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“Andalucía no ríe,
llora”
FRANCESC J. BELVER
Portaveu

Estas palabras de Blas Infante resuenan en la
mente de los miles de andaluces que ayudaron a
levantar esta ciudad con su esfuerzo. La derecha
ha ganado esta partida pero no la batalla.
Nosotros creemos en la democracia parlamentaria y creemos que es legítimo que varios partidos
se pongan de acuerdo para gobernar. Somos
coherentes incluso cuando nos perjudica. Lo que
es inaceptable es gobernar a cualquier precio: por

primera vez, desde 1933, se accede al gobierno
con los votos de la extrema derecha.
Ciudadanos y PP quieren enterrar decenas de
años de lucha por los derechos de las mujeres,
de los colectivos LGTBI, de los refugiados, de
una educación pública e igualitaria, de la memoria
histórica… No debemos permitirlo. Hay que luchar
democráticamente para que esas ideas no triunfen
en ningún lugar de España, Europa o el mundo.

Conquistas conseguidas a lo largo de muchos
años, las quieren aniquilar. Se quitan las máscaras
para devolvernos a la España más rancia. Y aunque a partir de hoy se la intenten volver a poner,
recuérdalo: en caso de duda, Ciudadanos siempre
apuesta por la derecha.
“Venceréis, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaríais algo que os falta: la razón”.

Los presupuestos que ha presentado Núria Marín son un reflejo de la decadencia de su proyecto
político. Son unos presupuestos antisociales, ficticios y que incumplen lo prometido a los vecinos. El
PSC de L’Hospitalet sigue destinando a los servicios sociales aproximadamente la mitad de lo que
recomiendan los expertos. Es tal su desinterés en
las políticas sociales que destina menos recursos
a inversiones en vivienda social que en atenciones

protocolarias y representativas. La ejecución de
las inversiones ha sido otro de los grandes fracasos del gobierno municipal. De los 130 millones
que anunciaban en 2016 que iban a invertir hasta
2019, llevamos tan solo 40 millones. Las frías cifras
confirman que los grandes anuncios de Núria Marín
se quedan en nada: son solo humo para salir en la
prensa. Después de 40 años en el gobierno de la
ciudad, el PSC se ha acomodado tanto en el poder

que no tiene más proyecto que usar el Ayuntamiento como un escaparate al servicio de Núria Marín
mientras alimenta la vuelta de la burbuja y deja que
se degraden los barrios y sigamos sin los equipamientos que necesitan los hospitalenses como residencias para personas mayores o guarderías. Es
necesario un cambio que regenere la vida democrática de L’Hospitalet, con un proyecto de renovación
reformista y progresista como el que representa Cs.

La ciutat més densa d’Europa continua aprofundint
en els errors del passat. La construcció de més de
1.000 habitatges al voltant de l’antiga fàbrica de
Cosme Toda és un clar exemple de les polítiques
irresponsables que s’impulsen des de l’equip de
govern, fent prevaldre els interessos de privats pel
davant de les necessitats reals dels veïns i veïnes.
Sant Josep és un barri on resulta més que
evident la manca de serveis públics envers la ciu-

tadania i els que ja existeixen es troben col·lapsats
i són insuficients. Estem parlant d’atenció a la
salut, d’escoles bressol, de primària i d’instituts de
secundària, de residències i centres de dia per a
persones grans, de la xarxa de transports públics
i del valor fonamental que és l’espai públic lliure
i verd. Serveis públics imprescindibles que, amb
una projecció estimada aproximadament de 3.700
habitants nous de cop, esdevindran encara més

precaris, de tal manera que no podran oferir una
atenció adequada a la ciutadania.
Resulta, doncs, urgent que la planificació de
la ciutat es faci pensant més en el benestar de la
ciutadania que en els interessos dels lobbys de
la construcció. Si volem una ciutat per viure-hi i
gaudir-la, cal reduir la massificació, obrir espais,
incrementar zones verdes i arbrat i potenciar els
serveis bàsics de les persones.

Esquerra Republicana hem votat “no” a aquests
pressupostos perquè la nostra ciutat es mereix
més. També hem votat “no” a les ordenances municipals perquè el Govern municipal no compleix
amb allò pactat amb Esquerra. Tot i que hem aconseguit rebaixar l’IBI al 2%, no s’ha creat la taxa a
pisos buits ni la tarifació social.
El nostre compromís sempre ha estat fer d’oposició constructiva, i per això vam realitzar diverses

propostes per tenir uns pressupostos més socials, però el PSC ha preferit aprovar-los gràcies
als trànsfugues del PP.
Hem dit “no” a aquests pressupostos perquè
s’han negat a destinar recursos per a la creació
d’un parc municipal d’habitatge, no hi ha cap partida per millorar la zona industrial de la carretera
del Mig, ni han augmentat els recursos per a les
polítiques d’igualtat de gènere i contra la violèn-

cia masclista. No incorporen cap partida per a la
rehabilitació del patrimoni que s’està degradant,
no destina recursos suficients a promoure la
cultura catalana i disminueixen els recursos destinats al petit comerç.
Per tots aquests motius hem dit “no” als pressupostos municipals, que no ajuden a millorar la
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

Iniciamos el año con aires de cambio en Andalucía.
El PP va a cumplir con el mandato de los andaluces, que han pedido un cambio para poner fin a
las políticas socialistas que durante 36 años han
resultado un lastre para los andaluces.
El nuevo presidente de la Junta tiene la oportunidad de revertir las políticas que han situado la tasa
de paro juvenil en un 45% y han sumergido a Andalucía en una comunidad sin ambición, centrados

en contentar a los amigos y mantener su cortijo.
El caso de los ERE y los episodios de corrupción
destapados hasta ahora son el ejemplo de las
prioridades del gobierno socialista durante años.
Juanma Moreno ha conseguido materializar el
cambio histórico con un acuerdo político que permitirá desarrollar políticas de prosperidad. Anda
lucía y los andaluces se lo merecen. Ahora el PP,
al frente del gobierno andaluz, tiene la responsa-

bilidad de convertir Andalucía en el motor económico que consiga ofrecer oportunidades a los
andaluces.
En L’H no somos ajenos a este cambio, y en
mayo tendremos una oportunidad histórica para
conseguir que L’Hospitalet sea sinónimo de empleo, progreso y convivencia, y no de incivismo e
inseguridad en nuestras calles. Sin duda, ese cambio pasará por el PP, también en nuestra ciudad.

La senyora Maria té 70 anys i tot i que comença a
tenir problemes de mobilitat, s’esforça a sortir cada
dia al carrer ni que sigui per comprar el pa.
Però, des de fa un temps, la senyora Maria no
deixa de veure com unes bicicletes de color taronja li destorben el pas. Un dia se’n va trobar una
al mig de la vorera i l’endemà n’hi havia una altra
recolzada a l’únic banc buit de la plaça.
La senyora Maria no sap què és Mobike ni que

ara les bicicletes són compartides. De fet, si li expliquem, segur que troba que és molt bona idea això
de promoure el transport sostenible a la ciutat. Però
el que sí que sap és que des que existeixen aquestes bicicletes taronges, és més complicat passejar
pel carrer.
És per això que al passat Ple vàrem demanar
(juntament amb ERC i CUP-PA) que se solucionessin els problemes de mobilitat generats pel servei

de bicicletes compartides de l’empresa Mobike.
L’equip de govern va tombar la moció perquè considera que són casos aïllats i que el servei funciona
molt bé.
De moment, la senyora Maria haurà de fer el que
recomana al Twitter el regidor adjunt de Medi Ambient i Sostenibilitat quan diu d’aquestes bicicletes
que “no parlem de pedres de 50 quilos, si molesten
[...] es pot apartar, jo ho he fet, i no passa res.”

Ara farà un any que, juntament amb ERC, dúiem
a l’Oficina Antifrau el cas dels complements irregulars a la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet. Un any
després, constatem que aquesta torna a ser una
història d’impotència per a qui denuncia i sense
conseqüències per a qui ha fet les coses malament. Resumidament, l’any 2016 el sindicat de
treballadors/res de l’Ajuntament PAS-GIGU detecta que s’estan pagant complements salarials

de forma irregular a determinats agents i comandaments de la Guàrdia Urbana i demana explicacions a l’Ajuntament. Els serveis jurídics municipals
elaboren un informe i confirmen que existeixen
irregularitats a les nòmines i que cal que aquestes siguin corregides. L’equip de Govern reuneix
sindicats i oposició, es compromet a corregir la
situació (30/05/2017), però reclama discreció
als interlocutors. Passats uns mesos d’inacció,

un altre sindicat denuncia els fets a Fiscalia. El
cas, però, queda arxivat. El gener de 2018, ERC
i CUP-Poble Actiu denunciem els fets a Antifrau,
que encara no ens ha comunicat cap resolució. A
hores d’ara, ens consta que encara hi ha complements que es cobren sense cap justificació, com
ara “emergències tècniques” i no passa res. Calés
públics mal empleats. L’Ajuntament ho sap tot. Ho
reconeix. I aquí no passa res.
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Els articles de la secció Grups
Municipals són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.
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responsables dels continguts i de
les imatges dels anuncis publicats.

