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Los socialistas hemos trabajado hasta el último
segundo por una solución dialogada y pactada
que acabase en unas elecciones donde toda la
ciudadanía pueda expresarse. Puigdemont lo tuvo
en sus manos y renunció.
Momento de parar máquinas. Es la hora de
que las banderas dejen de tapar los recortes y
la corrupción, de unos y de otros. Es la hora de
que podamos votar con todas las garantías más

allá de la independencia o de que todo siga igual.
Es la hora de las propuestas y los matices frente
aquellos que buscan ganar votos con la crispación y poniendo en riesgo la convivencia.
Unas elecciones que nos saquen de este
callejón sin salida y nos permitan llevar al Parlament la representación real de Catalunya y de
L’Hospitalet, donde más del 50% de su ciudadanía se siente de izquierdas o centro-izquierda, y

aproximadamente la misma proporción se siente
tan catalana como española, tal y como muestran
las encuestas a nivel municipal.
Es la hora de dejar atrás la guerra de banderas
y recuperar derechos. Es la hora de mostrar que
L’Hospitalet es una ciudad de trabajadores que
se niegan a tener que elegir entre Catalunya o España. Lo queremos todo. Es la hora de la reforma
federal de la Constitución.

A la alcaldesa Marín parece que le cuesta asumir
que el Ayuntamiento no es su cortijo. Tantos años
gobernando le deben hacer muy difícil entender que
los recursos municipales no son suyos, sino de los
ciudadanos y, por lo tanto, hay que administrarlos
atendiendo siempre al interés general. Una muestra
es la partida de 56.647€ en “atenciones protocolarias y representativas”. Desde Cs hemos detectado en las cuentas municipales muchas facturas

(hasta 38 tiques de restaurante de la alcaldesa) que
ascienden a más de 9.000€ en comidas de alcaldía sin justificar la inmensa mayoría. Ese dinero no
está para que Núria Marín pueda invitar a comer a
quien quiera en sus restaurantes favoritos, sino para
atender las actividades sociales en virtud de su autoridad y de su función de representación del Ayuntamiento. Para justificar el gasto, además de los tiques de restaurante, que es lo único que presenta,

debería aportar una memoria explicativa del acto del
que deriva el gasto, los motivos de su celebración,
y la identificación de los participantes, para poder
comprobar que redunda en beneficio de la Administración. Son criterios que deja bien claro el Tribunal
de Cuentas, aunque a Núria Marín parece importarle poco a la hora de comer y beber. Cs propusimos
una moción por la transparencia de estos gastos en
el pasado pleno municipal pero el PSC la rechazó.

Hi ha violències que són estructurals i venen de
lluny, de les retallades en el sistema públic de salut que deixa en passadissos pacients sense llit,
despullant-los de dignitat, de les llargues llistes
d’espera que afecten la qualitat de vida i la vida
mateixa.
A infants que passaran tota la seva vida escolar en barracons al costat d’escoles privades,
segregadores per gènere i generosament sub-

vencionades. A famílies desnonades de casa
seva per no poder assolir hipoteques, generalment tramposes, de bancs rescatats amb milions
d’euros dels nostres impostos. A la gent a l’atur
que no té ni esperança de trobar una feina i malviu dels ajuts i la caritat escassa. A la gent que
treballa més de 8 hores i cobra 4 hores en feines
temporals i precàries.
De la violència de gènere, que sega tantes

vides de dones cada any i que la pateixen moltes
altres a cops de puny i/o emocionals davant una
societat que no és capaç de posar-hi fre.
Violències totes, silenciades, tristament assumides, que condemnen massa gent a una vida
indigna i contra les quals cal lluitar amb polítiques
públiques igualitàries, socials, educatives, de salut, comunitàries i solidàries per aconseguir treure
de les nostres vides qualsevol tipus de violència.

Mientras todo este despropósito político, económico y social continúa latente, desde el ayuntamiento debemos garantizar a los ciudadanos de
L’Hospitalet unos servicios públicos de primera.
Hay que conseguir una ciudad más segura, más
limpia, una atención sanitaria de calidad y el resto
de servicios públicos y sociales cubiertos, esta
debe ser la prioridad del Gobierno municipal.
En un momento además en el que la eco-

nomía de la ciudad volvía a mejorar, se reducía
la tasa de paro mejorando los datos de 2008 y
empezando a ver la salida del túnel de la crisis
galopante por la que hemos pasado. La experiencia nos debería haber servido para buscar
fórmulas para no perder lo que hemos conseguido con mucho ahínco y esfuerzo. Por ello, emplazamos a Nuria Marín y al PSC a que se centre
en ese objetivo, y no distraiga sus acciones de

lo realmente importante para los ciudadanos de
L’Hospitalet.
No podemos ni debemos contagiarnos del
paro institucional al que otras fuerzas políticas
llevaron a la Generalitat desde hace más de
cinco años, sus objetivos están al margen del
bienestar común, muy alejados de lo que debe
ser el fin de cualquier acción de gobierno en una
administración pública.

El Govern espanyol ha empresonat el Govern català sorgit de les eleccions amb més participació
de la història i que va complir amb el mandat de les
urnes perquè els catalans poguessin votar malgrat
la brutalitat policial.
Els catalans som testimonis de la repressió
d’un estat franquista i corrupte que amb la seva
repressió sense límits busca empresonar les
idees. Un estat que s’ha negat a dialogar, a la

mediació i que no vol escoltar ni permetre que els
catalans pugin exercir el seu dret a decidir.
L’aplicació del 155 del PP, C’s i PSOE-PSC
suposa el segrest de les institucions catalanes i
la retallada de drets i llibertats. El mateix front que
atia l’odi contra l’escola catalana, que pressiona
les empreses perquè marxin o que promou l’economia especulativa contra les persones.
Els demòcrates seguirem exercint la demo-

cràcia. Sabem que les eleccions del 21D són
il·legítimes, però ens serviran per consolidar el
camí iniciat de construcció de la república catalana i respondre democràticament al front del
155. Les urnes són nostres i no ens les deixarem
prendre mai.
Convertim la nostra indignació en la nostra
força per vèncer una altra vegada. Som-hi, demòcrates!

Setmanes tristes per a tots els demòcrates de la
ciutat. Una hospitalenca passa un dia més tancada a la presó de forma injusta. El seu “delicte”:
portar a terme el mandat democràtic que el poble
de Catalunya va demanar el 27S i va revalidar
l’1-O.
La consellera Borràs –la Txell per als amics
i familiars– és ara a Madrid. Privada de llibertat.
Lluny de la seva casa, lluny de L’Hospitalet, lluny

dels seus amics i lluny de la seva família.
La consellera ha estat sempre una persona
compromesa amb el país, i des de ben jove s’ha
involucrat a perseguir el seu innegable anhel de
llibertat. A la JNC primer, i més tard a CDC i el
PDeCAT, com a regidora de la nostra ciutat o
com a diputada. Actualment, com a legítima consellera d’un Govern reprimit per l’autoritarisme
espanyol. Ha estat fidel al seu compromís, amb

les pors i els dubtes que tindria qualsevol ésser
humà en la seva situació.
Per tot això, siguem dignes del compromís
que els Jordis, la Txell, la resta de consellers del
Govern i el president han portat a terme. Un compromís que no podrà aturar cap presó perquè és
el desig de tot un poble. El proper 21D les urnes
han de ser un clam de llibertat. Fem-ho per ells i
fem-ho per tots nosaltres.

Angoixa i impotència poden ser els sentiments
més profunds que estem experimentant aquests
darrers dies, després de les detencions dels Jordis i mig Govern català. Angoixa com a expressió
humana que prové de l’empatia amb qui pateix un
càstig injust. Impotència per veure com el denominat “estat de dret” de l’Estat espanyol és una farsa
al servei del seus propis interessos, és a dir, del
règim del 78.

En la defensa d’aquest règim corrupte, el PSC
compleix un paper fonamental. El PSC ha estat
la clau de volta per engegar l’article 155, però
també les polítiques de retallades (juntament amb
PP, Ciutadans i Convergència, ara PDeCAT) dels
nostres serveis públics. Mai el Govern de Rajoy
hauria actuat amb tanta impunitat, si no fos gràcies
a la complicitat del PSOE/PSC. En aquests temps
excepcionals, mai no hem d’oblidar qui ha propiciat

l’actual estat d’excepció que el poble català està
patint. Ha arribat l’hora del poble, de demostrar
que la democràcia que estem construint és molt
més forta que les seves amenaces. Però, per
aconseguir-ho haurem d’organitzar-nos, passar
de la indignació a la resposta col·lectiva, arribar a
tots els barris de la nostra ciutat. Això ja no va de
banderes, va de recuperar sobiranies. Només unint
totes les lluites, acabarem amb el règim del 78.
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