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Amb el nostre vot decidirem si un
dels quatre és President del govern
d'Espaya o tornem a votar
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Hem de recuperar "democràcia"

Eleccions

Ja hi tornem a ser. De nou hem d'anar a votar i sinó fos perquè sempre hem cregut que és l'acte
més important de la democràcia et venen ganes de dir: "amb no comptis" o l'actual "jo passo".
Evidentment que no direm ni una cosa ni l'altra i molt menys la farem. Anirem a votar i ho farem
amb més ganes que mai per veure si d'una puta vegada sortim d'aquest forat de mal somnis, en
el que les darreres eleccions d'ara fa una mica mes de quatre anys, ens varem posar. Com dirien
els puristes, aquesta afirmació que acabo de fer, no ho és massa de democràtica. Varen ser els
vots i no cap altra cosa qui ens va posar en aquest forat. No estic analitzant la situació des d'un
prisma econòmic i fins i tot de pèrdua de benestar social, això és el que aporta una ideologia o
una altra. Si governa la dreta l'ibex 35 va millor i si governa l'esquerra els de l'ibex 35 paguen més
impostos, i el benestar social queda més garantit encara que sigui a preu d'incrementar el dèficit
públic. Justament el dèficit públic i els crèdits,que segons tinguem aquest, ens deixen a Brusseŀles, han estat el mal son d'aquest últims cinc anys. No tot això no és el que porta a dir que em de
sortir d'aquesta situació, d'aquí nomes en sortirem quan fem una revolució real o quan Brussel•les
vulgui. El que ha estat un mal son és el dèficit democràtic que va encapçalar José Mª Aznar en el
seu dia i ha acabat de rematar Mariano Rajoy. Aquesta és la real necessitat d'Espanya en aquests
moments, recuperar el nivell de democràcia que tenia aquest país a final de la dècada dels 90. Els
últims cinc anys han estat una trampa. Fem memòria. Em poden dir quines lleis han estat aprovades pel Parlament en aquest temps que abans no ho hagin estat en Consell de ministres i el seu
pas pel Parlament no hagi sigut més que un tràmit. I a l'altre parlament, el mediàtic, economia i
corrupció han estat els temes de "prime time" i els drets ciutadans, dels joves, de les dones, entre
d'altres han passat a un magnífic segon terme. Que es pugui detenir un periodista per fer la seva
feina d’informar d’uns aldarulls al carrer, no importa a ningú, que uns policies puguin reprimir
una protesta contra un banquer que hagi estafat a tota una colla d’avis i avies a garrotades i no
passi res, no importa a ningú i així moltes d’altres que ara es faria llarg recordar-ho. Aquest és
el mal somni del que hem de sortir i no importen les ideologies i banderes que poden portar als
responsables a fer una altra cosa i que sigui per molt temps. A part de tot, deixeu-me dir allò que
es diu en situacions com aquesta: “pobre Pedro Sánchez”. De tots els que es presenten és l’únic
que tan si guanya com si perd te el mateix problema. Bé a no ser que sigui per majoria absoluta,
cosa impensable i d’uns altres temps que difícilment tornaran per a ningú. Si queda primer haurà
de pactar amb qui li doni la majoria, si aquest és la dreta, perd i si és l’esquerra també perd, si
queda segon i suma amb l’esquerra, voldrà l’altra esquerra? Fa dos mesos no va voler, però si vol,
Sánchez perd, sinó vol també perd i podem dir el mateix si queda tercer, perquè llavors, quin argument emprarà per dir-li a la seva gent que li dirà si a qui fa dos mesos li va dir no? Tot un “lio”.
Per això he dit: pobre Pedro Sánchez, o dit d’una altra manera pobres espanyols perquè tot el que
no sigui que Pedro Sánchez perdi d’alguna manera serà tornar al forat de mals somnis 4 anys més.
Que el diumenge 26 de juny no perdem perquè t’has quedat a casa, això si és important.

Des de ben petits ens ensenyen que la vida està plena
d’eleccions. La frase, “tot no pot ser”, jo crec que és una de
les que més repetim els pares als nostres fills quan ens demanen alguna cosa. I quin es el resultat? Doncs que el petit
o petita ha d’escollir amb què es queda. I ja des de la més
tendra infància has d’aprendre que com que no es pot tenir
tot…
I de grans arriben les eleccions i et passa el mateix.
No es pot tenir tot. I has d’escollir a aquell grup polític que
més s’apropa a allò que tu vols.
I que fem? Doncs ens informem, mirem els programes electorals, els anuncis que fan a la tele. Igual que un nen que tria
els seus regals per el dia de reis.
Tot molt ben presentat i espectacular. Però què estan disposats a sacrificar? Uns optaran pels drets socials, altres per
la sobirania, la llengua, pagar més o menys impostos. Per
tan, ha arribat un punt que crec que els partits polítics estan
definits més pel que estan disposats a sacrificar que no amb
allò que defensen. Però on ho posa això? A dia d’avui he vist
molts programes electorals al llarg de la meva vida on expliquen què volen fer, però encara no he vist, per escrit allò de
“i si hem de pactar estem disposats a renunciar a això, això
i a allò altre”. En cap programa ens diuen quines coses es
poden deixar de fer si cal fer pactes pel bé de tots.
Sí, ja ho sé. Ara em diran que no és veritat i que hi ha partits
polítics que han posat de moda el que es diu les “línies vermelles”. Però això no és el mateix. I de fet fins ara només es
denomina així al famós tema del referèndum català, que de
fet en les darreres setmanes de línia vermella ha passat a ser
de taronja clar, com si fos l’única cosa important ara per ara.
El que si que es cert és que com sempre, aquest tipus d’exigències se li fa als partits d’esquerres, a qui menys se’ls permet concessions i rebaixes a les seves propostes. Una mica
injust. Sembla com si la dreta tingués sempre la màniga ampla a punt. Quan arriben les convocatòries electorals sempre
recordo una frase que em deia la meva mare “les joguines
per la tele semblen una cosa, però després a la realitat, una
decepció”.
Doncs això.
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Esquerra Republicana es
presenta a les eleccions espanyoles del 26J amb la
voluntat de defensar la sobirania de Catalunya i els
drets socials de la seva gent.
Volem fer un nou país,
net i just, amb una societat
del benestar avançada, diversa i cohesionada i amb una economia
competitiva de base exportadora i industrial que permeti que
tothom es pugui
guanyar la vida amb dignitat. Ara toca anar
per feina. No és el moment de creure en falses promeses ni de
donar crèdit a escenaris políticament impossibles. A Catalunya
hi ha una majoria social i parlamentària per impulsar un procés
constituent que,
amb l’única força de les urnes i la nostra
voluntat
democràtica, ens condueixi a la República Catalana dels drets, les oportunitats i el benestar col•lectiu.		

El canvi ja ha començat a Catalunya. Anem per feina, sense
demanar permís. L’únic canvi possible passa per construir la
República Catalana. El nou país enfortirà els drets socials i serà radicalment democràtic. La transparència i la tolerància zero
amb la corrupció seran pilars fonamentals de la República
Catalana.
SOM L’ÚNIC CANVI POSSIBLE.

El proper 26 de juny, les ciutadanes i ciutadans podrem exercir el dret a vot en una
nova convocatòria d'Eleccions Generals, en les quals s'escolliran els i les representants al
Congrés dels Diputats i del Senat.
Així, es renovaran 558 dels 616 escons que conformen les Corts Generals: els 350 corresponents al Congrés dels Diputats i 208 d'elecció directa del Senat.
On es pot votar?

Cada persona electora rep de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les
dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la secció i mesa en què
li correspon votar.
A Barberà del Vallès podran votar 24.521 persones, en els 11 col•legis electorals habilitats.
A quina hora obren i tanquen els locals electorals?

La votació comença a les 9 hores del dia 20 de desembre, encara que els locals estan

oberts abans perquè s’hi puguin presentar els membres de les meses electorals i constitueixin les meses, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes,
cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos…), acreditin apoderats i
interventors, etc.
La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el president de la mesa electoral
anuncia el final de la votació. Tanmateix, si encara queda algú dins del local electoral, el
president de la mesa li permet votar.
Com s’identifica la persona electora?

La identificació es fa mitjançant:
•
Document nacional d’identitat (DNI).
•
Passaport (amb fotografia).
•
Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, les
fotocòpies no valen.
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Meritxell Batet: «Volem dir SÍ
des de Catalunya a construir una
Espanya diferent»
La cap de llista del PSC a les
properes eleccions generals, Meritxell Batet, ha afirmat avui a la
Festa de la Militància dels socialistes del Vallès Occidental Sud que
cal un govern de canvi a Espanya:
«Volem dir sí des de Catalunya
a construir una Espanya diferent». Batet també ha defensat
el 'sí' «a la socialdemocràcia,
a un projecte polític que el
que vol és millorar la vida de

les persones amb polítiques
concretes que generin benestar». En la seva visita a la Festa
de la Militància de la Federació
del PSC del Vallès Occidental
Sud, Batet ha insistit davant
d'unes 800 persones en un
«Sí al canvi, sí a l'acord, si
al diàleg, perquè entenem la
política com un instrument
de diàleg per poder arribar
a acords». Segons la candidata

«aquest és el canvi real que necessitem, i per això cal dir sí a
Pedro Sánchez i no a la apatia
d'un govern presidit per Mariano Rajoy». Batet ha dit que
els socialistes «no faran tot
el possible per guanyar, faran
l’impossible». Així ha dit als
militants i simpatitzants que no
es creguin les darreres enquestes publicades, i ha demanat
als catalans que reflexionin
si veuen algú millor per representar el canvi que necessita
Espanya: «Cap altre partit pot
representar l’alternativa real,
només Pedro Sánchez pot
representar el canvi». Segons
Batet, els socialistes «proposem reformar la Constitució
per continuar conquerint
drets socials. Per això, pel catalanisme, pels drets i llibertats que ens queden per aconseguir, votem socialista el
26J». L'exalcaldessa de Barberà
del Vallès i secretària d'Educació del PSC, Ana del Frago,
ha dit que «És el moment

de mirar cap a endavant, el
moment de les persones tenaces i que tendeixen ponts, de
les persones que no es rendeixen
i que creuen en el diàleg». Per la
seva banda, la número 9 de les
llistes al Congrés i exalcaldessa
de Cerdanyola, Carme Carmona,
ha recordat que els socialistes han
fet tots els esforços possibles
per aconseguir un govern de canvi real i ha lamentat que d'altres
hagin impedit que el canvi s'hagi

produït. Carmona ha dit estar
convençuda que els socialistes
recuperaran el govern d'Espanya perquè «diem Sí al diàleg,
Sí a l’acord i Sí al canvi. Amb el
diàleg es pot arribar a l’acord i
amb l’acord es pot arribar al
canvi». La candidata vallesana
ha insistit en la necessitat de
«reconquerir els drets socials que
tant ens va costar guanyar i que
ens han pres la dreta espanyola en
els últims quatre anys».

Espanya necessita un canvi profund
Si fa uns mesos els socialistes ens presentàvem a les eleccions generals reclamant el
canvi que fes possible solucionar la situació de crisi econòmica, social, política i territorial a Espanya, avui, la necessitat d’aquest canvi s’ha tornat imperiosa. En aquest
breu període de govern interí, hem pogut constatar, encara amb més claredat, que
per tornar a les polítiques de progrés, de benestar i de qualitat de vida per a tothom
cal substituir el PP de Rajoy, i això passa, inevitablement, perquè els socialistes guanyem les eleccions del proper 26 de juny.
El nostre compromís amb el canvi ha quedat sobradament demostrat en els darrers
mesos. No ens ha tremolat el pols a l’hora de seure amb la resta de forces
polítiques a dialogar, negociar i acordar. Perquè el diàleg, la negociació i el pacte són
l’essència de la democràcia. Perquè, des de la nostra manera d’entendre la política,
cap tacticisme ha de passar per sobre de l’interès ciutadà. I perquè els i les socialistes
creiem en el canvi més enllà dels eslògans i hem treballat i treballarem amb totes les
nostres forces per fer-lo possible.
Perquè més de quatre anys després que els i les socialistes deixéssim el govern, ens
trobem amb una Espanya i una Catalunya més febles, més injustes, més desiguals i
amb menys drets i llibertats. El Govern de Mariano Rajoy no només ha estat incapaç
de trobar una sortida a la crisi econòmica, sinó que ha tingut l’habilitat de produir-ne tres més: una crisi social provocada per l’afebliment de l’Estat del Benestar, una
crisi política basada en el descrèdit i la desconfiança de la ciutadania cap a les nostres
institucions i, finalment, una crisi territorial sense precedents fruit de l’immobilisme
de Rajoy i el despropòsit sobiranista d’Artur Mas.
Però les polítiques de dretes impulsades pel govern del PP a Madrid i de CiU a Catalunya han provocat també una crisi social sense precedents. La política de retallades
en serveis públics essencials com ara l’educació, la sanitat, els serveis d’atenció a les
4

persones o la cultura posen de manifest una atac frontal a la cohesió social i una clara
aposta ideològica pel desmantellament de l’Estat de Benestar. Per cert, un Estat de
Benestar que hem construït entre tot i totes amb molts esforços en les darreres dècades.
La tercera de les crisis provocades pel govern de Mariano Rajoy és la del descrèdit de la política i de les institucions que ens representen. Era el moment de netejar
el nostre sistema polític de corrupció i aquí, tampoc el Govern ha estat a l’alçada.
L’actitud dels dirigents del PP davant els casos de corrupció que han afectat el seu
partit, la utilització partidista de la justícia i l’abús de la majoria absoluta, no han
ajudat a recuperar la credibilitat de les institucions i la confiança de la ciutadania.
Una actitud que, com hem pogut comprovar, tampoc ha canviat en els darrers mesos
de govern en funcions amb el sorgiment de nous casos de corrupció vinculats al PP,
dels quals ni s’han donat explicacions clares ni s’ha actuat amb els presumptes responsables amb la fermesa necessària i que la ciutadania exigeix. I finalment cal que
parlem de la crisi territorial.
Mariano Rajoy ha protagonitzat un dels majors exercicis d’irresponsabilitat política als quals hem assistit des de l’inici de la democràcia. Com? Mirant cap a una
altra banda i negant-se a fer front a la situació que vivim a Catalunya. Una actitud
que no ha fet més que agreujar el conflicte i demostrar la seva incapacitat d’articular
una resposta davant del desafiament independentista.
Si bé és cert que la fractura que avui està patint Catalunya té com a principal
culpable Artur Mas, també ho és que el PP té molta responsabilitat en el que està
passant. Una responsabilitat que es remunta al moment en què va decidir boicotejar la solució que representava l’Estatut i fomentar la catalanofòbia a la resta
d’Espanya per guanyar vots.
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Propostes i peculiaritats dels programes
dels principals partits que es presenten a
les eleccions del proper 26 de juny
Diferències de propostes entre el 20D i el 26J dels 4 partits grans
Els quatre principals partits han presentat els seus programes electorals per a les eleccions del proper 26 de
juny. Tant el Partit Popular com el PSOE, Units Podem i Ciutadans presenten algunes diferències en les seves
propostes en comparació de les quals van portar als últims comicis del 20 de desembre.

El Partit Popular no presenta quasi
bé cap novetat respecte el programa
electoral del 20 D, els populars consideren que no hi ha cap circumstància
diferent que facin presentar propostes
noves. La unica questió que han posat sobre la taula electoral el la nova
jornada laboral fins les 18:00 hores i
utilitzar el sistema horari de Canàries
enlloc de l'actual.

Ciutadans al-lega que el desviament del
dèficit públic els ha obligat a reduir a
més de la meitat la partida de 7.800 milions que havia previst el 20-D per ajudar a les famílies amb menys recursos.
Per aquest increment, també han corregit una de les seves mesures estrella del
seu programa electoral: la seva intenció
de reduir tots els trams de l'IVA. Ara,
han decidit mantenir els trams vigents
del 4%, 10% i 21%.

El Partit Socialista ha inclòs al seu programa electoral una taxa específica per
sufragar el pagament de les pensions.
Segons van explicar des del partit, la
taxa sortirà d'incrementar en la seva
quantia alguns impostos ja existents per
dedicar-ho a pensions. L'altra diferència és pel que fa a Catalunya. El PSOE
parla de "un pacte polític" que plasmi
en la Constitució "la singularitat" de la
comunitat.

La coalició ha matisat al seu programa
electoral, sobretot, una part del seu
projecte econòmic. Si el 20-D pretenia incrementar la despesa pública fins
als 90.000 milions d'euros durant la
legislatura, en aquesta ocasió ha reduït
aquest sostre fins als 60.000 milions.
A més, en les seves previsions ha augmentat la previsió de creixement de
l'ocupació i ha plantejat una nova reforma de l'IRPF.

Corrupció, Organització territorial i Catalunya
Organització territorial: suport al
sistema d'autonomies tal com es recull
en la Constitució de 1978.
Catalunya: unitat d'Espanya i defensa
de la sobirania nacional, la igualtat de
tots els espanyols i respecte a la llei.
Lluita contra la corrupció: obligació
de cessar en el càrrec a aquell a qui se
li obri judici oral per un delicte de corrupció. No pot formar part de cap llista electoral. Mai concedirem indults
als condemnats per corrupció. Ens
assegurarem de recuperar fins a l'últim
euro robat.

Organització territorial: fixar en la
Constitució les competències de l'Estat
i de les autonomies. No recentralitzar
competències.
Catalunya: rebutgen un referèndum a
Catalunya.
Corrupció: apartar a càrrecs públics
imputats fins a la resolució judicial.
Responsabilitat patrimonial subsidiària dels partits. Tipificar el delicte de
finançament il·legal de partits i sindicats.

Organització territorial: reforma de la
Constitució per convertir Espanya en
un Estat federal. Reconèixer les singularitats de diferents nacionalitats i regions. Incorporar els noms de les comunitats autònomes.
Catalunya: no hi ha res específic.
Lluita contra la corrupció: cessament
immediat d'alts càrrecs quan s'obri judici oral per un delicte relacionat amb
la corrupció. Tipificar el delicte d'enriquiment il·lícit d'autoritats i funcionaris.

Organització territorial: finançament
sota els principis d'equitat i solidaritat
interterritorial. Acord pel finançament
territorial, en el marc d'una Hisenda federal. Reconeixement de les comarques.
Diàleg per a l'ampliació de competències
transferides al País Basc.
Catalunya: promoure la convocatòria
d'un referèndum amb garanties a Catalunya perquè els seus ciutadans decideixin
el tipus de relació territorial que desitgen
establir amb la resta d'Espanya.
Lluita contra la corrupció: pla Nacional
coordinat per un organisme independent. Eliminació de privilegis dels càrrecs
electes i disminució del nombre d'alts
càrrecs. Introducció de la figura delictiva
d'enriquiment injust o il·lícit.

Pensions i ajudes a aturats
Pensions: Manteniment i enfortiment del sistema de pensions.
Aturats llarga durada: atenció especial, seguiment individualitzat per a
la seva reincorporació al mercat laboral.
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Pensions: fixar l'edat de jubilació en
els 65 anys com a norma, però major
flexibilitat en el model per qui vulgui
retirar-se més tard.
Aturats llarga durada: bo de contractació per a aturats que donarà beneficis fiscals a empreses que els contractin.
Reciclatge de treballadors majors de 45
anys a canvi de reserva de l'ocupació en
l'empresa.

Pensions: incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 que no rebin
altra. Millorar la cotització dels treballadors més joves a través de la possibilitat
d'adquirir períodes de cotització i incrementar les bases mensuals de cotització
dels contractes de formació. Bonus de
dos anys de cotització a la Seguretat Social a les mares per cada fill.
Aturats llarga durada: recuperació del
subsidi para persones aturades majors
de 52 anys. Pla de formació per a joves
sense estudis.

Pensions: jubilació a les 65 anys. Augment progressiu de les pensions no
contributives. Recuperar la indexació
de les pensions a l'IPC.
Renda garantida: renda mínima garantida per a totes les llars amb ingressos per sota del llindar de pobresa. La
quantia inicial s'establirà en 600 euros
mensuals per a les unitats de convivència d'un sol membre, i augmentarà
progressivament en funció del nombre
de membres fins a un màxim d'1.290
euros.
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