceder una familia media. Lo único que promociona es a la alcaldesa, que traer un circo famoso le
da más atención de los medios que una residencia
para mayores. Así no, Núria Marín, así no.

Primers dies de l’any plens de bona voluntat, però
res ha canviat en realitat. Urgències de l’Hospital de
Bellvitge col·lapsades, a causa d’anys de retallades;
l’atenció primària continua precària i no pot donar
resposta per falta de personal i mitjans. Tampoc no
ha canviat la tornada de nenes i nens als barracons
de dues escoles de la ciutat ni la situació de pobresa de moltes famílies abocades a l’exclusió; ni
les amenaces de desnonament producte de l’avarí-

cia de bancs, fons voltor i grans tenidors. Continua
la crua recerca de treball per a moltes persones a
l’atur, expulsades d’un mercat laboral precari i excloent. Res canvia quan s’ha d’escollir poder escalfar casa teva a l’hivern o comprar aliments.
Afortunadament continua la lluita de #RebelionBellvitge a la porta dels hospitals i ambulatoris;
la Xarxa Groga en defensa de l’escola pública; la
PAH aturant desnonaments i reivindicant el dret

a l’habitatge digne; entitats socials contenint la
pobresa als barris, i plataformes veïnals defensant
el territori envers l’especulació del totxo i de plans
salvatges com el PDU Granvia, que amenaça la
darrera zona agrícola de la ciutat.
En totes aquestes lluites, hi som i fem costat a
veïns i veïnes, perquè volem dignitat i igualtat per
construir una ciutat sostenible i solidària. Entre
tots i totes, CanviemLH.

En L’Hospitalet nos merecemos un transporte público de calidad y asumible económicamente por
todos. No podemos favorecer la utilización del
transporte público frente al vehículo privado con
unas tarifas elevadas y unos servicios que no cubran las necesidades de movilidad de los ciudadanos.
Durante 2016 y 2017 se han congelado las tarifas del transporte, pero se ha tratado de una con-

gelación trampa, ya que consolidaba los incrementos desproporcionados de los últimos años
hasta un 72% de subida. Todo ello, dentro de un
escenario en el que la evolución de la demanda
del transporte público ha alcanzado valores históricos, el pasado mes de noviembre se volvió a
alcanzar un nuevo récord de viajeros interanual y
al cierre de 2017 alcanzó un incremento del 3,2%
respecto al año anterior. Es decir, a mayor deman-

da más incrementos de precios.
La política tarifaria para el 2018 no debería
ser el incremento de los precios en los títulos de
viaje más utilizados, sino la de ofrecer más posibilidades de movilidad a los ciudadanos. Consideramos imprescindible una bajada en el mismo
y la implantación de tarifas como la de 20€ a la
T-Jove, puesta en marcha ya en las principales
capitales de España.

El passat mes de desembre, el govern del PSC va
aprovar els pressupostos amb el suport del PP i
amb el vot en contra d’ERC.
Aquests pressupostos frenen en sec l’impuls
de les propostes i les inversions que havia plantejat Esquerra per millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.
Uns pressuposts que són una nova constatació dels enganys i incompliments del govern

del PSC que ha deixat en paper mullat els compromisos adquirits. El govern del PSC s’oblida
definitivament de compromisos com la tarifació
social, la rebaixa de l’IBI o posar en marxa la taxa
per a pisos buits propietat dels bancs.
Uns pressupostos regressius que tampoc no
incorporen els acords de crear un parc públic de
pisos de lloguer ni d’augmentar la partida econòmica a les entitats de lleure en la seva tasca

d’educació als infants, i que continuen sense
dotar de suficients recursos al foment del petit
comerç i a les comunitats de veïns per rehabilitar
edificis i de més inversions per als barris de la
nostra ciutat, entre d’altres.
Davant els pressupostos del PSOE-PP, el nostre compromís és seguir treballant per fer possible
un nou L’Hospitalet més social, més pròsper i amb
més inversió als barris.

Passejant pels carrers de la ciutat penso que tant
de bo tots els serveis de neteja funcionessin igual
de bé que la brigada que l’equip de govern ha
destinat a eliminar els llaços grocs així com qualsevol altre rastre de propaganda sobre la llibertat
dels presos polítics.
Si fos així, ara no estaríem parlant (un cop més
i no sé durant quants anys consecutius) de l’estat de brutícia i de deixadesa en el qual es troba

L’Hospitalet. Tot i que hi ha barris on aquesta
deixadesa és especialment evident, el cert és que
aquest és un problema comú a la nostra ciutat.
Per això, des d’aquí convido l’equip de govern
(format pel PSC i per dos regidors no adjunts)
que faci un petit esforç i imagini que cada femta
de gos, cada pintada i cada contenidor ple de
brossa és un llaç groc.
Els convido a emprar els mateixos esforços i la

mateixa dedicació que han demostrat tenir durant
la seva tasca d’eliminar qualsevol rastre groc de
la ciutat a fer desaparèixer tots els elements que,
realment, malmeten la imatge de la nostra ciutat
i redueixen la qualitat de vida dels nostres veïns.
A veure si així podem esborrar, una vegada per
totes, el problema de la brutícia i de l’incivisme de
la llarga llista de “problemes a solucionar” que té
L’Hospitalet.

L’Hospitalet tindrà síndica de greuges, figura adreçada a la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques a la ciutat. La seva funció serà defensar les veïnes davant l’Ajuntament. Per això, era
imprescindible que la persona seleccionada garantís independència i compromís en la defensa dels
febles. Per això, era important que la persona escollida fos de consens, i que tota la ciutadania pogués
participar en aquesta elecció. Malauradament, no

ha estat així. Les bases de selecció del càrrec eren
tan restrictives que feien impossible que qualsevol
persona allunyada dels cercles de l’associacionisme clàssic del municipi les pogués complir. Aquestes bases establien que les candidatures havien de
tenir l’aval imprescindible d’un mínim de 15 entitats
amb més de 1.200 socis/sòcies. Tot feia intuir,
doncs, que passaria el que ha passat: només una
candidatura ha passat a la fase de consulta popular

(no vinculant). Només una persona ha assolit els
avals necessaris, i casualment va ser assessora de
l’Alcaldia durant 2 anys. I ens preguntem: per què
no es facilita la participació i la democràcia directa?
Per què s’elaboren reglaments tan restrictius que
no faciliten la participació de veïns i veïnes no vinculades a les entitats de la ciutat? Els fa por perdre el
control de tot allò que es mou a la ciutat? Els fa por
que la gent participi lliurement? Els fa por la gent?
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