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Entitats ciutadanes al costat de les famílies

A

mb l’objectiu que més nens i nenes de la
ciutat puguin fer almenys un àpat al dia
en condicions, l’Assemblea Local de la
Creu Roja ha iniciat una campanya de
captació de nous socis. Així de clar. Hi ha infants
a la nostra ciutat que segons aquesta ONG no
poden accedir a una alimentació completa si no
és gràcies a les beques de menjador que, a causa
de la crisi, han vist augmentada la demanda.
Gràcies a aquesta campanya, 600 petits de
L’Hospitalet que han quedat exclosos dels ajuts
públics podran menjar a l’escola. Els diners dels
nous socis es destinaran íntegrament a pagar el ti
quet de menjador dels centres escolars d’aquests
infants. Una destinació concreta i directa que ens
ha de moure a fer un pas endavant per ajudar els
més febles, aquells que no tenen cap culpa de
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la situació econòmica però que són víctimes de
l’atur, dels desnonaments, de la reducció de les
ajudes socials.
Ni aquesta és l’única campanya d’ajut de la
Creu Roja, ni aquesta és l’única entitat solidària
que treballa a la ciutat per pal·liar els efectes de la
crisi sobre les famílies. Càritas, Fundació la Vinya,
Federació d’Associacions de Veïns, Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, Associació de Veïns
de Collblanc-la Torrassa, Associació Educativa
Itaca i moltes més (és impossible citar-les totes)
dediquen els seus esforços i recursos a ajudar
les nostres famílies a passar per aquesta difícil
situació en col·laboració amb els Serveis Soci
als municipals. A la nostra ciutat hi ha centenars
de persones que estan en risc d’exclusió social a
causa de la crisi econòmica i que necessiten ajut
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per menjar cada dia i per mantenir una llar i els
serveis necessaris com aigua, llum i gas.
Des del Diari L’HOSPITALET volem reconèixer
i retre homenatge a totes aquestes associacions
ciutadanes que sense cap ànim de lucre fan una
funció social i humanitària imprescindible per teixir
una xarxa que eviti la caiguda al buit de ciutadans
i famílies que s’han vist colpejats per la difícil situ
ació que travessem a tot el país.
Gràcies a la tasca desinteressada dels seus
components, que dediquen el seu temps als al
tres, i a les aportacions econòmiques o en espè
cies d’empreses, ciutadans i administracions, trobem una mica d’aire en mig d’una situació com
plexa i frenem encara que sigui momentàniament
la fractura social que suposa viure sense recur
sos.
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Ni independencia
ni centralismo

El PSC, a favor de
la independencia

La voluntat
d’un poble

14-N. I tant si
podem!

Más de lo
mismo

El PSC se presenta a las próxi
mas elecciones del 25 de no
viembre con propuestas sensa
tas. Si los ciudadanos dan su
confianza a Pere Navarro, gober
nará Cataluña con rigor y auste
ridad.
Habrá reformas y contención
del gasto, pero nuestra propues
ta económica tiene dos objetivos
muy claros:
1/Garantizar que no habrá
más recortes en educación, en
sanidad ni en dependencia y su
primiremos el €uroxReceta
2/La reactivación económica
y el fomento de la ocupación.
Aseguraremos que todos
contribuyamos para salir de la
crisis, pero cada uno en rela
ción a su capacidad económica.
Habrá una fiscalidad justa, en la
que los que heredan millones
volverán a pagar el Impuesto de
Sucesiones y los ricos pagarán
por su patrimonio. En la que las
grandes fortunas verán incre
mentados sus impuestos.
Frente al independentismo
proponemos un nuevo modelo
de Estado, que no rompa con
España. El federalismo es el sis
tema político de estados prós
peros como Canadá o Alemania.
Creemos que nuestra prosperi
dad se verá fortalecida con una
nueva relación con España, en
un nuevo marco de relaciones,
que respete la singularidad de
Catalunya. El PSC es la alterna
tiva sensata y más realista para
Catalunya.

En octubre se presentó en el Ple
no del Ayuntamiento una moción
contra la independencia de Ca
talunya. El PSC de L’Hospitalet
votó en contra de esa moción.
Con ello el PSC de L’Hospitalet
se une a lo que hizo el partido so
cialista en ayuntamientos como el
de Hostalric, Alcarràs, Borges y
Sant Feliu de Codines donde el
PSC ha pedido que Catalunya
sea independiente. El PSC está
sumido en un caos absoluto.
¿Quién le iba a decir a un vo
tante socialista que el PSC estaría
a favor de la independencia de Ca
taluña? Un PSC que, mientras su
líder en Catalunya, Pere Navarro,
propone el federalismo asimétrico,
otros dirigentes socialistas, como
José Bono, Alfonso Guerra o Gri
ñan, se oponen porque es contra
dictorio, ya que asimétrico supone
que unos tienen más que otros y
eso es contrario a lo que en teoría
defiende el partido socialista. Un
PSC que propone la celebración
de un referéndum sobre la inde
pendencia de Catalunya cuando
el secretario general del PSOE
Sr. Rubalcaba, dijo el 28.09.12 en
la Cadena Ser que “le parecía un
ejercicio de irresponsabilidad”.
Hoy la prioridad no es ni la
independencia ni el federalismo
sino salir de la crisis y crear em
pleo. Hoy el PSC no se pone de
acuerdo en quién es el capitán,
confunde el barco y no acierta en
el rumbo. El Partido Socialista es
hoy más que nunca un auténtico
follón interno.

Vivim un moment molt important
i és lògic que siguin molts els ar
guments que s’esgrimeixen sobre
el fet que Catalunya pugui decidir
si vol tenir un estat propi.
Aquest és un debat totalment
legítim dins de qualsevol societat
democràtica però perquè sigui
positiu cal que es basi en la veri
tat i en la responsabilitat tot dei
xant de banda la demagògia i l’ús
de la por. Si no és així, si se surt
a escena cridant consignes fal
ses, alarmistes i apocalíptiques,
només s’aconseguirà fomentar
el descrèdit i la desconfiança i,
això, no ens ho podem permetre.
Qui es creu que no seran vàlids
els títols universitaris? Com pot
afirmar-se que no es cobraran
les pensions si Catalunya fa les
majors aportacions a la Segure
tat Social?
Cal dir les coses clares: el
procés cap a l’Estat propi no
serà ni fàcil ni miraculós. Però
també cal dir (i hi ha estudis eco
nòmics que ho avalen) que si Ca
talunya gestionés els seus propis
recursos i si tingués eines d’Estat
pròpies en el marc d’Europa
podria oferir una millor qualitat
de vida als seus ciutadans (millor
sanitat, millor educació, millors
prestacions per a la gent gran).
Perquè això sigui així, cal que
Catalunya pugui exercir el dret a
decidir, cal deixar que sigui el po
ble de Catalunya qui pugui deci
dir lliurement i democràticament
el seu futur. Cal donar veu a la
voluntat d’un poble i escoltar-la.

Després de dos anys de políti
ques d’austeritat, les condicions
de vida de la gent continuen empitjorant dia a dia. Des del pri
mer decretazo de Zapatero, amb
canvis de govern a l’Estat i a Catalunya, s’han succeït dues refor
mes laborals i retallades en sanitat, educació i serveis socials
que han produït més atur i més
pobresa. Ja són 5.788.100 les
persones a l’atur, una taxa que
supera el 25 %, i Catalunya és la
segona comunitat autònoma que
més llocs de treball destrueix,
mentre que el risc de pobresa a
Espanya ha crescut un 27 % al
llarg del 2011.
Amb aquest panorama deso
lador, el Govern de l’Estat (PP) i
el de Catalunya (CiU) continuen
insistint en les polítiques de reta
llades i austeritat, reduint el sec
tor públic i l’Estat del Benestar
a la mínima expressió. És hora
de preguntar-se: fins quan du
raran aquestes polítiques? Fins
quan continuaran esprement les
famílies i fent pagar les conse
qüències de la crisi a qui no l’ha
provocada. A Catalunya, tenim
dues oportunitats de decidir i
dir-hi la nostra. El 14 de novem
bre, secundant la vaga general
que han convocat els sindicats
per exigir al govern un canvi de
política econòmica, i el diumen
ge 25, posant el nostre vot en
lluita, votant ICV-EUIA. Hem de
rebel·lar-nos i passar a l’acció.
Hem d’aturar aquestes polítiques
perquè podem. I tant si podem!

Llegan otra vez las dos semanas
de campaña electoral y en los
me
dios de comunicación oire
mos las mismas historias y pro
mesas de siempre. Mensajes
que utilizan la mayoría de parti
dos políticos, vacíos de conteni
do, tratando temas en muchos
casos que el ciudadano de a pie
no vive en su día a día.
Con casi cinco millones de
parados y siete millones de in
migrantes, además de los que
están sin contabilizar; con las
miles de familias desahuciadas
por los bancos; con los crecien
tes problemas de inseguridad
que vivimos en nuestros barrios y
muy especialmente en ciudades
como L’Hospitalet; ¿por qué los
grandes partidos no hablan de
esos temas?, ¿por qué nos los
ocultan detrás de cortinas de
humo con otros temas?
Desde Plataforma per Ca
talunya queremos que se traten
más los temas que afectan a la
vida diaria de la gente, lo que de
verdad nos preocupa de verdad:
el paro, la inseguridad, la inmi
gración masiva, las ayudas que
se dan a los bancos con nuestro
dinero…
Lamentamos que los grandes
medios de comunicación veten a
partidos como PxC porque sa
ben que somos incómodos para
el poder, somos incómodos para
los grandes partidos; porque
saben que decimos en alto lo
que una gran mayoría silenciosa
opina.
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