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Soterrar les vies és un projecte de país

L

’estudi fet per l’Institut Cerdà ha deixat
clar, per si algú ho dubtava, que soterrar
les vies de L’Hospitalet té moltes més im
plicacions que teixir una ciutat fragmen
tada pel traçat ferroviari a l’aire lliure. Fer passar
sota terra la línia R2 de Vilanova és una actuació
imprescindible si es volen millorar les saturades
línies de Rodalies de l’entorn metropolità i, alhora,
permetria desenvolupar econòmicament tot l’en
torn de la Granvia amb el projecte BiopoL’H, és a
dir, més activitat econòmica i més llocs de treball.
De tot això, en dóna fe l’estudi de l’Institut Cer
dà, un treball d’una fundació independent y pro
fessional basat en dades tècniques que compta
amb el suport de tots els grups municipals amb
representació a l’Ajuntament, i que deixa clar que
el soterrament no hauria de ser una reivindicació
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de L’Hospitalet, sinó també de la resta d’adminis
tracions públiques i, per tant, caldria donar-li pri
oritat en aquests moments en què no hi ha diners
per a tot. No fer-ho suposa arrossegar una xarxa
de Rodalies obsoleta que dificulta els desplaça
ments, el desenvolupament econòmic i l’accés a
l’aeroport. Si volem avançar per sortir de la crisi,
aquesta seria una de les infraestructures claus a
abordar. I per aquest motiu s’ha fet arribar tant a
la Generalitat com al Ministeri de Foment.
L’estudi també posa en relleu l’estació intermo
dal que es preveu construir a la Torrassa. Serà
l’eix que unirà les línies de l’interior i de la costa i
un punt clau per fer intercanvi entre el metro i el
tren que descarregarà els intercanviadors actuals
de Barcelona. No en va, l’Institut Cerdà considera
que serà una de les cinc estacions més impor
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tants de tota l’àrea metropolitana, a l’alçada de la
Sagrera.
Per això, sorprèn que el Ministeri hagi comu
nicat que en el Pla d’infraestructures, transport
i habitatge previst fins a l’any 2024 no hi ha cap
projecte de soterrament de vies. I que en el pres
supost per a l’any vinent no es preveu cap actua
ció sobre el pla de millores de Rodalies, que hau
ria d’estar enllestit l’any 2015 i del qual només
s’ha executat el 7%, segons l’Institut Cerdà.
Esperem que la unió política que s’ha fet pale
sa en la presentació de l’estudi sobre el soterra
ment de la R2 serveixi perquè tothom faci seves
les conclusions i s’arribi a un compromís de tot
hom que posi data a aquest projecte ja acordat
per totes les administracions i tan esperat per
L’Hospitalet.
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PSC: Avanzar
sin romper

Independencia:
Consecuencias

Per què volem
l’Estat propi?

Que parli
el poble

Cortina de
humo

El próximo 25 de noviembre te
nemos una importante cita con las
urnas. Mas ha decidido avanzar las
elecciones abrazándose al inde
pendentismo, ante el rotundo fra
caso de su programa de recortes.
Los socialistas iremos a esta
cita con un discurso contundente
y firme. Afirmamos sin tapujos
que estamos en contra de la in
dependencia.
El PSC está a favor de avanzar
en el autogobierno en el marco
de una España federal con una
financiación justa para Catalunya.
Revertiremos los recortes en
educación y sanidad a los que
Mas ha metido la tijera. A los so
cialistas no nos asusta ningún re
feréndum, pues es el reflejo de la
democracia, pero un referéndum
legal con la Constitución. Una
Constitución que si es preciso
se deberá cambiar para avanzar
en el federalismo y el PSOE nos
acompañará en este camino.
El próximo 25-N tu voto será
decisivo. Si ganan con mayoría
suficiente los que defienden la
independencia no habrá vuelta
atrás: plantearán un referéndum
independentista donde solo ellos
pondrán los términos. El modelo
del PP ya lo conocemos obser
vando lo que hacen donde go
biernan.
El PSC ante el incierto camino
“a no se sabe dónde”, el inmovi
lismo o la recentralización, plantea
avanzar hacia un estado federal,
donde prime el bienestar social y
sin romper con España.

Sí Catalunya se separa de Es
paña también se separa de la
UE. Sólo ingresaría al cabo de
mucho tiempo y sí todos los paí
ses miembros, incluida España,
están de acuerdo. España diría
que no. Los productos catalanes
que se vendan al exterior ten
drán aranceles. Al ser más caros
las empresas catalanas vende
rán menos y aumentará el paro.
Catalunya tiene una deuda de
48.000 millones que debe pagar
y no puede pedir préstamos en el
extranjero porque su deuda está
calificada de bono basura.
No te prestan porque no se
fían que devuelvas el dinero.
Hasta ahora las grandes obras
de infraestructura en Catalunya
se han pagado en parte con di
nero procedente de Europa. Con
la independencia lo pagarían sólo
los catalanes. En Catalunya hay
622.000 parados, 1.600.000
pensionistas y sólo 3 millones
de trabajadores. Parados y pen
sionistas cobran del conjunto de
España.
Con la independencia no habrá
suficientes trabajadores catalanes
para pagar. Si no tienes dinero, na
die te lo presta, debes 48.000 mi
llones, tienes que mejorar carrete
ras, playas, líneas férreas, crear las
estructuras de un Estado, pagar
a funcionarios, parados y pensio
nistas ¿cómo lo pagas? Seamos
conscientes de las consecuencias
de la independencia porque está
en juego nuestro presente y el
futuro de nuestros hijos.

Volem aprofitar aquest petit es
pai per explicar els motius pels
quals creiem que Catalunya ha
de tenir el seu propi Estat. Primer
de tot, cal saber quina és la situ
ació actual: l’Estat espanyol mal
tracta econòmicament Catalunya
(els catalans perdem, cada dia,
45 milions d’euros que paguem
a l’Estat espanyol i que després
no tornen). Amb el pacte fiscal,
Catalunya volia canviar les regles
del joc i posar fi a aquesta rela
ció injusta i desigual. Però l’Estat
espanyol es va tancar en banda.
Es va evidenciar que els catalans
havíem de fer un pas endavant i
la manifestació de l’11 de setem
bre així ho va confirmar.
Ens trobem, doncs, immersos
en el procés cap a l’Estat propi.
Un procés que ha de ser, per
sobre de tot, democràtic, pacífic
i cívic. No es tracta de donar l’esquena a ningú ni de destruir ni
trencar res. Es tracta d’aconse
guir un nou marc de relació i col·
laboració, en igualtat de condici
ons, entre l’Estat català i l’Estat
espanyol. Apostem per l’Estat
propi perquè Catalunya genera
prou recursos, prou riquesa, com
per no haver de fer els esforços
econòmics i socials que ens
veiem obligats a fer. Apostem,
en definitiva, perquè els catalans
puguem viure millor. Tanmateix,
aquesta és una lluita de tots i
cadascun de nosaltres. És el
futur i la qualitat de vida dels 7,5
milions de catalans el que està
en joc.

El 25-N finalment hi haurà elecci
ons anticipades. Una convocatò
ria que reflecteix el fracàs de CiU.
Dos anys de govern absoluta
ment estèrils en propostes i molt
productius a destrossar els ser
veis públics catalans. Després
de pactar, amb el Partit Popular,
donar suport a la seva política
econòmica i rebre també el seu
suport, Artur Mas ha trobat en la
magnífica manifestació de l’Onze
de setembre la sortida perfecte a
la seva nefasta gestió de govern.
Rajoy i Mas, socis de les ma
jories parlamentàries que han
actuat a cop de destral retallant
drets i llibertats aquests dos
anys i condemnant a la pobresa
centenars de milers de catalans
i catalanes escenifiquen ara el
desacord, per escalfar de ma
nera irresponsable la campanya
electoral, i buscar una coartada
que els doni crèdit per continuar
al poder quatre anys més.
Catalunya necessita un nou
finançament, ja ho deia l’Estatut
aprovat pel parlament el 2005,
retallat per Zapatero i Mas a la
Moncloa i pel Tribunal Consti
tucional a instàncies del PP. El
poble de Catalunya té el dret a
decidir el seu futur. A decidir-ho
tot. A exercir els drets nacionals i
decidir sobre les polítiques eco
nòmiques i socials. Només així
serem un poble verdaderament
lliure. Que parli el poble, que la
democràcia inundi els carrers el
25-N i més enllà.

Hay que reconocerle al gobierno
de la Generalitat que con el ade
lanto de las elecciones y el tema
de la independencia por el me
dio, han creado una gran cortina
de humo que sirve para que no
se hable de otra cosa en los me
dios de comunicación, los cuales
están al servicio de los grandes
partidos políticos.
¿Quién habla ahora del des
falco del Palau de la música o
de los innumerables casos de
corrupción? ¿Quién se acuerda
de defender los derechos de
la clase trabajadora frente a los
rec ortes que nos han hecho
tanto el PP como CiU? ¿Quién
hablará de lo insostenible de
la situación de inseguridad en
muchos barrios de L’Hospitalet?
¿Quién defenderá a la población
autóctona frente a la inmigración
masiva?
Está claro que los grandes
partidos no lo harán; sólo Plata
forma per Catalunya será capaz
de alzar la voz como siempre lo
ha hecho contra las injusticias
de la clase política dominante,
aunque nos quieran silenciar sus
medios de comunicación. Mien
tras ellos tratan de distraer a la
gente, nosotros vamos de cara,
luchando por los intereses de
nuestra gente, luchando contra
sus mentiras, contra sus corrup
telas, contra su manipulación de
la historia a su conveniencia; en
definitiva, luchando como siem
pre por la gente de casa.
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