Benvolgut hospitalenc, benvolguda hospitalenca,
Em dic Isidre Garriga. Vaig néixer aquí, a
l’Hospitalet, ara fa 58 anys, en plena època del
baby-boom. He viscut tota la meva vida al barri
Centre, que he vist créixer i transformar-se, com
molts altres barris de la ciutat, d’una manera que
deixa molt a desitjar.
Mai m’havia passat pel cap entrar en cap llista per
a formar part d’unes eleccions municipals. La
forma de fer política, el procés actual de llistes
tancades, l’estratègia opaca dels partits, molt sovint dirigida des de més enllà de l’àmbit
municipal i la poca capacitat participativa dels ciutadans a l’hora de decidir sobre els grans
temes de la ciutat no em motivava en absolut. A més a més, només veiem a qui es presenta
com a candidat passejant pels barris de la ciutat, adreçant-se o preguntant a la gent, durant la
campanya electoral. La resta del període del mandat, res. Les decisions es prenen dins els
despatxos. Tancament total a la participació ciutadana.
Ens estem enfrontant amb una nova realitat de país i canvis socials. Per una banda, el procés
de l’1 d’octubre de 2017. Allà vaig veure, realment, què és capaç de fer la ciutadania per tal de
defensar i participar en decidir el seu futur i el model social que desitja: la independència i la
república, objectius que comparteixo plenament. Per una altra banda, aquest nou canvi en fer
política que ha arrencat amb el procés de Primàries a tot Catalunya, creant llistes obertes a
l’abast de tothom i on tothom hi pot participar.
És per això que també vull participar activament en tots aquest canvis i em presento com a
candidat de Primàries per l’Hospitalet. Crec que disposo del temps, dels valors i les ganes
necessàries de treballar per un Hospitalet millor, amb futur, participatiu i compromès amb
aquests nous valors que molta gent demana.

Quin Hospitalet m’agradaria
El model de ciutat que m’agradaria per l’Hospitalet és, en definitiva, un municipi amb una
qualitat de vida on la gent hi vulgui viure i se senti orgullosa de ser hospitalenc o hospitalenca.
Per això, vull ajudar a desenvolupar un model de ciutat amb unes prioritats vinculades amb un
urbanisme sostenible, on es cuida i preserva el seu passat històric i patrimonial, una ciutat
oberta, integradora, amb una mobilitat sostenible, on la gent pugui passejar obertament i

gaudir dels espais verds, on l’educació i la cultura estiguin arrelades als barris, on les noves
tecnologies ajudin a un desenvolupament estratègic enfocat a un futur a llarg termini i amb un
comerç de proximitat que pugui oferir tot allò que els ciutadans necessitin.
Tenim quatre anys per a desenvolupar-ho i és tot un repte de canvi.
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