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Las Pensiones, derecho
fundamental, a debate
Felipe Alba
Pensionista

Las pensiones están
en el foco de atención
debido a las múltiples
reformas que reducen el poder adquisitivo de los 9 millones de personas y más de un millón de familias que las necesitamos para vivir.

La gestión 100% pública del agua garantizará el derecho a acceder a un servicio básico.

El Agua es un derecho, no un
negocio. Gestión 100% pública

▷▷El acceso al agua es un bien común y un derecho humano universal.
▷▷La privatización convirtió el agua en un bien comercial y económico.
Ana González
Portaveu grup municipal
@AnnaGonzlezMont

En los años 80 se impuso el modelo económico neoliberal que supuso la privatización de
los bienes y servicios públicos que
incluían el abastecimiento y saneamiento del agua que pasó a pertenecer a grandes empresas.
La OMS recomienda entre 50-100
litros de agua persona/día para una
vida saludable, pero los escandalosos incrementos en las tarifas, han
excluido de abastecimiento a amplios sectores de la población empobrecidos por la dura e injusta crisis
económica que padece nuestro país.

Para garantizar el suministro a toda
la población de manera universal y
solidaria, en CanviemLH defendemos la titularidad y gestión pública
del agua, para que se gestione de

El agua potable limpia
y el saneamiento son
esenciales para los derechos humanos.
manera colectiva y democrática el
abastecimiento y saneamiento, respetando los principios ecológicos de
sostenibilidad, aplicando tarifación
progresiva y penalizando el derroche de este bien común tan necesario para la vida.

Sorprende la falta de debate social imparcial en un tema de tanto
calado, donde la inmensa mayoría
de los medios de comunicación, se
han volcado en dar cabida a una
sola opinión, la de economistas
neoliberales que no admiten más
que medidas restrictivas del gasto,
sin evaluar otras posibles soluciones, y tratando de que se implemente un sistema donde se limiten
permanentemente los ingresos, y
que estos se repartan sin tener en
cuenta las necesidades sociales de
nuestros mayores.
La solución pasa, entre otras cosas,
porque este país aborde de una vez
por todas, una reforma fiscal en
profundidad, que cargue las bases
impositivas en los que más tienen,
que aborde un reparto de la productividad, que ponga coto a la
evasión fiscal y al fraude fiscal.

Los colectivoss sociales son indispensables

Ple Municipal #PleLH

Clàusules sòl i despeses hipotecàries: Altre Estafa dels Bancs

Julia Carballeira

Regidora municipal
@JulyCarballeira

El Tribunal de Justícia de
l’UE i el Tribunal Suprem han declarat nul·les les clàusules sòl. Reconeixent el dret de retorn de les
quantitats pagades indegudament
amb caràcter retroactiu des de la
signatura. Així com, el retorn de les
despeses de formalització d’hipoteques, que han d’assumir els bancs
en la seva totalitat.
És una molt bona notícia, però és
necessari l’assessorament de primera acollida objectiu, gratuït i universal donada la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels
mecanismes per fer-ho.

Menyspreu al Ple Municipal
A un Ajuntament com el de L’Hospitalet, amb una manca de participació ciutadana quasi insultant, les
mocions s’han convertit en l’eina
més democràtica, sinó l’única, que
disposa la ciutadania a través dels
seus representants.

Al gener es va aprovar un Reial Decret de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de
clàusules sòl que és insuficient.

El PSC vota en contra
d’assessorar a les persones que han de reclamar
als bancs.
Les persones afectades han de recuperar tots els seus diners, amb els
interessos corresponents, en el menor temps possible i d’ofici.
Novament el PSOE ha optat per la
gran coalició amb el PP. Novament,
PP i PSOE pacten rescatar als bancs i
no rescatar a les persones.

Recortes en sanidad, urgencias colapsadas

Los brutales recortes en la Sanidad Pública son responsables de los continuos
episodios de saturación en las urgencias de los hospitales. Situación insostenible para los profesionales y degradante e inhumana para los pacientes,
hacinados en pasillos en espera de una cama.
Dotar de profesionales cualificados i tecnología adecuada (analíticas, radiología, etc.) los centros de urgencias de 24 h (CUAP) y reforzar la atención ambulatoria, que garantice una asistencia de proximidad y preventiva de la salud
de las personas, evitaría colapsar urgencias y hospitales.

El govern del PSC menysprea al ple municipal

Desobeir sistemàticament i quasi
amb burla, les mocions que aprova
el ple demostra fins on pot arribar
el menyspreu a la mateixa ciutadania i als representants escollits per
ella. No obstant això, des del nostre
grup municipal seguirem insistint i
proposant actuacions pel bé comú,
buscant la complicitat de la resta de
grups o intentant arrivar a acords
per aprovar les seves.

Consells de districte
i ciutat, model fallit
Els consells de districte i de ciutat
han de ser espais per a la participació i el debat ciutadà, on les entitats,
moviments socials i veïns i veïnes
de la ciutat trobin eines per empoderar-se i prendre decisions sobre la
política municipal de la nostra ciutat.
Lamentablement ens trobem amb
un model fallit, implantat verticalment com altaveus de l’actual govern, on la participació, el debat i
la crítica en igualtat de condicions
és inexistent. I és per això que hi ha
una participació tan baixa que s’han
suspès convocatòries per manca de
quòrum. Reformulem els Consells!

Grup Municipal Ampliat

Tala massiva d’arbres a L’Hospitalet
Aquests darrers dies hem pogut veure com el
govern del PSC i dels trànsfugues de l’AjuntaArqueòleg
@arqueoleg
ment de L’Hospitalet ha executat una tala massiva d’arbres en diferents barris de la ciutat,
sense previ avís ni consensuar-ho amb cap altre grup polític, ni entitat veïnal.
Roger Molinas

L’excusa és que molesten a l’accessibilitat dels carrers; però curiosament no
han tret papereres ni pivots, només arbres que són els pulmons de l’aire de
la ciutat, són imprescindibles per la qualitat de l’aire i formen part del nostre patrimoni natural. L’execució, per cert, l’està duent a terme una empresa
privada subcontractada i forma part d’un Pla Director a deu anys que ni tan
sols ha passat pel Ple i que assegura que “sobren” 2000 arbres a la ciutat. Els
arbres talats no seran substituïts aquest any i no sabem si ho seran algun dia,
de moment s’han limitat a tapar els forats amb ciment.

La tala massiva d’arbres suposa una reducció molt important de la cobertura verda a L’H.

Assemblea CanviemLH

Gripe, o el efecto de recortar en sanidad
Elisa López
Trabajadora Sanidad Pública
@elybell13

Los servicios de urgencias de nuestra ciudad colapsaron
debido a los recortes. La epidemia
de gripe sólo fue la gota que colmó
el vaso. Salas de espera abarrotadas.
Pacientes hacinados en camillas y
sillas durante horas o incluso días,
ayudando a que la gripe se extendiera un poco más. La falta de camas
en el hospital hizo que un personal
desbordado tuviera que atender
pacientes en los pasillos, como si de
un hospital de campaña se tratara.
El Plan de Emergencia llegó tarde,
cuando ya todo estaba colapsado,
obligando en algunos casos a anular intervenciones quirúrgicas, para
tener más habitaciones disponibles

donde poder drenar pacientes y descongestionar los abarrotados pasillos
de urgencias. El Gobierno debería
haber previsto que la gripe llegaría,
con más o menos puntualidad a su
cita, como cada año y haber tenido
capacidad para poner en marcha la
activación de ese Plan de Emergencia con mayor antelación en cuanto
los casos de gripe empezaron a llegar a los servicios de urgencias.

Exigimos que se refuerce la Atención Primaria
y Domiciliaria en L’H.

Pressupostos 2017
Iván Nieto

Regidor municipal
@ivannieto80

Considerem que els pressupostos del PSC reincideixen en un
model erroni. No volem una ciutat
de dues velocitats i als peus dels
grans sectors inversors (Grup Planeta -Antics Jutjats-; PDU Gran Via;
Edifici Mistral -Corp Inversions-, pisos turístics, etc.), que condicionen
l’urbanisme i el model econòmic.
Per això proposem impostos i preus
públics progressius, solidaris i participatius que impulsin un nou model
productiu d’igualtat d’oportunitats
per generar ocupació; inversions independents del calendari electoral;
que es garanteixin els serveis socials
i que no es quedin sense dotació a
mig any; que fomentin la creació de
petites empreses i cooperatives; que
plantegin l’adquisició de pisos per
teixir una xarxa pública d’habitatge.
Volem la municipalització de serveis.

Agenda i Activitats
01 de febrer
Divendres, de 19h a 20h

Documental “Ciutat Salvatge”
Pessics de Ciència
Lloc: CC Sant Josep

28 de febrer
Dimarts, de 17h a 23h

Ple municipal

Lloc: Sala de Plens Ajuntament

01, 08, 15 i 22 de febrer
Tots els dimecres de febrer
a partir de les 10.30h

Concentración Rebelión Bellvitge
Defensa de la sanidad Pública

Lloc: Hospital de Bellvitge
En CanviemLH seguimos luchando,
junto a profesionales y usuarios,
para evitar que los recortes perjudiquen nuestra Salud Pública, defendiendo este derecho fundamental
de las personas como prioridad.

28 de febrer
dimarts, a partir de 18h

L’hora dels contes 3-6

Lloc: Biblioteca plaça Europa

La Contraportada

Lluita contra la pobresa: Enfortir els serveis socials
▷▷La ciutadania de L’Hospitalet pateix un elevat risc d’exclusió o pobresa, una dada intolerable.
▷▷Els serveis socials són indispensables per garantir l’igualtat d’oportunitats per a tots i totes.

L’Hospitalet lidera el ranking de les
grans ciutats catalanes amb el 18,2%
de la seva població en risc d’exclusió
o pobresa, tal com ho recull l’article
del diari “el Punt” del 12/01/2017.
Per pal·liar aquestes situacions és
primordial disposar d’uns serveis socials municipals forts, potents i dotats de recursos suficients.
Malauradament aquestes dades
no es contrasten amb la realitat.
Col·lapsats i desbordats, els diferents
professionals han vist com la seva
capacitat d’intervenció era minvada
per la manca de pressupost i de recursos.
Alertats per famílies, al Ple de Juliol

de 2016, el Regidor de Benestar va
ser interpel·lat per l’oposició, i va negar la situació, al·legant a un reajustament del pressupost i dels conceptes d’ajuts.

A dia d’avui els professionals socials estan
desbordats per manca
de pressupost i recursos.
Però la realitat és una altra: des del
juliol passat la resposta que van obtenir moltes famílies a una demanda
d’ajut econòmic va ser “no podem,
no tenim pressupost fins nou avís”.

Conceptes tan bàsics com la medicació, unes ulleres, suport a la vivenda
o simplement un esplai o el lleure dels menors per exemple, s’han
deixat de cobrir per part de serveis
socials. I què diem de les beques
municipals de les escoles bressols o
de beques menjador, que s’han vist
rebaixades a mínims?
A dia d’avui la situació continua sent
la mateixa, i a CanviemLH pensem
que és fruit d’una mala gestió i d’una
mala previsió del govern municipal
del PSC. Des de CanviemLH pensem
que és prioritari i urgent revertir
aquesta situació i dotar els serveis
socials dels recursos adients tan a nivell organitzatiu com pressupostari.

SUBSCRIU-TE

CONTACTA

Si vols rebre el nostre butlletí, tota la
informació municipal i de les nostres
activitats, entra a:

Tens dubtes i/o suggerències?
Contacta per WHATSAPP o TELEGRAM

canviem-lh.cat/subscriu-te

La plataforma de participació en xarxa:

http://debat.canviem-lh.cat
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