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Si algo ha caracterizado esta larga, interminable,
legislatura de gobierno del PP ha sido su negatividad. La derecha española ha dicho NO a todo.
Ha dicho NO a la solución de la crisis económica, cargando sus costes a la clase media
y no ha desaprovechado ninguna ocasión para
dejar claro que no tiene ninguna solidaridad con
las personas que lo pasan peor como la gente
que tiene problemas para pagar su vivienda o

sus suministros o, peor todavía, que ha sido
desahuciada.
También ha dicho NO a poner coto a la corrupción, que en el caso del PP no se limita a
casos personales o aislados, sino que se multiplican allá donde ha gobernado o gobierna,
como los claros ejemplos de las comunidades
madrileña y valenciana.
También ha dicho NO al diálogo, a buscar

una solución al encaje de Cataluña, a cuya
situación actual contribuyó llevando el Estatut
al Tribunal Constitucional, ignorando que los
problemas políticos se abordan políticamente y
no judicialmente.
Frente a tanto NO, los socialistas pedimos a
nuestros conciudadanos que, en las elecciones
del próximo 26 de junio, respondan con un SÍ
ilusionante. Nos jugamos mucho en ello.

La alcaldesa ha realizado el anuncio del enésimo
gran proyecto para la ciudad. En esta ocasión ha
tocado el proyecto urbanístico de transformación
del espacio industrial de la fábrica Cosme Toda.
Un proyecto precioso con más de 40.000 m2 de
zonas verdes, equipamientos y, por supuesto, viviendas. Lástima que el PSC lleva desde el siglo
pasado presentando proyectos fastuosos en la
fábrica Cosme Toda. Nada hace prever que esta

ocasión sea la definitiva: los edificios aún no se
han cedido al ayuntamiento y todavía no se han
definido los usos de los equipamientos. Nada de
esto ha impedido que Núria Marín realizara su acto de presentación del proyecto. Poco le importará, lo de menos es el proyecto, de lo que se trata
es de arañar algo de atención de los medios de
comunicación.
Anuncios de grandes proyectos, conferencias,

cumbres con consellers, viajes a Brooklyn, presidencias de redes de ciudades…
Cualquier excusa para que Núria Marín tenga
la atención de los focos. Pero gobernar no es salir
todos los días en los medios, es atender los problemas cotidianos de los vecinos, es gestionar el
día a día del Ayuntamiento; cosas menos vistosas
pero más productivas para los ciudadanos de
L’Hospitalet.

Complim un any de legislatura municipal, en el
qual hem defensat el projecte de ciutat que vam
articular amb diferents moviments socials. Amb
aquest esperit hem presentat mocions al Ple municipal. Malauradament ens hem trobat amb un
equip de govern socialista refractari a noves
idees i amb dinàmiques estancades, fins al punt
d’expressar públicament en diverses ocasions
que no complirien les mocions aprovades pels

grups municipals de l’oposició, com és el cas de
la moció pel foment de l’ús de la bicicleta; deixar sobre la taula la remodelació dels mitjans de
comunicació locals, o fer interpretacions parcials a la pluralitat a la taula de subvencions, entre
d’altres.
Per il·lustrar encara més aquest immobilisme, el
passat Ple de maig el vot de qualitat de l’alcaldessa socialista va evitar l’aprovació d’una moció, em-

patada en vots, que demanava la modificació del
reglament del Ple per facilitar la participació de les
entitats i de la ciutadania en les sessions plenàries.
Aquesta actitud xoca frontalment amb el model de CanviemLH, que es basa en el consens, el
debat amb pluralitat i la participació dels veïns i de
les veïnes per construir entre tots i totes una ciutat
neta, justa i verda. Aquest és el nostre objectiu i el
nostre compromís.

El pasado mayo Cataluña tuvo la mejor cifra de
empleo desde 2009. Es el comienzo de una reactivación económica, que de mantenerse durante
los próximos años tras las reformas que el Gobierno del PP ha llevado a cabo, lograrán devolvernos
a los niveles de bienestar perdidos. Se ha de continuar trabajando para ofrecer una salida laboral
a los mayores de 45 años y personas en riesgo
de exclusión. No obstante, ya una de cada tres

personas que abandona el riesgo de exclusión en
Europa es española.
Los ciudadanos de L’Hospitalet encuentran en
el PP el único proyecto capaz de ofrecer futuro y
progreso a las familias, a los jóvenes y garantizar
las pensiones a nuestros mayores.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado la cara
cuando otros eludían sus responsabilidades, lo
que nos ha permitido revertir la situación y recu-

perar nuestra economía. Lo que ha salvado nuestro Estado de Bienestar y es capaz de garantizar
su viabilidad.
Desde la serenidad y la responsabilidad el
26 de junio tenemos una nueva oportunidad de
consolidar nuestro futuro, siempre huyendo de los
populismos y la radicalidad, que nunca han sido
soluciones de futuro para aquellas sociedades
que los han padecido.

Moltes famílies catalanes pateixen situacions
d’emergència i es veuen en risc d’exclusió. Davant d’això, un govern responsable ha de treballar
per donar resposta a les necessitats dels seus
ciutadans. Des de Catalunya és el que estem
fent: tirant endavant moltes lleis que pretenen
garantir i enfortir els drets socials.
Malgrat tot ens trobem amb una estratègia per
part del Govern espanyol, a través del seu òrgan

executor, el Tribunal Constitucional, d’atacar l’autogovern i continuar retallant drets socials, suspenent qualsevol iniciativa que aprova el Parlament
de Catalunya.
De les 23 lleis impugnades, només 5 lleis
tenen a veure amb el procés; la resta són lleis
socials, que amplien recursos o desenvolupen
l’actual Estatut. Lleis suspeses com la llei contra la
pobresa energètica i els desnonaments, la d’igual-

tat entre homes i dones, la de l’impost a la banca
o als habitatges buits.
Volem sobirania per evitar que es desnoni,
perquè que no es talli la llum a qui no la pot
pagar. No demanarem permís per ajudar la gent.
Estem construint el nou país dels drets socials,
del benestar i de les oportunitats per a tothom.
Estem construint la República catalana oberta,
plural i emprenedora.

Els resultats de les eleccions del 20-D van fer
evident el canvi en el sistema de partits espanyol,
el bipartidisme tocava a la seva fi i els acords per
governar serien una necessitat.
Els partits majoritaris, però, no van estar a l’altura i PP, PSOE, Podemos i Ciudadanos van fer
el ridícul internacional. Ara, el seu fracàs el pagarem entre tots amb aquesta convocatòria d’e
leccions.

Nosaltres, des de Convergència Democràtica de Catalunya, ens plantegem aquestes
eleccions com una nova oportunitat per exigir al
futur govern espanyol que executi totes aquelles
inversions pendents a Catalunya.
A la nostra ciutat tenim un exemple molt clar,
l’accessibilitat de l’estació de Bellvitge i el soterrament de les vies. Aquestes són reivindicacions
històriques que cap govern espanyol, sigui quin

sigui el color, mai no ha volgut abordar.
Per altra banda, a part dels sorolls i la falta
d’accessibilitat de les estacions, també patim el
nefast servei de Rodalies. Reclamem el traspàs
de les competències per convertir Rodalies en
un servei d’excel·lència com el dels FGC.
En definitiva, no serà una tasca fàcil, però
tenim clars els nostres objectius. Demanar allò
que ens pertany abans de marxar!

Arran de l’intent del Govern d’aprovar d’urgència,
el setembre de 2015, un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona per l’externalització del servei d’atenció telefònica 010, tota l’oposició ens assabentem que la prova pilot que havia
d’acompanyar el conveni ja s’estava realitzant des
del desembre de 2014, a través d’una empresa
privada i d’esquena a la resta dels grups municipals.

El Govern municipal, posteriorment, davant les
nostres preguntes s’escuda dient que hi ha un
conveni marc Smart Cities, signat el 2013, que
empara aquesta col·laboració.
Al Ple de desembre passat, tota l’oposició
aprovàvem una moció que establia dues accions.
La primera, aturar la gestió del servei a través
de l’Ajuntament de Barcelona, retornant-lo de
manera immediata al nostre personal municipal i,

una segona, on es posava en marxa un estudi per
determinar el cost de tornar-lo a assumir des del
municipi.
Sis mesos després, malgrat totes les preguntes adreçades al Govern, la moció és paper mullat: un altre exemple de la prepotència d’un equip
de govern que gestiona les institucions municipals
com si fossin el seu particular cortijo, menystenint
la participació democràtica.
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Els articles de la secció Grups
Municipals són responsabilitat
exclusiva dels seus autors.
Els anunciants són els únics
responsables dels continguts i de
les imatges dels anuncis publicats.

