
Esquerra és garantia que el País segueixi avançant sense hipoteques i sense límits

PREPARATS PER 
L’HOSPITALET

Opinió
Carta oberta als 

independentistes
L’independentisme 
viu moments efer-
vescents. Sens 
dubte, comencem 
a recollir els fruits 
de molts anys de 
feina que hem 
fet entre tots. 

M’agradaria aprofitar el moment per 
compartir una sèrie de reflexions.
Voldria en primer lloc posar en valor el 
paper d’Esquerra. Vam saber activar fa 
set anys la redacció d’un nou Estatut. 
Aquella decisió estratègica, ha acabat 
provocant una sèrie de reaccions en 
cadena de gran calat. Primer, amb la 
retallada de l’Estatut al Congrés i en 
el pacte Mas-Zp, i després amb la sen-
tència del T.C. Ara l’autonomisme ha 
entrat en crisi, i la perspectiva inde-
pendentista s’obre pas.
En el camí, hem cosit el PSC al país, 
arrossegant-lo a posicions que fa anys 
eren impensables, aprovant la Llei 
d’Educació, la Llei d’Acollida, la Llei 
de Consultes, la Llei del Cinema, etc, 
i hem provocat un corriment de les 
posicions nacionals de CiU.Catalunya 
estarà preparada per a la Independèn-
cia quan el primer partit de l’esquerra 
i el primer de la dreta siguin indepen-
dentistes i sumin una majoria social 
i política molt àmplia. I per arribar a 
aquest escenari encara hem de picar 
molta pedra, tots plegats.
La nostra aposta per al pròxim cicle 
polític és coneguda: portar el debat al 
terreny de la radicalitat democràtica, 
a través d’un Referèndum democràtic 
sobre la Independència.
Si Esquerra és decisiva, serà molt di-
fícil dir-nos que no. És per això que 
demano, des de l’esquerra, el vot útil 
de tots els independentistes: perquè 
no som cap aventura personal, perquè 
Esquerra ja ha demostrat que és una 
palanca de canvi, i perquè, humilment, 
em sento madur per rebre i gestionar 
amb responsabilitat la vostra con-
fiança.
Visca Catalunya lliure! 
Joan Puigcercós
President d’Esquerra Republicana
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Durant els últims set anys, la política ca-
talana ha fet un tomb. Els avenços socials i 
nacionals que ha experimentat el nostre país 
han estat importants. Malgrat les difícils cir-
cumstàncies, el país no s’ha aturat i ha seguit 
avançant. I això no ha estat per casualitat. 
L’aportació d’Esquerra, des del govern i a peu 
de carrer, ha estat decisiva per avançar i incidir 
en la vida diària de la ciutadania.

La feina d’Esquerra ha anat encaminada a 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania de 
Catalunya i també de l’Hospitalet. Intentant 
estendre els serveis i prestacions socials al 
màxim nombre de persones possible, posant 
les bases per fer la nostra economia més for-
ta i sostenible, treballant per una educació de 

qualitat, lluitant per un model de país mediam-
bientalment sostenible o per una llengua cata-
lana forta i amb presència en tots els àmbits 
de la nostra societat.

Però cal seguir fent feina. El 28 de novembre 
els catalans i catalanes tindran l’oportunitat 
de decidir quin país volen pels propers anys. 
Només una Esquerra forta és garantia que el 
país segueixi avançant, sense hipoteques i 
sense límits. Les dones i homes d’Esquerra 
seguirem donant la cara per l’independentisme 
d’esquerres, per l’Hospitalet i per Catalunya. 
Serem gent valenta en la defensa dels avenços 
socials i nacionals. Els que hem assolit i els 
que tots junts assolirem.

SEREM GENT VALENTA EN LA DEFENSA DELS AVENÇOS SOCIALS I NACIONALS



UN PAÍS QUE PROGRESSA EN
BENESTAR I QUALITAT DE VIDA
PER TOTHOM
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Salvem el Rambla? 

La plataforma “Salvem el cine Rambla” és sense dubte un exponent clar del què passa en aquesta 
ciutat, hi ha una remor de fons de canvi. Segurament, si miréssim on som avui i on érem ahir, és cert 
que aquesta ciutat ha fet grans avenços i no em cauen el anells per reconèixer que els governs socia-
listes, que han estat hegemònics els últims 30 anys, n’han estat els protagonistes.

Però també és cert que, si mirem en clau de futur, el projecte que representa el govern municipal 
està esgotat. M’explicaré: hem vist com no han donat resposta a problemàtiques que han sorgit de 
la societat civil de la ciutat. De fet, la seva única resposta ha estat (com sempre amb la prepotència 
habitual), molt clara i contundent: allà on alguns volem cultura “cine Rambla” hi farem pisos, allí on 
volem natura “Can Trabal” hi farem pisos,  enlloc de salvar el nostre patrimoni “carrer Xipreret” farem 
pisos i per acabar-ho de rematar, l’Ajuntament de l’H ha comprat el terrenys de la Remunta al ministeri 
aquesta setmana (com Esquerra ja feia anys que reclamava). I no sabeu per a fer-hi què oi? Sí senyor, 
més pisos...en definitiva la pregunta que em sorgeix és: perquè tenen tanta fal·lera a fer pisos on 
podríem fer espais vitals i de lleure? Aquest és el model de ciutat que volem per l’Hospitalet? NO! Una 
altra ciutat és possible i nosaltres estem preparats per liderar-la. Ens hi vols ajudar?

Eduard Suàrez
Esquerra l’Hospitalet
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