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“Com millor estarà Catalunya serà 
quan el seu futur estigui en mans 
de la seva ciutadania”. Amb 
aquesta frase es podria resumir la 
xerrada del president d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Oriol 
Junqueras, al Centre Catòlic. I de 
raons per afirmar-ho no en falten.

Des del punt de vista econòmic, Cata-
lunya pateix una pèrdua anual de 14.000 
milions d’euros en esforç fiscal de la 
ciutadania i empreses catalanes que 
recapta l’Estat espanyol i no reverteixen 
en serveis i infraestructures a Catalunya. 

El que és el mateix, una família de 4 
membres paga 9.000 euros anuals per 
pertànyer a l’Estat espanyol. 

asfíxia econòmica cada vegada més 
greu. Asfíxia que es tradueix en més 
retallades, menys serveis públics i menys 
cohesió social.

Disposar d’aquests recursos a Catalunya 
suposaria un salt endavant importantís-
sim en el nostre Estat del Benestar, el que 
realment la ciutadania de Catalunya i de 
l’Hospitalet es mereix per l’esforç que fa, 
fins i tot en circumstàncies adverses com 
les actuals. 

Disposant de tots els recursos que 
generem i amb capacitat plena 
d’administrar-los, podríem:

-Garantir i, fins tot millorar, el pagament 
de les pensions, ara en perill per la mala 
gestió del govern estatal.

-Disposar de recursos per revertir totes 
les retallades en sanitat, educació i 
serveis socials i fer noves inversions en 
aquests àmbits, universitats, innovació i 
tecnologia, etc.

-Invertir en les infraestructures que el 
país necessita per reactivar l’economia i 
sortir de la crisi.

-Crear una República de persones lliures 
i iguals, amb drets garantits per a tothom 
i major cohesió social.

Per això des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya defensem que el futur de 
Catalunya es situï a les nostres mans. 
Perquè estem convençuts que amb la 
independència, l’Hospitalet guanya.

Amb la independència,
l’Hospitalet guanya
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Si a això su- 
mem que l’Estat 
espanyol incom-
pleix sistemàti-
cament la llei i 
deixa d’executar 
una gran part 
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posta a Cata-
lunya, tenim una ”
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Els catalans generem prou recursos
per no haver de patir més retallades



Breus

L’Hospitalet necessita un Síndic/a 
de Greuges
Esquerra de l'Hospitalet torna a proposar la necessitat de 
crear la figura de Síndic/a de Greuges per la ciutat.
Esquerra de l'Hospitalet ja va 
presentar la proposta de crear un 
Síndic/a de Greuges a la ciutat de 
l'Hospitalet, coincidint amb la visita 
del Síndic de Greuges de Catalunya 
al recinte de La Farga dins del Pla de 
Participació Ciutadana que havia 
presentat aleshores. La resta de 
forces polítiques de la ciutat no van 
recolzar aquesta iniciativa presen-
tada pel regidor d'Esquerra, Eduard 
Suàrez, i va quedar fora de les priori-
tats de la ciutat. Després d'aquests 
anys, la ciutat de l'Hospitalet encara 
no disposa d'aquesta figura ni el 
Programa d'Actuació Municipal 
(PAM) ho preveu.

En el moment actual es demana més 
transparència i participació per part 
de la ciutadania en totes les 
polítiques públiques, és per això que 
Esquerra considera necessari que 

l'Hospitalet tingui un Síndic/a de 
Greuges que defensi els drets dels 
hospitalencs i hospitalenques, que 
atengui propostes i també totes les 
queixes de les persones que es 
troben desemparades davant 
l'actuació o la manca d'actuació de 
les administracions.

El president d'Esquerra de 
l'Hospitalet, Antoni Garcia, ha mani-
festat que “el Síndic de Greuges 
hauria de ser una persona independ-
ent sense cap tipus de vinculació 
amb una organització política i de 
consens entre organitzacions 
polítiques, socials, sindicals i veïnals 
de la ciutat”. Ha afegit que “no és 
normal que la segona ciutat del 
Principat no tingui aquesta figura, 
com ho té Barcelona i altres ciutats 
de Catalunya”.

Actualitat
Oriol Junqueras omple el Catòlic

"A l'Hospitalet, i a tot arreu, hi ha gent que pateix molt. Per ajudar a aquesta 
gent, necessitem les millors eines. I les millors eines són les eines d'Estat. 
Volem que els impostos que es paguen a Catalunya es quedin a Catalunya”, 
va explicar el president d'ERC. Junqueras va afegir que “sense una quarta 
part de l'espoli fiscal que pateix Catalunya, la meitat dels que ens deu l'Estat 
en infraestructures pressupostades o amb una distribució proporcional del 
sostre de dèficit, no caldria fer retallades”.

REPÚBLICA CATALANA
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ERC DEMANA LA RETIRADA DE 
LA MEDALLA D’OR DE L’H AL REI

L'any 1996 li va ser concedida a Joan Carles de 
Borbó la Medalla d'Or de la Ciutat de 
l'Hospitalet, com a reconeixement de la seva 
tasca i trajectòria.
Esquerra Republicana demana la retirada de la 
Medalla a una institució corrupta que ha 
protagonitzat nombrosos escàndols vergonyo-
sos econòmics i socials. Antoni Garcia, presi-
dent d'Esquerra de l'Hospitalet, ha manifestat 
que "és contradictori que els partits del govern, 
PSC, ICV i EUiA es neguin a retirar la Medalla 
d'Or de la ciutat de l'Hospitalet al cap d'una 
institució desfasada, corrupta i anacrònica,  i 
després manifestin la seva aposta per la 
República”.

Si hi ha retallades a Catalunya serà perquè el govern 
espanyol tancarà tots els camins per poder evitar-les

ERC INSTA A L’AJUNTAMENT A 
ESTABLIR UN ACORD AMB 
CADENES DE SUPERMERCATS 
PER EVITAR LLENÇAR ALIMENTS
Esquerra de l’Hospitalet insta a l'Ajuntament a 
que estableixi acords amb les cadenes de 
supermercats perquè el menjar que està a punt 
de caducar no es llenci i es destini a organitza-
cions i entitats, com el Banc d’Aliments, que en 
recullen per a les persones que es troben en 
situacions crítiques per sobreviure.

DECLARACIÓ DE SOBIRANIA
La Declaració de Catalunya com a subjecte 
polític i sobirà, aprovada pel Parlament amb el 
suport de CiU, ERC i ICV-EUiA, pretén iniciar el 
procés per fer efectiu el dret dels catalans de 
decidir el seu futur polític. La cambra ha enco-
ratjat el conjunt dels ciutadans a ser "actius i 
protagonistes d'aquest procés democràtic".


