
 

 

RESUM DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL 

PARTIT ALTERNATIVA D’ESQUERRES DE 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

El nostre partit polític es diu “Alternativa d’Esquerres” de 
L’Hospitalet de Llobregat. A L’Hospitalet fa 40 anys que 
guanya sempre el mateix partit polític. Sempre guanya el 
Partit Socialista de Catalunya. Nosaltres creiem que no 
és bo per la ciutat que el mateix partit polític sempre guanyi. Per 
això ens presentem a les eleccions. 

Les persones del nostre partit polític són persones que fa molt 
temps que lluiten per una ciutat millor. Ja tenim experiència en 
política perquè alguns abans formàvem part d’un altre partit polític. 
Però nosaltres treballem per una ciutat millor en algunes entitats 
dels diferents barris. 

El nostre partit polític està format per diferents plataformes de la 
ciutat que es diuen: Som Barris, Lluita Internacionalista i la formació 
juvenil Arran. 

A continuació expliquem algunes de les propostes més importants 
del nostre programa electoral.   
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1.LLUITAREM CONTRA LA POBRESA I L’ATUR 

 

A nosaltres ens preocupen molt les persones de la ciutat que són 
pobres. Per això fem aquestes propostes que volem fer si la gent 
ens vota molt: 

● Volem que cap persona de L’Hospitalet es quedi sense aigua, 
llum o gas. Si nosaltres guanyem les eleccions farem tot el 
possible perquè això no passi. 

● Si nosaltres guanyem les eleccions farem que l’Ajuntament 
contracti persones que fa molt temps que fa temps que no troben 
feina. 

● Si guanyem les eleccions revisarem que les empreses que 
contracta l’Ajuntament pagui als seus treballadors i treballadores 
uns sous dignes. 

● Si nosaltres guanyem les eleccions deixarem alguns locals que 
té l’Ajuntament perquè es puguin fer botigues noves o empreses. 
Si algú necessita que li deixem diners per fer aquesta botiga li 
deixarem. 
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2. SOLUCIONS PER LA GENT QUE FAN FORA DE 

CASA SEVA 

 

Si nosaltres guanyem les eleccions volem que les persones que viuen 
a L’Hospitalet puguin tenir una casa per viure i no els facin fora. 
Per això farem aquestes coses: 

 
● Si nosaltres guanyem les eleccions parlarem amb els bancs que 

volen fer fora de casa a la gent. Intentarem convèncer als bancs 
perquè no els facin fora i els deixin pagar la casa poc a poc. 

● Si nosaltres guanyem les eleccions volem que l’Ajuntament faci 
més pisos perquè la gent pugui viure a la nostra ciutat i no hagi 
de marxar a una altra. 

● Si nosaltres guanyem les eleccions volem saber quantes 
persones no tenen casa i han de dormir al carrer. Ho fem per 
poder ajudar-les. 

● Si nosaltres guanyem les eleccions volem que no hi hagin més 
pisos per turistes perquè si hi ha pisos per turistes tot és més car. 

● Si nosaltres guanyem les eleccions volem que les persones que 
tenen molts pisos sense fer servir els puguin deixar a persones 
que no tenen pis per viure. 

● També volem que l’Ajuntament faci pisos per les persones que 
necessiten utilitzar cadira de rodes. 
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3.DRET A LA CIUTAT 

 

Nosaltres creiem que no s’han de destruir les zones amb plantes, 
animals i cultius que hi ha a L’Hospitalet. Però el partit que ara 
mana a l’Ajuntament vol fer molts pisos on hi ha plantes, animals i 
cultius. 

Si nosaltres guanyem les eleccions no deixarem que això passi. 

També tenim més propostes que volem fer si la gent ens vota molt: 

● Si nosaltres guanyem les eleccions farem parcs infantils per jugar 
pels nens i nenes que tenen discapacitat. Ara casi no hi ha parcs 
infantils per aquests nens i nenes. 

● Si guanyem les eleccions farem tot el possible per fer més parcs 
a la ciutat. 

● Si guanyem les eleccions també intentarem que el metro i 
l’autobús no valguin tants diners. 

● Si nosaltres guanyem les eleccions farem tot el possible perquè 
als carrers no hi hagin tants cotxes que contaminen la ciutat. 

● Si guanyem les eleccions farem que l’Ajuntament cuidi els edificis 
que són antics de la ciutat que son importants pels veïns i veïnes 
perquè no es facin malbé. 

● Si guanyem les eleccions farem tot el possible perquè a les 
voreres no hi hagin mal aparcades ni les motos ni les bicicletes. 
Ho fem perquè les persones que van en cadira de rodes no 
tinguin problemes per anar per les voreres. 

● Si guanyem les eleccions farem el possible perquè totes les 
persones puguin fer propostes a l’Ajuntament. Si les veïnes i els 
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veïns tenen idees els escoltarem per veure si es poden portar a 
terme. 

 

4.FEMINISME I ALLIBERAMENT DE PERSONES 

LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS, 

INTERSEXUALS I BISEXUALS 

 
Nosaltres creiem que els homes, les dones i totes les persones han 
de tenir les mateixes oportunitats. 
 
● Si ens vota molta gent farem el possible perquè les dones que 

son maltractades tinguin ajuda de l’Ajuntament. Farem tot el 
possible per fer un centre per ajudar-les. 

 
● Si ens vota molta gent farem el possible perquè a la ciutat de 

L’Hospitalet totes les persones puguin estimar a qui vulguin. Si 
molta gent ens vota farem el possible perquè als homes que els 
agraden els homes no tinguin problemes. També farem el 
possible perquè les noies que els agraden les noies no tinguin 
problemes.  

 
● Si alguna persona té problemes per això que hem explicat farem 

que l’Ajuntament els ajudi. 
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5.SERVEIS PÚBLICS 

 

El nostre partit polític creu que l’Ajuntament ha de contractar a les 
persones que treballen per fer coses per la ciutat. 

Per exemple, l’Ajuntament ha de contractar a les persones que 
netegen els carrers, a les persones que arreglen els carrers quan 
alguna cosa està trencada o les persones que ajuden a la gent gran 
o persones amb discapacitat. 

Ara l’Ajuntament paga una empresa perquè faci aquestes feines. 
Nosaltres creiem que és millor que aquestes persones les contracti 
l’Ajuntament perquè estaran millor que en una empresa privada. 

● Si la gent ens vota molt farem el possible perquè les persones de 
la ciutat no hagin d’esperar tants dies perquè el metge les pugui 
visitar quan es posen malaltes. 

● Si la gent ens vota molt farem tot el possible perquè la gent gran 
o persones amb discapacitat que necessitin ajuda la tinguin el 
millor possible. 

● Si la gent ens vota molt farem tot el possible perquè les persones 
amb discapacitat tinguin feina. 

● Si la gent ens vota molt farem el possible perquè no hi hagin 
escoles amb males instal·lacions. 

● Si la gent ens vota molt farem el possible perquè els nens i 
nenes amb discapacitat puguin anar a una escola a L’Hospitalet i 
no hagin de marxar fora de la nostra ciutat. 

● Si la gent ens vota molt farem tot el possible perquè tots els nens 
i nenes puguin anar a l’estiu de colònies i casals encara que no 
tinguin diners per pagar-los. 
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● Si la gent ens vota molt farem el possible perquè hi hagin escoles 
gratuïtes per nens i nenes molt petits que tinguin menys de 4 
anys. 

● Si la gent ens vota molt farem el possible perquè hi hagin locals 
perquè la gent jove pugui fer les activitats que vulguin. 

● Si la gent ens vota molt farem diferents coses per cuidar els 
animals. 

 

6.UNA CIUTAT PER A TOTES 

 

A les persones del nostre partit els agrada que totes les persones            
tinguin els mateixos drets. A les persones del nostre partit els           
agrada que les persones que han nascut en altres països tinguin els            
mateixos drets que les persones que hem nascut aquí. 
 
● Si moltes persones ens voten farem tot el possible perquè totes           

les persones tinguin els mateixos drets. 
● Si moltes persones ens voten farem tot el possible per ajudar a            

les persones que han nascut en un altra país i tenen problemes. 
● Si moltes persones ens voten farem tot el possible per ajudar els            

nens i nenes que no tenen pares a L’Hospitalet perquè viuen en            
altres països. 

● Si moltes persones ens voten farem tot el possible perquè la gent            
gran de L’Hospitalet pugui fer activitats. 

● Si moltes persones ens voten farem el possible per ajudar a les            
persones grans que viuen soles a casa seva. 

● Si moltes persones ens voten farem el possible perquè hi hagin           
activitats de cultura popular a la ciutat. 
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7.AUTODETERMINACIÓ I SOBIRANIES 

 

Les persones del nostre partit polític hem fet aquest partit per ajudar 
a les persones de L’Hospitalet de Llobregat. Però les persones del 
nostre partit sabem que són molt importants les coses que passen 
fora de L’Hospitalet. 
 
Les persones del nostre partit polític pensem de moltes maneres 
sobre la relació de Catalunya i Espanya. Per exemple, algunes de 
les persones del nostre partit polític són independentistes i altres no. 
 
Les persones del nostre partit creiem que el dia 1 d’octubre del 
2017 va ser molt important per Catalunya. Va ser aquell dia que hi 
havia una votació i la policia va pegar a molta gent. 
 
Les persones del nostre partit creiem que Catalunya o Espanya no 
hauria de tenir un Rei. Totes les persones del nostre partit creiem 
que les persones que manen en un país han de ser escollides en 
unes eleccions. Al Rei no l’escull ningú amb votacions. 
 
A les persones del nostre partit polític no ens agrada que hi hagin 
presos polítics. Nosaltres reclamem que els presos polítics puguin 
sortir de la presó immediatament. 
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Comentaris finals: 

 

Aquest document és un resum del que volem fer a L’Hospitalet de 
Llobregat si la gent ens vota molt. Tenim moltes propostes però en 
aquest document hem posat algunes de les més importants. 

És la primera vegada que fem un document escrit perquè ho puguin 
entendre totes les persones.  

Les persones del nostre partit polític “Alternativa d’Esquerres” hem 
fet tot el possible perquè entenguis tot el que expliquem. Nosaltres 
volem que totes les persones puguin saber quines coses volem fer 
si moltes persones ens voten a les eleccions. 

Per escriure aquest document hem tingut en compte el que diu el 
document “Información para todos Las reglas europeas para hacer 
información fácil de leer y comprender”. És un document que està 
fet per “Inclusion Europe” que és una entitat que col.labora amb la 
Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual.  

Si vols llegir tot el document sencer ho pots fer llegint-lo sencer si 
te’l descarregues clicant aquí: 
https://easy-to-read.eu/wp-content/uploads/2014/12/ES_Information
_for_all.pdf 

 

 

© Lectura fácil Europa. Logo: Inclusión Europa. Més 
informació a www.easy-to-read.eu  
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