
                           
                           
                           
                           
                                                                                                        

16 Desembre 2017 - Número 129lll parlem-ne
Debat polític de El Llobregat previ al 21-D

El Llobregat, amb la col·laboració de la televisió ETV, celebra un debat 

polític a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb les

set forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya

E
l Baix Llobregat i L’Hospitalet serà clau, novament, 
per decidir el futur de Catalunya a les pròximes elec-
cions del 21 de desembre. Per aquest motiu, amb 
l’objectiu de proposar arguments i propostes, El Llo-

bregat ha celebrat un debat polític, amb la col·laboració de 
la televisió comarcal ETV, on han participat les set forces 
parlamentaries amb representació. 

Els participants han estat: en representació de Junts per 
Catalunya, Xavier Fonollolsa, alcalde de Martorell i membre 
de l’executiva nacional del PDeCAT; Jordi Albert, president 
comarcal d’ERC; Miguel García, portaveu de Ciutadans a 
L’Hospitalet; David Pérez, diputat del PSC i segon secreta-
ri de la Mesa del Parlament; Candela López (Catalunya en 
Comú-Podem), coordinadora comarcal d’ICV i membre de 
la comissió executiva de Catalunya en Comú; Manuel Reyes, 
diputat provincial del PP; i Vidal Aragonés, regidor de Crida 
per Cornellà i a les llistes com a número 3 de Barcelona per 
la CUP.

El debat, celebrat al Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, ha durat fins a tres hores, on hem debatut sobre cinc blocs 
diferents. A continuació mostrem un resum amb les respostes 
principals als blocs; sense al·lusions, interpel·lacions ni rèpli-
ques que no responien als blocs. En aquest sentit, el debat ín-
tegre serà emès per ETV durant la campanya electoral i estarà 
disponible a l’edició digital www.elllobregat.com. 

Xavier Fonollosa (Junts per Catalunya), Jordi Albert (ERC), Miguel García 

(C’s), David Pérez (PSC), Candela López (Catalunya en Comú-Podem), 

Manuel Reyes (PP) i Vidal Aragonés (CUP) han estat els participants

III BLOC 1: QUÈ ÉS EL MILLOR PEL 
BAIX LLOBREGAT I L’HOSPITALET?

AlcAlde de MArtorell i MeMbre de l’executivA 
nAcionAl del pdecAt. representAnt de junts per cAtAlunyA

Xavier Fonollosa

E
l 21 de desembre hi ha unes eleccions que no són nor-
mals perquè les convoca el Govern de l’Estat espa-
nyol com a conseqüència de l’aplicació arbitrària de 
l’article 155 de la Constitució, que suposa un segrest 

de les institucions amb tota una colla de conseqüències que 
estem vivint avui al Baix Llobregat i a Catalunya. Recordem 
que el meu cap de llista, en aquest cas, Junts per Catalunya, 
que és el president legítim del país, està al exili junt amb 
quatre consellers i la resta del Govern estan empresonats. En 
unes eleccions normals, les llistes polítiques expliquen que 
faran en cas de tenir responsabilitats de Govern. En aquest 
cas, demanarem el retornar el Govern legítim –i ho hem de 
fer democràticament guanyant les eleccions-; l’amnistia dels 
presos polítics i, tercer, entaular un diàleg que demanem des 
de fa anys i panys en aquest país i no se’ns ha concedit mai.

EL DEBAT, MoDERAT PEL DiRECToR DE EL LLoBREGAT, iMAnoL CRESPo, S’hA CELEBRAT A LA SEU DEL ConSELL CoMARCAL DEL BAiX LLoBREGAT 

PER oRDRE: DAViD PéREz (PSC); MAnUEL REyES (PP); XAViER FonoLLoSA (PDECAT); 
MiGUEL GARCíA (CiUTADAnS); ViDAL ARAGonéS (CUP); JoRDi ALBERT (ERC)
i CAnDELA LóPEz (CATALUnyA En CoMú- PoDEM)
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regidor de cornellà en coMú - cridA per cornellà i A les 
llistes de lA cup coM A núMero 3 de bArcelonA

debat polít ic - 21 de desembre

president d’erc Al bAix llobregAt i l’hospitAlet i núM. 
17 de lA llistA de bArcelonA de lA cAndidAturA d’erc

Jordi Albert

S
ón unes eleccions il·legítimes i il·legals que no ha 
convocat el president de la Generalitat i, per tant, 
que vulnera el propi Estatut i la Constitució que tant 
volen defensar. Pel Baix Llobregrat i L’Hospitalet, 

que sempre ha estat una comarca lluitadora, que s’ha distingit 
pel seu desenvolupament industrial i de cohesió territorial, 
aquestes eleccions seran molt importants. És determinant per 
continuar el camí de la dignitat o el camí de la república que 
ja es va proclamar el passat 27 d’octubre. Les eleccions van 
de dignitat i democràcia i al Baix Llobregat en sabem molt 
d’això. Perquè els nostres barris s’han construït des del fang, 
amb les mans de les persones que vivien als anys 60 i 70, 
els nostres pares i nostres avis, que van ajudar a fer créixer 
aquestes grans ciutats. I ara mateix, els que som baixllobre-
gatins estem orgullosos de la comarca que tenim. El Baix és 
clau: si juga i aposta fort per la dignitat i per la democràcia, 
aquesta república serà una realitat.

portAveu de ciutAdAns A l’hospitAlet

Miguel García

L
o mejor es abrir una nueva etapa con un gobierno que 
apueste por la convivencia; que ponga en valor la plu-
ralidad y la densidad de la sociedad catalana; y que 
trabaje para mejorar los servicios públicos. Es capi-

tal. Llevamos demasiados años paralizados por un proceso 
a ninguna parte, que lo único que genera es confrontación, 
inestabilidad, frustración y empobrecimiento. Esto ya se ha 
demostrado con la salida de las empresas. Han gobernado 
despreciando a más de la mitad de la población catalana, 
prometiendo una independencia fácil, sin costes y que sería 
respaldada por todo el mundo. Y se ha visto que no ha sido 
así. La Unión Europea les ha dicho por activa y por pasiva 
que fuera de España no caben. Pero siguen, erre que erre, en 
la mentira permanente. Y eso no es bueno ni para Cataluña ni 
para el Baix Llobregat y L’Hospitalet. Después de tantos años 
de ciencia ficción, queremos llevar la política catalana a la 
realidad, queremos construir entre todos una Cataluña nueva, 
generando riqueza y esperanza de un futuro mejor.

diputAt del psc i segon secretAri de lA MesA del 
pArlAMent de cAtAlunyA

David Pérez

L
a legislatura que hem acabat ha estat la del fracàs; la 
pitjor de tota la història del Parlament. S’han comés 
molts errors, il·legalitats, ens hem enfrontat entre els 
catalans i hem arribat a una línia d’enfrontament molt 

dura amb la resta d’Espanya. A més, el procés d’independèn-
cia no ha solucionat cap problema dels catalans. Tenim una 
economia malmesa, aquesta fractura social i s’han posat en 
greu perill les nostres institucions d’autogovern. És una situa-
ció molt complicada, però té solució: com diu l’Iceta, tornar a 
la política, al diàleg, la negociació i el pacte. Tornar als grans 
acords, a tancar les ferides, a promoure la reconciliació, tor-
nar a ser un sol poble, un poble combatiu i que ha de canviar 
de rumb. Som la millor solució per plantejar aquestes qües-
tions i és en aquesta línia que hem plantejat una candidatura 
que pensa en aquestes àmplies majories per mirar de canviar 
el país i consensuar propostes que facin sortir a Catalunya 
d’aquesta situació que no porta enlloc.

coordinAdorA coMArcAl d’icv i MeMbre de lA 
coMissió executivA de cAtAlunyA en coMú

Candela López

S
ón unes eleccions convocades d’una manera anòma-
la, en el marc del 155 de l’Estat, amb l’autonomia 
suspesa, amb el president a l’exili i amb els Jordis a 
la presó i, també, en aquest xoc d’impotències: per 

una banda, la unilateralitat a la que ens ha portat la majo-
ria independentista i, d’altra, un Estat que no ha estat capaç 
de donar. Hem de revertir aquesta situació, necessitem una 
proposta inclusiva i integradora on el Baix sempre ha estat 
ben representada, on molta gent ha lluitat molt de temps –
junts- per un catalanisme popular i per la defensa de la nostra 
llengua. Aquestes eleccions han d’anar també dels problemes 
de la gent, del que li preocupa a la ciutadania: no hem de 
deixar de banda quina és la situació de la sanitat pública a la 
nostra comarca, l’educació, les polítiques d’habitatge, com 
recuperem el treball digne, com defensem el nostre territori, 
les infraestructures, la potenciació de l’economia, i amb qui-
na democràcia: des de la proximitat i el municipalisme.

diputAt provinciAl del pp, A les llistes 
per bArcelonA coM A núMero 7 

Manuel Reyes

T
enemos una gran oportunidad. Una oportunidad para 
recuperar la convivencia, el sentido común, para co-
ser las heridas. Queremos un gobierno que solucione 
los problemas, no que los genere. Es importante que 

tengamos un gobierno distinto al separatista, que lo que hizo 
fue sustraer los derechos y el autogobierno a los catalanes; 
todos recordaremos la sesión del día 6 y 7 de septiembre en 
la que se vulneró los derechos de los diputados, no se atendió 
al Consejo de Garantías Estatutarias, no se hizo caso a los 
letrados ni a la Mesa, los diputados no pudieron presentar 
propuestas ante dos leyes que se presentaban para desconec-
tar y romper totalmente con España, además, con un método 
inadecuado porque no se consiguió una mayoría superior a 
los 90 diputados que sería necesaria para cambiar el Esta-
tut. No podemos compartir este modelo. No queremos que se 
vayan las empresas -2.600 han cambiado ya su sede social y 
mil la sede fiscal- y hemos perdido la Agencia Europea del 
Medicamento. 

Vidal Aragonés

A
llò que és millor per a la comarca és el millor per a la 
classe treballadora. Reclamem que pel 21D, aquells 
que lluitem per igual per la independència nacional 
i per l’alliberament social, ens veiem reforçats. És 

determinant parlar de les persones. El 25% dels catalans que 
tenen feina són potencials pobres. Aquesta és la realitat del 
nostre país: al 2007, era únicament el 10%; acompanyat amb 
el 50% de desocupació juvenil, el 20% de desocupació gene-
ral i amb uns serveis públics cada vegada més degradats. És 
això el que hem de revertir d’una manera accelerada. Podrí-
em coincidir que a Catalunya no s’ha fet res, però a l’Estat 
espanyol la situació no és millor, sinó que és pitjor en algu-
nes zones. Plantegem els decrets de la dignitat: un pla de xoc 
social que doni. Això sí, no volem vendre el que no es pot. 
Polítiques socials a l’Estat espanyol no són possibles i només 
hem de veure el conjunt de sentències del Tribunal Constitu-
ciona. Davant d’això, reclamem fer efectiva la república ca-
talana, que és una nova institucionalitat, és control sobre les 
infraestructures fonamentals i és nacionalització dels sectors 
estratègics de l’economia.
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III BLOC 2: CRISIS POLÍTICA. PER 
ON PASSA LA SOLUCIÓ AL CONFLIC-
TE INSTITUCIONAL

Xavier Fonollosa (Junts per Catalunya)

E
l més important és que primer es reconegui que hi ha 
un problema polític. Des de totes les institucions de 
l’Estat s’ha entès malament i han volgut fer un pro-
blema jurídic. I no és un problema nou, sinó que s’ha 

accentuat pel maltracte de l’Estat a Catalunya. Tot ciutadà té 
dret a tenir un Estat que el protegeixi i defensi els seus inte-
ressos. I a Catalunya no només no el tenim, sinó que ens mal-
tracta. L’únic que hem demanat és triar el nostre futur polític: 
fins a set vegades. El que volem és consultar als ciutadans. 
És possible amb aquesta Constitució. Mai han volgut. Cap 
dels partits unionistes. Ens diuen que hauríem de fer el refe-
rèndum extensiu a tot l’Estat espanyol  com si demanéssim al 
Regne Unit que tota Europa hauria de votar pel ‘Brexit’. La 
via de solució és el diàleg, ara i sempre. Quan durant sis anys 
seguits tens més d’un milió i mig de persones manifestant-se, 
has de reconèixer que alguna cosa passa. I és el que l’Estat 
mai ha volgut veure.

Jordi Albert (ERC)

É
s una evidència que estem en una crisis institucional. 
Ho estem perquè tenim un govern legítim a l’exili i 
l’altra part empresonat. Així com el Jordi Sànchez i 
el Jordi Cuixart, tots ells presos polítics tot i que es 

vulgui negar. L’alliberament dels presos polítics i el retorn 
del govern legítim és essencial i determinant. Bona part d’ells 
formen part de les candidatures independentistes. L’ex alcal-
de d’un municipi d’aquesta comarca, l’Oriol Junqueras, de 
Sant Vicenç dels Horts, el líder de la meva candidatura, no 
podrà fer campanya perquè està entre reixes. Això en un Estat 
democràtic no és normal i ho hem de combatre. És un esce-
nari en el que hem d’anar a per totes. Perquè no tenim una 
resposta institucional adequada a l’altre cantó. La proposta 
d’una reforma constitucional resulta que és només per fer, se-
gons el PSOE, un model federal; altres ni la plantegen. L’únic 
que demanem és que si es reforma la constitució és perquè 
puguem votar; i això tampoc ho volen donar. Per tant, l’única 
sortida és guanyar i arrasar a aquestes eleccions per fer un arc 
parlamentari republicà i d’esquerres.

Miguel García (Ciutadans)

N
o podemos seguir con un gobierno que se salte las 
leyes. El próximo gobierno tiene que ser dialogan-
te, tolerante y que escuche a todos. Tenemos una 
puerta de esperanza para solucionar el conflicto. El 

21D tenemos la oportunidad de cambiar eso y no dar paso un 
gobierno que vuelva al bucle. Sería lamentable y no resolve-
ríamos nunca el conflicto. Y cuando se habla de diálogo, que 
estamos de acuerdo, se trata de decir con quien y para qué. 
Sobre todo, los que dicen que quieren llegar a Ítaca sin dar 
un paso atrás. Se habla de sentimientos, pero el sentimiento 
no es fuente de derecho. Si se van a basar en el albur de los 
sentimientos nobles de algunos ciudadanos, sin raciocinio y 
equidad en una Europa en la que nos hacemos todos falta, 
será imposible resolver el conflicto si no hay voluntad de 
diálogo, sobre todo, por las fuerzas que han gobernado hasta 
ahora, que hablan de diálogo, pero no se lo creen.

David Pérez (PSC)

E
stem en una situació de conflicte difícil, en unes elec-
cions rares. Però el conflicte no és amb l’Estat espa-
nyol; és entre els mateixos ciutadans de Catalunya. La 
fractura social s’ha produït a Catalunya. La primera 

cosa per assumir un bon diàleg és no mentir. Vull diàleg. Al 
Parlament de Catalunya, on me’ls ha negat una majoria parla-
mentària. Per cert, jo vaig votar el mateix que el senyor Nuet. 
Exactament el mateix. Quan un reclama diàleg, el primer que 
ha de fer és anar a les reunions. Si es convoca una reunió a 
Espanya amb totes les autonomies has d’anar i intentar veure 
què hi ha allà. Hi ha problemes a tot arreu i els mateixos. Hi 
ha solució. Podem arribar a un pacte amb l’Estat, és possible 
una reforma federal. El PSC la vol, els socialistes de tota Es-
panya estan disposats a tirar-la endavant. Noves institucions, 
noves competències, nova definició de Catalunya, nou sis-
tema de finançament i un nou Estat més modern. I després 
votar-ho, de manera refendària, entre tots.

Candela López (Catalunya en Comú-Podem)

H
em de fugir d’aquesta lògica de blocs; no porta en-
lloc. I hem de mirar l’arrel del problema: el PP va 
portar al Tribunal Constitucional l’Estatut de Cata-
lunya. Demostra la falta de voluntat del PP de trobar 

una solució al tema. Evidentment, en el marc actual, estem en 
contra de l’aplicació del 155, però també de la DUI que ha 
portat unes conseqüències duríssimes en l’àmbit polític, eco-
nòmic i social i que comporten una gran irresponsabilitat que 
ha portat enlloc. La solució passa per un referèndum acordat, 
que sempre hem defensat. Hem de tornar a aquestes àmplies 
majories que fa poc recordàvem de Cipriano García i dels 
‘Altres catalans’ de Candel i passa per tres punts: amnistia 
dels presos polítics, defensa de l’autogovern i la renúncia a la 
via unilateral que no porta enlloc.

Manuel Reyes (PP)

L
a solución pasa por los que estamos de acuerdo en que 
se recupere la legalidad, el diálogo y el consenso. Re-
solviendo los problemas que te dice la gente: mejorar 
la educación, el sistema sanitario, las pensiones, en-

contrar un empleo, llegar a fin de mes. Sin embargo, los par-
tidos separatistas han explicado a los catalanes que con una 
estelada iban a solucionar todo; y eso es rotundamente falso. 
Se han perdido 2.600 empresas en Cataluña. ¿Qué propone 
el PP? Incentivos fiscales para que vuelvan. El sector inde-
pendentista siempre plantea, ahora, o todo o nada. Cuando 
Puigdemont presentó una propuesta con 46 puntos, estuvimos 
de acuerdo de hablar y llegar a acuerdos en 45. Pero no era 
suficiente. Solo interesaba la independencia y solo buscaban 
la fractura. Y ahí no nos van a encontrar. El Gobierno de Es-
paña está poniendo los cimientos para que vuelva la riqueza a 
Cataluña que nunca se tuvo que haber marchado. 

Vidal Aragonés (CUP)

E
l que ha fracturat aquest país han estat les conseqüèn-
cies de la crisis del capitalisme. Tenim fractura per les 
condicions de vida dels habitants d’aquesta comarca. 
Tenim un mandat popular que ve de l’1 d’octubre i 

l’hem de fer efectiu. Com vam conquerir el dret a vaga al Baix 
Llobregat? Fem vaga. Quan era il·legal. Amb mobilització de 
masses i autoorganització. Ens encantaria que hi hagués una 
entesa bilateral, però si en 300 anys no hem vist la mínima 
expressió de la possibilitat del dret d’autodeterminació, per 
què l’hem de veure ara? Millo ho ha dit: que no es negociarà 
mai. C’s vol condecorar els policies i guàrdies civils que van 
causar més de mil ferits l’1 d’octubre. Diuen: 2.600 empreses 
que s’han anat promogut pel PP en un Consell de Ministres. 
No es van recordar vostès quan 65.000 empreses, de l’any 
2008 al 2014, van tancar al Principat amb la normativa apro-
vada pel PP amb l’aleshores Convergència, amb la poca críti-
ca del Partit Socialista i amb el suport posterior de Ciutadans.

III BLOC 3: ECONOMIA. 
QUINES MESURES ECONÒMIQUES 
CALDRIA IMPULSAR AL TERRITORI?

Xavier Fonollosa (Junts per Catalunya)

T
enim la sort que estem en la comarca, junt amb 
L’Hospitalet, més poblada de Catalunya amb un mi-
lió d’habitants, amb més del 10% del PIB de Catalu-
nya i, a més, amb una comarca dinàmica. Proposem 

que es facin totes les infraestructures que, malauradament, 
depenen de l’Estat, i que porten dècades pendents. El famós 
túnel de Vallirana i el viaducte i el túnel del quart cinturó, que 
fa vint anys que es va projectar i està pendent per fer tot i que 
uneix les dues comarques més dinàmiques de Catalunya: el 
Baix Llobregat i els Vallès. Mentrestant, s’han fet moltes líni-
es d’AVES, aeroports que no van avions i, a Madrid, s’ha fet 
l’M-30, l’M-40 i l’M-50. Perquè veiem el greuge comparatiu; 
són realitats, no sentiments. I això el que fa és que perdem 
oportunitats econòmiques. Catalunya és una de les regions 
més prosperes d’Europa, però ens manca formar part de la 
pressa de decisions de les infraestructures que ens calen. Per 
això demanem consultar a la ciutadania el futur que volem.

Jordi Albert (ERC)

J
a van diversos pressupostos que s’inclou, per exem-
ple, l’enllaç de la A-2 amb l’AP-7, però no s’executa 
mai. Estem farts de veure com, de tant en tant, apa-
reix un camió pel pont de la vergonya i que se’n va; la 

B-40, el túnel de Vallirana... Són connexions que ens situen 
com un pol logístic de primer ordre. I no només això: tenim el 
Port, que és d’un potencial immens, i que ara amb el 155 no 
pot fer les seves tasques habituals. Estem en una situació gra-
víssima. Tenim una via d’AVE que ens travessa la comarca, 
però, en canvi, tenim Rodalies que cada dos per tres té defici-
ències. I no només Rodalies. Hi ha altres serveis de transport 
públic amb deficiències per manca de finançament de l’Estat. 
L’AMB hauria de rebre de l’Estat una aportació cada any: no 
la rep mai. No podem avançar i això és amputar el creixement 
econòmic de la comarca i de Catalunya. Sempre que hem 
anar a picar la porta, ens la han tancat. El motor econòmic del 
país que rau al Baix Llobregat i a l’àrea metropolitana l’han 
posat en escac i no hem estat nosaltres.

parlem-ne
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Miguel García (Ciutadans)

L
a primera medida es reconstruir la estabilidad y la con-
fianza en Cataluña. Que se ha perdido en Europa y por 
donde suena Cataluña por el proceso independentis-
ta. El ejemplo más claro ha sido la designación de la 

Agencia Europea del Medicamento. Tenemos las condiciones 
óptimas para que la economía crezca: capital humano, ubica-
ción, conexión, tejido económico… Podemos competir con 
las mejores regiones del mundo. Pero si no salimos de este 
inpass, no podremos. Llevamos muchos años bloqueados. En 
un mundo globalizado, no te puedes dormir. Y estamos per-
diendo este tren. ¿Por qué se van las empresas de Cataluña? 
Porque no hay confianza. El capital huye. En Madrid, en Va-
lencia, en Baleares están que se relamen. Mira si se pierden 
puestos de trabajo; tendremos más paros, menos camas en 
los hospitales… Todo generado porque no somos capaces de 
poner la proa hacia la prosperidad en este país. 

David Pérez (PSC)

N
o hem de negar la realitat. S’han anat empreses i no 
podem dir que no passa res com diu el representant 
de la CUP. El primer que hem de fer per recuperar la 
confiança és deixar de mentir. És un desastre el que 

ha passat. La gestió del conseller d’Economia és la pitjor de 
tota història del Parlament. O diu tothom. Hi ha un 40% del 
PIB de Catalunya que ha fet les maletes, tenim els bancs fora 
i hem perdut la influència a Europa. Hem de recuperar l’acti-
vació de l’ocupació; hem de combatre l’abús en l’explotació 
laboral (més partides en inspeccions); hem de fer una nova 
reforma fiscal, verda, i de l’IRPF i successions i donacions, 
tot el contrari que va fer el primer govern de Mas; i un pla 
d’actuació contra el canvi climàtic i innovació. La comarca 
ho pot fer. És estratègica en el conjunt del país. Tenim uns 
dels ports i un dels aeroports millors d’Europa; la xarxa de 
Rodalies -absolutament millorable- i una xarxa d’autopistes 
molt importants i envejables a la resta d’Europa... El corredor 
del Mediterrani és clau i vostès estan dient que es faci ja per 
marxar d’Espanya. Pareu d’una vegada. Vostès mai heu sabut 
negociar res. Sabeu què va fer el conseller Castells? Va entrar 
al despatx del ministre d’Economia i els hi va dir o surto de la 
mà d’un acord de finançament o surto de la mà de la Guàrdia 
Civil. A veure si apreneu. 

Candela López (Catalunya en Comú-Podem)

E
ns hem de posar en el cap de les persones i la seva 
precarietat laboral i com impulsar polítiques soci-
als. Abans Jordi Albert (ERC) parlaves d’aliances i 
un govern d’esquerres, però us heu aliat, en termes 

econòmics i de la reforma laboral, en concret, amb gent que 
està molt lluny de defensar el treball digne i de qualitat de les 
persones. Demanem al PSC que torni al PSC de Maragall que 
realment defensava el treball digne del poble de Catalunya. 
El Baix, que representem el 10% del PIB de Catalunya, té 
molt a dir a les eleccions perquè a això es contraposa l’11% 
d’atur a la comarca i el 20% de risc de persones en risc de 
pobresa. Hem de revertir algunes polítiques. La recuperació 
passa per un nivell d’inversió que garanteixi la cohesió soci-
al: amb polítiques d’atenció a les persones, promoció econò-
mica, foment de l’ocupació, compatibilitat de les empreses... 
I la comarca té moltes potencialitats. Tenim, a Castelldefels, 
el Campus del Parc Mediterrani de la Tecnologia que presen-
ta moltes oportunitats en innovació; fa poc vam presentar el 
pla per a la indústria al territori que és puntera i que hem de 
seguir treballant; i, evidentment, no podem deixar de parlar 
del Parc Agrari, un valuós patrimoni pel que hem lluitat molt.

Manuel Reyes (PP)

L
os partidos independentistas hablan de la importancia 
económica que tiene la comarca, pero no lo plasman 
cuando gobiernan. En el presupuesto de 2017 de la 
Generalitat, solo 64 millones de euros van a venir al 

Baix, un 35% menos que en 2015. Nos decían los separatis-
tas que España nos roba. Según un estudio, la provincia de 
Barcelona aporta 22.500 millones a la Generalitat, de los que 
solo vuelven 18 millones. 4.500 millones no vuelven, cada 
año. Significa que cada ciudadano aporta más 829 euros. Ha-
blemos de las carreteras que están pendientes de la inversión 
de la Generalitat, como la B-224 de Sant Esteve Sesrovires; 
o la línea 3 en Esplugues; o por qué se suprimió la línea de 
Metro en la zona Delta. Estamos pendientes de concertar pla-
zas residenciales; la financiación de Escoles Bressol; o del 
pago de la deuda a los Ayuntamientos… Que ha pasado con 
los PUOS o el Fons de Cooperació Local. Todo reducido a la 
nada. Dinero sí hay, pero para TV3, el DiploCAT, para abrir 
embajadas, pero no para las comarcas que no votan a los in-
dependentistas.  

Vidal Aragonés (CUP)

P
osem a les persones en el centre de l’economia, no el 
mercat. Fem un plantejament clar: pla de xoc social. 
Això sí, si cada vegada que plantegem una mínima 
alternativa progressista, l’anul·la el Tribunal Consti-

tucional... Però tenim alternatives. La primera passa pel sec-
tor públic: no pot ser que els serveis públics i socials estiguin 
en mans d’empreses privades, amb ànim de lucre. El proble-
ma és que no busquen oferir un bon servei sinó guanyar be-
neficis. Internalitzem el servei públic, perquè sigui de qualitat 
i generar ocupació. També diem pla d’industrialització soste-
nible: la comarca ha estat la referència europea i, a dia d’avui, 
la única alternativa per tenir ocupació de qualitat passa per la 
indústria. I ho deia Candela López, hem d’aprofitar el Parc 
Agrari i l’agricultura per a generar ocupació i per la sobirania 
alimentària. Fiscalitat progressista i progressiva. I fem una 
repassada del que han votat els representants d’aquests grups. 
Amb aquests eixos podem intentar-ho. I diem intentar-ho, 
perquè nosaltres ja hem vist que passa quan s’aprova una nor-
mativa progressista, que el Tribunal Constitucional l’anul·la. 

III BLOC 4: ENTREN EN VIGOR LES 
RESTRICCIONS EN LA CIRCULACIÓ 
DELS VEHICLES CONTAMINANTS. 
QUE ELS HI SEMBLA?

Xavier Fonollosa (Junts per Catalunya)

A
mb aquestes mesures que s’han fet des de la con-
selleria de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’AMB i els ajuntaments més importants de la zona, 
estem absolutament d’acord. Ara bé, hi ha hagut un 

dèficit a l’hora d’aplicar-ho. Hi ha molta desinformació; hi ha 
molta gent que no té la targeta i no sap on demanar-la... Com 
a tota gran conurbació urbana, hi ha unes limitacions, sobre-
tot, per la qualitat de l’aire que és bàsic i important. 

Jordi Albert (ERC)

S
ón necessàries i imprescindibles. Però hi ha altres 
elements que calen tenir en compte: la diversitat de 
la comarca i, per tant, tenir plena consciència de les 
vies que divideixen el territori. Hem de preservar el 

Parc Agrari, però també els espais verds com el Delta. Podem 
limitar el nombre de vehicles, però això no ajuda a que el 
transport públic tingui una xarxa més consistent. I això vol dir 
invertir diners. 114 milions serà el que pagui l’AMB a l’ATM 
perquè hi hagi millores del transport públic i això va destinat 
al preu del bitllet. Si volem motivar el transport públic ha de 
ser molt eficient i el cost que no sigui molt elevat. Ho hem 
de facilitar. No podem tancar la porta al vehicle privat sense 
obrir la porta a una millora al transport públic. També la  pla-
nificació industrial ha d’estar ben dissenyada i ser sostenible. 
El Parlament haurà de legislar, també en matèria tributària 
caldrà protegir la política mediambiental. Però necessitem 
sobirania. I, per acabar, cal pedagogia. 

Miguel García (Ciutadans)

E
n algunas cosas estamos de acuerdo con ERC, ve 
como no somos sectarios. Lo suscribo todo salvo en 
que se puede hacer igual desde la república catalana 
como otro tipo de gobierno. El cambio climático no 

tiene fronteras. No podemos dejar al albur de la especulación 
más feroz y permanente la calidad de vida de nuestros ciu-
dadanos. Pero no podemos expulsar, al mismo tiempo, a las 
empresas y a los generadores de empleo. Hay que generar 
riqueza para redistribuida. Eso es lo que la CUP no entiende. 
En L’Hospitalet se está trabajando ahora el PDU de la Gran-
via, un Manhattan que se está construyendo en un área de una 
ciudad con una densidad de las mayores de Cataluña. No ha 
resuelto el problema de la movilidad. Dice que vamos a tener 
36.000 personas trabajando, pero no se van a poder ni mover. 
Vamos a emitir miles de toneladas de CO2, pero no se ha pen-
sado en eso, se ha pensado en la especulación. Necesitamos 
algo más que la economía: calidad de vida.

David Pérez (PSC)

L
a comarca té dos grans reptes que s’han explicat i que 
hi ha bastant consens: les polítiques de mitigació del 
canvi climàtic i l’impuls de la transició energètica. 
Volem impulsar el Pla català contra el canvi climàtic 

que es resumeix en una mobilitat sostenible, control de la 
qualitat de l’aire, pas al vehicle elèctric i transport públic. 
Efectivament, després arribes a qüestions concretes com, per 
exemple, el PDU. Coincideixes amb la CUP i ERC. I crec que 
és bo, està bé. Però hi ha altres partits que pensen que és un 
projecte consensuat amb els veïns, amb les associacions de 
veïns, amb la federació d’associacions i amb la Generalitat. 
Tot i això, és millorable? Parlem. Hem demostrat molta capa-
citat de negociació. És un projecte interessant, de reactivació 
econòmica i va en la direcció de fer projectes de dinamització 
de la comarca sense fer malbé el medi ambient. 
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Candela López (Catalunya en Comú-Podem)

A l’AMB moren 3.500 persones per causa de la conta-
minació atmosfèrica. És imprescindible que les ins-
titucions ens avancem i plantegem solucions. Han 
d’anar paral·lelament amb les millores del transport 

públic, així com les infraestructures viàries. Sant Feliu té una 
reivindicació històrica com és el soterrament; fer més com-
petitiu el TramBaix; millorar la xarxa d’autobusos; la paci-
ficació de moltes vies com la C-31; o la històrica línia d’au-
tobús que connectarà Cornellà amb Castelldefels. Pel que fa 
l’administració local, ha quedat sobre la taula la reforma de 
llei de governs locals i també la reforma electoral que podria 
donar resposta a aquests plantejaments. És necessària aproxi-
mar les competències al màxim als ciutadans. 

Manuel Reyes (PP)

E
s un tema que nos preocupa, hemos llegado a muchos 
acuerdos unánimes y eso es positivo. Tenemos que 
trabajar en políticas medioambientales, pero tampoco 
le declaremos la guerra al vehículo privado. Está bien 

que se vaya suprimiendo el uso en algunos ámbitos, pero de-
mos alternativas. Porque no es la misma situación la de los 
vecinos de Barcelona que la de los vecinos de poblaciones 
como Viladecans, Gavà o Castelldefels. No tenemos Metro, 
no tenemos FGC, el transporte de autobuses es mejorable, 
por tanto, no estamos en las mismas condiciones. Sin em-
bargo, a la hora de contribuir al AMB, los vecinos de estos 
vecinos pagamos el mismo recargo metropolitano que el que 
vive en Paseo de Gracia. Nos parece tremendamente injusto 
y tenemos que trabajar en otro modelo. Otro tema que debe 
preocupar: el agua es cada vez un bien más escaso. No llueve. 
Y lo que no puede ser es esperar y esperar y seguir subiendo 
el recibo del agua como se ha hecho. 

Vidal Aragonés (CUP)

S
i reviséssim àrea Montesa, PDU Granvia i Pla 
CAUFEC com aquells plans de la comarca que col-
lapsaran les nostres ciutats, absolutament, fem una 
repassada què han votat els representants d’aquesta 

taula. El nostre compromís amb el medi ambient és absolut, 
però fem una valoració global. No es pot fer una mesura que 
digui substituir uns vehicles per uns altres, encara que tots 
siguin elèctrics. No pot ser que fem efectives unes mesures 
sense tenir una visió global de la xarxa d’autobusos, a preus 
raonables i d’interconnexió. No sé si vostès saben el que es 
triga venir al Consell Comarcal des del centre de Barcelona. 
Tenim un greu problema. O quan es triga de Cornellà a El 
Prat, que són limítrofes. Després, la mesura grava a les fa-
mílies amb menys recursos. Aquest no és el camí. No podem 
atacar als que tenen una pitjor situació. Important, també, la 
qüestió de l’administració local. Nosaltres ho tenim clar: vot 
directe. Però més important que això és saber què fan els con-
sells comarcals i el que no pot ser és mancomunar els serveis 
públics dels consells comarcals que són econòmicament i en 
termes d’eficiència més rentable. 

III BLOC 5: ESTEM MILLOR O PIT-
JOR QUE ABANS DEL 27-S? PARLEM 
D’EDUCACIÓ, SANITAT, POBRESA, 
VIOLÈNCIA DE GÉNERE...

Xavier Fonollosa (Junts per Catalunya)

H
em tirat endavant polítiques des del punt de vista 
de la suficiència energètica; l’emergència habitaci-
onal; d’imposició activa del Govern de la Genera-
litat; des de polítiques d’habitatge –bàsiques-, amb 

la instal·lació, per exemple, d’ascensors a edificis antics de 
barris que per renda no podíen. Hem millorat l’economia i, 
com a conseqüència, hem gaudit de més recursos per poder 
fer més polítiques socials. També li diré: algunes d’elles –
molt emprenedores i agosarades- han estat interrompudes pel 
Tribunal Constitucional. La Llei de la Pobresa Energètica, 
la Llei d’impostos als pisos buits, que tenim molts i volíem 
lligar amb la manca d’habitatges. La llei d’igualtat efectiva 
entre homes i dones; fins i tot això ens han impugnat. I està 
suspès pel TC. La Llei de provisió del ‘fracking’ i la Llei 
d’emergència habitacional o en contra del desnonament.  De 
moment, l’únic que no està suspès és la renda garantida, però 
amb l’article 155 no la podem fer efectiva. És una renda, re-
cordem-ho, de subsistència, important pels que no tenen cap 
altre recurs. 

Jordi Albert (ERC)

S
’han fet coses i moltes ja les ha retratat en Xavier. 
Però també hi ha dos àmbits que són cabdals: el sa-
nitari i l’educació. En el primer, s’ha iniciat un pro-
cés molt definit de desprivatització, aprimant paula-

tivament els concerts, i s’han fet inversions històriques, com 
la que s’ha fet a l’Hospital de Viladecans. Ara bé, hi ha molt 
de camí per recórrer. Però necessitem un bon finançament.
Pel que fa l’educació, a partir, sobretot, de l’article 155, s’ha 
atacat de ple l’escola catalana. En aquest tema estem molt 
pitjor que abans. El 155 està permeten denúncies a professors 
totalment polititzades, que no tenen cap tipus de sentit i que 
busca anar en contra el model de política lingüística d’aquest 
país. Apel·lem al PSC i als Comuns. Sempre hem estat junts.  
És clau per a la cohesió social i l’estan posant en risc. Si gua-
nyen els que volen carregar-se aquest model farem un pas 
enrere enorme. I acabeu ja amb els mites de l’adoctrinament 
a les escoles. Ho sabeu que és fals. 

Miguel García (Ciutadans)

H
a sido una legislatura sangrante. En los presupues-
tos de 2012 había partidas sociales con muchos más 
presupuesto. Entonces la Generalitat tenía 4.307 
millones menos que en 2007 y fíjese como los supo 

poner en partidas sociales. En los programas de protección 
social se invirtieron 37 millones más; en prestaciones sobre 
la dependencia 58 millones más; el Servei Català per l’Ocu-
pació contaba con 55 millones más; ERC no solo no ha rever-
tido los recortes de Convergència sino que ha apretado más 
las tijeras con el ‘procés’. El riesgo de pobreza es ahora más 
alto que hace cuatro o seis años, según el Idescat; las listas de 
espera han aumentado… En definitiva, con la independencia 
Cataluña es más pobre y las políticas sociales se están que-
dando atrás. Es verdad que el PP tiene culpa también y no lo 
podemos obviar. Pero aquí hemos estado por el monotema y 
no por solventar los problemas de los ciudadanos. 

David Pérez (PSC)

E
ls que ens dediquem a la política hem de millorar la 
qualitat de vida de les persones. Comparteixo la nos-
tra agenda per la igualtat: volem fer un pla de xoc 
perquè els temps d’espera a la sanitat sigui igual per 

a tothom a totes les parts del territori. Ara no està passant. El 
Pacte Nacional per l’Educació. Fa falta. Estic molt d’acord 
amb el que ha dit el Sr. Albert. Això sí, estan al costat del sec-
tor educatiu. Tres: la prevenció és la millor opció, en aquests 
moments, reforçant una reforma sanitària, sobretot, en l’aten-
ció primària. Hem de garantir la qualitat de vida, sobretot, en 
tots els temes de dependència. Una actuació integral contra 
la pobresa infantil. No ens tapem els ulls en aquest sentit. En 
aquest país hi ha episodis de pobresa infantil. I ha de ser una 
prioritat per tots. Nova llei de barris, el parc d’habitatges i de 
lloguer, i una nova llei per a la gent gran. 

Candela López (Catalunya en Comú-Podem)

P
ortem 55 dones assassinades aquest any ja i hem de 
posar la lluita en la primera línia de les prioritats. 
El primer que hauria de fer el nou govern es deixar 
la política de retallades i restituir les inversions en 

aquestes polítiques socials, que són imprescindibles. És im-
portant el desenvolupament de la renda garantida. 9 de cada 
10 contractes són temporals; 1 de cada 4 dura una setmana i 
la durada mitjana dels contractes és de 56 dies. Per tant, hem 
d’impulsar polítiques per aturar la precarització del treball. 
Evidentment, podríem donar dades semblants dels salaris on, 
a més, es manté l’escletxa de gènere d’un 25%. Un milió de 
catalans viuen en risc de pobresa. Destacar, a més, la pobre-
sa infantil i l’energètica. Cal també reivindicar l’habitatge 
com un dret fonamental com la sanitat i l’educació. Per cert, 
sempre ens trobareu al costat de l’escola catalana i lamentem 
aquest atac que s’està fent a l’escola i, sobretot, a la llengua. 
A més de la llengua, hem de parlar de les condicions dels 
professors i dels alumnes, que molts continuen en barracons. 
També hem de veure com ha pujat el preu de les universitats 
el que ha fet que hi hagi 50.000 universitats menys. 

parlem-ne
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Manuel Reyes (PP)

V
uelvo a la discriminación que han dejado ustedes en 
los presupuestos con las comarcas que no son inde-
pendentistas. Y ahí están los datos de inversión. Pla-
nes como el de barrios están parados y son necesida-

des. Que mejor educación que hacerla en un centro adecuado, 
no en esos mil barracones. Y si hablamos de modelo, el del 
PP pretende que sea trilingüe. Y que no se tenga que ir a los 
de élite, privados, para poder ser competentes en el inglés. La 
mejor política social que podemos hacer es crear empleo y de 
calidad. ¿Hace falta tanto dinero a TV3 o a las embajadas? 
No. Se puede destinar a política social. Queremos que se ge-
neren planes de ocupación que no vayan solo a cargo de las 
arcas municipales; que la Generalitat ponga recursos. Recu-
perar aquellos 1.800 euros que se pagaba por las guarderías; 
también se cargaron las aportaciones a escuelas de música y 
danza. Pero este 21-D tenemos una nueva oportunidad para 
votar y esperemos que vuelva el ‘seny’ y no un gobierno se-
paratista y golpista. 

Vidal Aragonés (CUP)

F
em propostes en política social: anem al Broggi. 
Doncs bé, la Sindicatura de Comptes ho diu en dos in-
formes: adjudicacions a dit, indicis de responsabilitat 
comptables de pagaments de quantitats no justificades 

en l’execució de les obres i el seu finançament. Aquest va 
ser el model de la sociovergència. Model de gestió: consorci 
de gestió integral i no pas a través del ICS. Aquells que par-
len de servei públic no ho executen. I resultats: veiem patir 
els treballadors de la sanitat i, sobretot, a les famílies, com a 
usuaris. Educació: els docents, des de l’ensenyament primari 
fins l’universitari, pateixen una realitat de les més precàries 
del conjunt d’Europa. Ho patim amb unes ràtios disparades 
en un moment que calen més docents. No es pot mantenir la 
subvenció a escoles privades d’elit, les que encara segreguen 
per gènere, quan l’escola pública –la única que garanteix la 
igualtat- està patint. En l’àmbit sociosanitari, tenim les grans 
empreses multinacionals fem negoci del sistema sociosanita-
ri. Guanyant milions de beneficis amb un servei paupèrrim. 
Control directe per assegurar un servei de qualitat. Renda ga-
rantida, hem d’anar a un model més avançat per a la realitat 
que tenim. Feina i ocupació a la centralitat. Hem de trans-
formar la fiscalitat. Successions i donacions han de tenir un 
caràcter més progressiu. Qui més té, que més pagui. 

debat polít ic - 21 de desembre

NOTA: Recordem que el debat serà emés íntegrament per 
ETV a partir del 5 de desembre i compartit a l’edició digital 
de El Llobregat (www.elllobregat.com). III


