Construïm més PSC a L’Hospitalet
El PSC de L’Hospitalet ha estat el partit majoritari a la nostra ciutat en totes les
convocatòries electorals municipals, d’ençà de la primera, que es va celebrar l’abril de
1979. Així, el passat 26 de maig, vam aconseguir de nou revalidar la majoria absoluta a
l’Ajuntament, amb Núria Marín al capdavant després de 12 anys. Aquest és el millor
reconeixement a la feina feta, però sobretot és la millor mostra de la confiança que els
ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet tenen en nosaltres com el partit que ha propiciat els
grans canvis i transformacions socials i econòmiques de la nostra ciutat.
El capital polític, doncs, que hem de gestionar entre tots i totes és molt important i ens ha
d’esperonar a treballar amb responsabilitat, però també amb molta ambició pels propers 4
anys. Un cop tanquem el Congrés de la Federació, hem de treballar per fer més fort,
encara, el projecte del PSC a la nostra ciutat, fixant-nos quatre objectius bàsics:
Primer. Unitat. Com més units estem, més forts serem. Aquesta és una màxima que pot
semblar un tòpic, però que no ho és. Un cop escollit el nou equip que ha d’impulsar el
projecte del PSC a la nostra ciutat durant els propers anys, ara toca treballar junts per
assolir els objectius que ens marquem col•lectivament. El partit ha de sortir més fort i més
unit quan acabi aquest Congrés, que quan va començar, superant les diferències i
centrant-nos en tot allò que ens uneix: els nostres valors i ideals socialistes i la nostra
estima per la ciutat de L’Hospitalet. Al PSC de L’Hospitalet no sobra ningú i falta molta gent
i un objectiu bàsic és que tothom que vulgui participar, aportar i sumar, trobi un espai on
fer-ho. Hem d’aprofitar el talent, les ganes i el compromís de tanta i tanta gent que està
disposada a donar el millor de si mateixos, perquè el projecte del PSC continuï sent el que
millor representa la majoria social d’esquerres a L’Hospitalet.
Segon. Créixer en militància activa. Hem de créixer. Hem de ser més i ser-hi a més llocs,
per a poder exercir el nostre lideratge social a la ciutat. Ara que governem a España; ara
que tenim bones expectatives electorals a Catalunya i ara que tenim majoria absoluta a la
nostra ciutat, no ens podem resignar a ser cada vegada menys militants al partit.
Necessitem créixer. I de forma especial, si volem continuar sent el partit que més
s’assembla a la societat que aspirem a representar, hem de créixer en la militància
femenina. El partit que més ha fet, des dels diferents governs, per la lluita per la igualtat
entre homes i dones, ha d’aspirar a comptar amb més dones entre les seves afiliades.
Tanmateix, el partit que més ha fet per la dignitat de les persones, independentment dels
seus orígens, ha d’aspirar també a créixer en la militància que representi aquesta diversitat
social que avui és una realitat a casa nostra. Si ho fem, si creixem, si aconseguim ser
atractius per més gent, diversa, de diferents sectors, edats i condició, podrem ser també a
més llocs, podrem tenir més presència política i més capacitat d’influència a espais centrals
de la nostra ciutat.
Tercer. Som Roig, Verd i Violeta. El passat 15 de desembre, el PSC va aprovar al seu
Congrés, les línies estratègiques del seu projecte pels propers 4 anys. El projecte que ens
ha de permetre recuperar el lideratge polític a Catalunya, posant per davant els temes que
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realment afecten el dia a dia dels nostres ciutadans i ciutadanes, més enllà dels
esdeveniments lligats al sobradament conegut procés. I ho va fer escollint, com a imatge
representativa, tres colors: el roig, el verd i el violeta. El roig de la igualtat d’oportunitats, els
drets socials i la justícia, la nostra raó de ser. El verd de la lluita, imprescindible, per un
medi ambient de qualitat i un planeta sostenible, en un moment d’emergència climàtica i de
necessitat de canvis transcendentals. I el violeta del feminisme, perquè això és el que som.
Feministes que lluitem per la igualtat real entre homes i dones i per la desaparició de
xacres, com la de la violència de gènere, que colpegen amb crueltat la vida de moltes
dones al nostre país. Per tant, a L’Hospitalet també hem de ser capaços de desenvolupar
el projecte polític del PSC, aterrant-lo a la realitat de la nostra ciutat. El Govern Municipal
treballa en aquesta clau, però el partit ha de tenir el seu espai propi per, coordinadament,
fer arribar el nostre projecte polític a tots els racons de la ciutat, cercant una major
influència en els diferents sectors. Per això, també necessitem ser més i reforçar les
polítiques sectorials.
Quart. Objectiu 2023. A ningú se li escapa que el maig de 2023 tornarem a tenir una nova
cita amb les urnes per decidir qui governarà la nostra ciutat a partir d’aquella data. Com diu
moltes vegades la nostra alcaldessa, la campanya de les municipals comença l’endemà de
l’inici del mandat. No podem esperar a tres mesos abans per fer la campanya. Mai ho hem
fet i el que ha funcionat bé fins ara, no hi ha cap raó per canviar-ho. El Govern Municipal té
molta feina al davant, per tal de fer realitat els grans projectes de ciutat que hem definit al
nostre programa electoral, sense perdre de vista el dia a dia d’una ciutat que s’enfronta als
problemes quotidians dels seus veïns i veïnes. Però el partit també en té de feina. El partit
ha de treballar sense descans per arribar en les millors condicions possibles a aquesta cita
tant important. Pel camí segur que haurem de fer front a altres eleccions, com les ja
anunciades autonòmiques d’aquest mateix any. Ens hi deixarem la pell. Perquè un bon
resultat a Catalunya, és un bon auguri per les eleccions municipals. Però des d’avui mateix
posem la proa, tots junts, en direcció a les eleccions municipals de 2023, sota el lideratge
de l’alcaldessa i candidata Núria Marín, amb l’objectiu de revalidar la majoria absoluta i
sumar el màxim de ciutadans i ciutadanes al nostre projecte de ciutat.
Aquest és el nostre compromís: unitat, més socialistes a L’Hospitalet, més roig, verd i
violeta i més Núria Marín i PSC-LH per l’objectiu 2023. Treballem junts per aconseguir-ho.
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