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PSC
‘¡No pasarán!’

Francesc J. Belver
Portaveu

El passat mes de novembre, l’Hermandad de
Combatientes de la División Azul va celebrar una
diada commemorativa del 75è aniversari de la
creació de la divisió d’infanteria número 250 de la
Wehrmacht, l’exèrcit de l’Alemanya nazi, a la parròquia del barri de Sanfeliu.
Com no podia ser d’una altra manera, el centre
parroquial es va decorar per a l’ocasió amb insígnies falangistes i banderes franquistes acompa-

nyades de salutacions romanes i càntics feixistes.
Ja fa anys que la parròquia de Sanfeliu, que
va ser construïda amb l’esforç dels veïns i de les
veïnes, ha deixat de ser un lloc de trobada per
convertir-se en l’últim reducte d’idees predemocràtiques a la ciutat. No és el primer cop que
aquest centre parroquial és notícia per exaltar
idees totalitàries, però mai no s’havien produït
d’una forma tan descarada com per encendre les

alarmes de l’arquebisbat, que ja ha anunciat que
investigarà el cas.
En el passat Ple de l’Ajuntament tots els grups
polítics, amb la vergonyant excepció del PP, vam
condemnar els fets i vam sol·licitar el trasllat immediat del rector de la parròquia fora de la ciutat.
Des del PSC L’Hospitalet reiterem el nostre
compromís en la lluita contra les idees feixistes i
amb la memòria històrica.

1.742,45€ es el precio público del servicio fune
rario municipal más económico, el Servicio Integral Epsilon, y cubre de forma digna todas las necesidades de un sepelio.
Sabemos de muchos vecinos que no han podido contratarlo cuando se han visto en la dolorosa
situación de tener que recurrir a estos servicios
por la sencilla razón de que no sabían de su existencia. Nadie les había informado y han acabado

pagando precios 3 o 4 veces más altos.
El gobierno de Núria Marín parecía estar encantado con esta situación. No publica de forma
clara la información de los servicios funerarios
municipales a pesar de que lo obliga la Ley sobre
Servicios Funerarios y la Ley de Transparencia. Al
ingresar un 12% del negocio funerario se resiste
a perder parte de los 755.861€ que ingresó el
año pasado.

Gracias a la moción presentada por C’s, esta
situación va a cambiar (si la cumplen): se ha apro
bado por unanimidad, sin ir más lejos, publicar
cada 3 meses en este mismo diario el precio
público del servicio funerario municipal más económico. Es indigno que el Ayuntamiento oculte la
información y haga negocio para cuadrar cuentas
aprovechando el dolor de las personas por la
pérdida de un ser querido.

L’habitatge digne és un dret fonamental. Malgrat
això cada dia es produeixen desnonaments a
la nostra ciutat, resultat de la mala praxi de la
gestió hipotecària de les entitats bancàries, directament responsables del desastre humanitari
i social al qual han abocat milers de persones.
Resulta evident que a L’Hospitalet hi ha una
greu situació d’emergència habitacional i la
xarxa d’habitatge social existent és deficitària. El

nostre grup municipal va presentar una moció
al Ple de novembre amb la proposta de desti
nar una partida econòmica anual de, com a
mínim, 800.000€ en els pressupostos d’aquest
mandat per a l’adquisició de pisos destinats a
ampliar la xarxa d’habitatge públic de lloguer
social de la ciutat.
Canviem va aconseguir suport d’altres grups
i la moció va quedar aprovada, malgrat el vot en

contra del PSC L’H. Defensarem aquest acord i
continuarem lluitant contra la construcció d’habitatges protegits de venda a preus superiors
als 244.000€, que només són accessibles per
a persones o famílies amb propietats prèvies o
amb poder adquisitiu elevat.
Per CanviemL’H són prioritaris el bé comú i
els drets socials i fonamentals dels nostres veïns
i de les nostres veïnes.

Desde el GM del PP continuamos apostando por
la creación de empleo en nuestra ciudad, y ello
se da a través de un incremento de la actividad
económica. De ahí la necesidad de apoyo al comercio de proximidad como un claro generador de
empleo y valor añadido para nuestra ciudad.
Lamentablemente para pequeños comercios
regentados por autónomos no todo el año es Navidad. Por ello creemos que desde este ayunta-

miento se debe establecer una política clara para
garantizar que la oferta comercial de la ciudad
sea de calidad y pueda competir con otras opciones de compra, las cuales están arrinconando al
comercio tradicional de nuestros barrios.
Desde el GM del PP hemos presentado en
el pasado pleno una batería de medidas que
van desde el mantenimiento de los presupuestos municipales para el 2017 en las áreas de

promoción económica, ferias y comercios, hasta
el apoyo al comercio local mediante la financiación y difusión de campañas para fomentar la
compra de proximidad, bonificaciones y ayudas
a aquellos comercios o negocios que mejoren
sus establecimientos y una partida especial en
los presupuestos del 2017 de ayuda al comercio
y actividad económica local. Merecemos una
ciudad de primera.

L’H sempre ha estat capdavantera en la defensa
dels drets de la ciutadania del nostre país, però
malauradament les forces de l’statu quo (PSC,
Cs, PP) van rebutjar la proposta d’ERC que demanava que els ciutadans puguin decidir el futur
polític de Catalunya.
L’H no es mereix tenir una alcaldessa i uns representants que rebutgen que la ciutadania pugui
expressar-se a les urnes.

A ERC no tenim por a la democràcia. Abans
que independentistes som demòcrates i per això
defensem un referèndum: perquè la ciutadania
pugui decidir entre seguir en aquesta monarquia
decadent o fer possible la República catalana.
Votar és democràcia. És un acte legal i legítim,
cap llei impedeix consultar els ciutadans. I això
depèn, no pas de la legalitat, sinó de la voluntat
política. Exactament com ho van fer els governs

britànic i escocès.
Com s’ha demostrat al llarg de la història i els
darrers anys al nostre país, la força de la voluntat
de la gent és imparable. I el setembre del 2017
votarem de forma massiva, cívica, democràtica,
respectuosa. I ho farem per construir una Repú
blica catalana que naixerà dels vots dels seus ciu
tadans, un nou país que podrem dibuixar des de
la il·lusió col·lectiva del nostre poble.

L’equip de govern ha presentat les taxes (ordenances fiscals) i els preus públics per al proper any.
Un cop les hem analitzat, hem presentat propostes (al·legacions) per modificar aspectes amb els
quals no estem d’acord.
Hem demanat que es congelin totes les taxes
i els preus públics relacionats amb els serveis socials i que la resta s’incrementin només un 0,5%,
i no el 2% com es preveu.

Hem demanat, també, que es redueixi l’IBI en
un 3%. L’increment de l’IBI ha estat desproporcionat i creiem que cal mitigar amb mesures reals
(i no simbòliques) l’impacte que té aquest impost
en les economies familiars.
Un altre dels nostres objectius és facilitar el dia
a dia del gran gruix de les famílies de L’Hospitalet: les famílies amb dos fills. Hem proposat que
s’estableixin noves fórmules per ajudar les famílies

amb dos fills amb dificultats econòmiques i que
es faci un 20% de descompte en el preu dels
cursets de natació infantils si es matricula a més
d’un fill.
Aquestes són només algunes de les propostes
que hem presentat, però n’hi ha moltes més (per
la manca d’espai d’aquesta petita columna, no puc
explicar-les totes). Si voleu més informació, només
cal que entreu al meu blog www.jordimonros.cat.

El 15 de desembre de 1992, Pedro Álvarez
s’acomiada de la seva parella a l’avinguda de
Catalunya de L’Hospitalet de Llobregat. Camí
del metro escolta una frenada. Un cotxe ha estat
a punt d’atropellar la seva xicota, que recrimina
el conductor. Un assassí baixa del cotxe i empeny la noia. El Pedro crida. Corre. Forceja amb
ell. L’assassí torna al cotxe i, malgrat l’oposició
de la dona asseguda d’acompanyant, treu una

pistola, dispara i mata el Pedro.
L’assassí va disparar amb l’arma d’un policia,
va fugir en el cotxe particular d’un policia. Un
policia de L’Hospitalet va ser detingut. Identificat en roda de reconeixement. Absolt, 48 hores
després, per falta de proves. Mai no es va citar
a declarar la copilot.
Han passat 24 anys. Anys de patiment per
a la Carmen i el Juanjo, els pares del Pedro.

24 anys lluitant contra tot i contra tots. Jutges
i polítics que els demanen que s’oblidin de la
mort del seu fill, trucades amenaçadores de
matinada.
Perquè una ciutat sense memòria és una ciutat morta, no ho oblidem. Solidaritza-t’hi: el 15
de desembre de 2016, a les 11h, ofrena floral a
l’avinguda de Catalunya (la Florida). A les 19h,
manifestació a la plaça Universitat (Barcelona).
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