
SÍ QUE ES POT!

Els últims anys d’inestabilitat 
política i bloqueig institucional han 
sigut una constant, amb quatre 
eleccions generals en poc més  
de dos anys, que han posat fi al 
bipartidisme del PP i PSOE amb 
l’aparició de nous actors polítics, 
però molt especialment de les 
confluències: havien nascut 
Unides Podem, En Comú Podem, 
En Marea...i havien vingut per a 
quedarse.

Aquesta crisi de règim conta amb 
una dimensió territorial associada 
a la voluntat del poble de Cata-
lunya de definir el seu futur, 
tractada des d’una perspectiva 
principalment judicial, policial i 
represora, amb una conseqüèn-
cia: la incapacitat d’arribar a una 
solució política d’aquest. 
I un altre no menor: l’entrada al 
Congrés de la extrema dreta, que 
amb la que PP i Ciutadans com-
petien en radicalitat antidemocrà-

“EL GOVERN DE 
COALICIÓ ÉS JA 
UNA REALITAT, 
UNIDES PODEM 
HA DEMOSTRAT 
QUE SÍ QUE ES 
POT.”

tica mentre pactaven governs 
autonòmics i municipals. Els 
resultats de les eleccions del 10N 
permetien dos possibles Gover-
ns: Un format per PP, Vox i Ciuta-
dans; i una majoria progresista 
formada per PSOE i Unides 
Podem, que després d’uns 
comicis en els que la ciutadania 
va donar suport majoritàriament 
opcions d’esquerres. 
Aquesta és la clau d’aquest 
Govern: La majoria de la població 
ha depositat la seva confiança i 
il·lusions en una sortida més justa 
de la crisi, la lluita contra les 
desigualtats i la precarietat en que 
transcurreixen les nostres vides a 
diari.
El Govern de Coalició entre PSOE 
i Unides podem, amb suports 
parlamentaris plurals, presenta un 
front democràtic envers l’extrema 
dreta que obre una nova etapa 
entorn a les polítiques que s’en-
frenten a l’emergència social, 
política i democràtica, millorant les 
condicions de vida de les classes 
populars en el nostre país i facin 
del diàleg una eina que posi punt 
final al bloqueig, amb reconeixi-
ment de la diversitat i plurinacio-
nalitat de l’Estat espanyol.
Un objectiu que només és possi-
ble amb la participació en el 
govern d’Unides Podem, des de 

i mil als carrers. Només amb una 
societat civil movilitzada, no 
contra el Govern, sino a favor del 
manteniment i efectivitat del seu 
programa, serem capaços 
d’avançar en la direcció correcta: 
la igualtat social i l’avenç en drets 
econòmics, socials, laborals i 
polítics en que la majoria de la 
ciutadania ha depositat les seves 
il·lusions. 
Perquè només Unides Podem, 
clar que Sí Que es Pot, perquè 
juntes som més i més fortes. 
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l’audàcia, posant en primer terme 
els interessos i necessitats des 
del 99% de la població,

“TINDREM UN 
PEU EN LES INS-
TITUCIONS I MIL 
ALS CARRERS”

sobre la base d’un acord 
programàtic inequívocament de 
progrés, treballant conjuntament 
amb organitzacions i moviments 
socials.
Per a garantir el compliment 
d’aquest programa serà 
necessària una estratègia combi-
nada, amb un peu en la institució 

ENVERS 
L’EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA
“El sistema és intel·ligent (…), és 
capaç de fer-nos sentir 
responsables de los problemas 
que ell mateix genera.”
Aquesta és una de les reflexions 
que travessa tot el pensament del 
filòsof Slavoj Zizek i és una de les 
reflexions que sempre hem de 
tenir presents quan es tracta de 
pensar en problemes polítics. 
El canvi climàtic, des de fa ja uns 
anys, és un terme que dia rere 
dia sacseja la nostra sensibilitat 
social. Partits polítics, mitjans de 
comunicació, grans corporacions 
empresarials, etc. posicionen el 
discurs públicament, assenyalant 
que “alguna cosa hem de fer” per 
aturar el canvi climàtic. Però, què 
es el que s’ha de fer?
Aquí Zizek torna a fer una crítica 
que, no for de polèmica, apunta 
en una direcció que canvia la 
perspectiva que fins ara dirigeixen 
les nostres accions per a la 
transició (o revolució) ecològica: 
“el sistema posa sobre nosaltres 
la responsabilitat de reciclar, 
comprar menjar ecològic, etc.” y 
emprar NOMÉS  aquestes 
accions que el propi sistema ens 
ven com a solucions, no és un 
altre cosa que una teràpia 
individual, una forma 
d’alliberar-nos d’una càrrega 
moral imposada per aquells qui 
generen el problema climàtic 
global.

l’emergència climàtica passen 
necessàriament per la 
mobilització col·lectiva. 
Amb aquests arguments, que 
pretenen replantejar estratègies 
conjuntes i enfocar de forma 
global el problema del medi 
ambient no vull dir que hem de 
deixar de reciclar (qui tingui espai 
a la cuina), menjar ecològic (qui 
s’ho pugui permetre) o anar en 
bici a la feina (qui tingui la gran 
sort de viure a prop del seu lloc 
de treball), sinó que s’ha 
d’entendre que aquestes accions 
son solucions immediates i 
individualitzadores que el propi 
sistema ens ha venut, 
assenyalant-nos com a 
responsables. 
Només pensant solucions fora 
dels marges que individualitzen 
les solucions podrem abordar el 
repte climàtic

La síntesi de la reflexió és molt 
senzilla: quina és la contribució 
relativa que faig a l’atur del canvi 
climàtic comprant una poma 
ecològica i no pas una poma 
“industrial” quan al mateix temps 
hi ha més de 30 milions de 
cotxes en circulació a Espanya 
que necessiten de combustibles 
fòssils contaminants per a 
circular, desenes de creuers 
diaris als nostres ports que 
generen quantitats ingents de 
contaminació o grans indústries 
que acumulen tones i tones de 
brossa contaminant? 
La contribució és anecdòtica.
Amb aquesta reflexió, es poden 
extreure dos conclusions 
contraposades: la primera, que 
rebutjo de forma frontal és que, si 
els nostres gestos diaris amb el 
medi ambient son residuals pel 
que fa a la contribució del 
benestar ecològic, millor no fer-ne 
res. I una segona, que és la que 
recolzo, i és que les solucions a 
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Quins canvis necessita 
L’Hospitalet?
L’Hospitalet és una ciutat que ha 
crescut a cop d’especulació, sota 
la pressió de la febre constructora 
que ha provocat una alta densitat 
de població i un dèficit d’espais 
lliures i zones verdes, 
imprescindibles per a revertir els 
efectes de la contaminació i per a 
fomentar una vida més sana per a 
la ciutadania. Seria necessàri 
repensar la ciutat, plantejar una 
moràtoria urbanística que permeti 
projectar un esponjament en les 
zones més denses i dissenyar 
nous espais verds per a convertir 
L’Hospitalet en una ciutat 
ambientalment sostenible. 
També és important planejar els 
serveis públics segons els ratis 
de població; com ambulatoris, 
hospitals, escoles infantils de 
primària i secundària, residències 
i centres de dia per a persones 
grans.

Què pot fer L'Hospitalet En Comú 
Podem per la gent de la ciutat?
El nostre compromís, des de 
L’Hospitalet En Comú Podem, és 
impulsar una ciutat socialment 
justa, que tingui cura del 
mediambient i del patrimoni 
històric. Una ciutat sostebible i 
solidària per a viure en plenitut i 
dignitat. Una ciutat en la que es 
puguin plantejar projectes de vida 
dignes. Una ciutat sense 
especulació inmobiliària, sense 
desnonaments, sense exclusió 
social. Una ciutat que faci 
quelcom tan senzill com tenir cura 
de la seva gent. 

 
Tot això per a resoldre la saturació 
provocada per la construcció de 
nous habitatges amb el 
consecutiu increment de població 
que necessita tenir garantits 
l’accés a dits serveis públics.
Un dels problemes més greus de 
la ciutat és la desigualtat, 
aguditzada per un problema 
d’accés a l’habitatje. 
Resulta intolerable que bancs i 
fons buitre desnonin a persones 
vulnerables i que els preus del 
lloguer siguin inasumibles a causa 
dels sous precaris que pateix la 
majòria de la gent de L’Hospitalet.
És imprescindible que els 
Governs de l’Estat, la Generalitat i 
els Ajuntaments impulsin una 
xarxa sòlida d’habitatge pública 
de lloguer social, així com una 
regulació per llei dels lloguers, per 
assegurar aquest dret 
constitucional a la ciutadania.
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Des de quan estàs implicada a la política?
Vaig iniciar el meu compromís amb el moviment veïnal a mitjans dels 
anys 80, en l’Associació de Veïns de Collblanc-La Torrassa, una 
veritable escola de democràcia, de coneixement del municipi i que 
va suposar un aprenentatje de compromís i dedicació envers les 
problemàtiques de la ciutat dels nostres veïns i veïnes. En el 1989 
vaig formalitzar la meva militància en una formaci´p política que 
defensava els drets de la classe treballadora, el PCC i vaig participar 
en l’Assemblea fundacional d’EUiA, integrada avui a Catalunya en 
Comú.

“L’HOSPITALET NECESSITA UNA CIUTAT 
PARTICIPATIVA I VERDA QUE PENSI EN 
EL BENESTAR DE LA GENT”

@AnnaGonzlezMont
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