Fa anys en un conferència, vaig sentir a una senyora dir-li a la
ponent que “estaba harta de que mandaran los políticos”. La
ponent li va contestar, “Señora, tenga en cuenta que cuando no
mandan los polítcos, mandan los militares o los curas”.
CREC que ha arribat el moment de canviar-ho.
CREC que si totes i tots nosaltres ens fem RESPONSABLES d’autogovernar-nos, podrem fer
que l’afirmació que vaig sentir aquell dia, deixi de ser certa.
CREC que per a poder-ho fer, hem de començar pel nostre carrer, pel nostre barri per la
nostra ciutat.
CREC que un estat urnafòbic, pensat pel govern de les elits, que manté el culte a l’últim
dictador feixista d’Europa, mai consentirà que el poble s’autogoverni.
VULL i SE QUE PUC, representar aquest canvi a l’Hospitalet. Las personas que viven en la
segunda ciudad de Catalunya, pueden, si quieren, decidir por ellas mismas.
SOBRE MI:
RUT BAQUÉS I GARCIA
Nascuda a l’Hospitalet (Clínica Gajo, a la Rambla Just Oliveras) 31 de Gener de 1964.
-Educadora infantil i biòloga.
-Treballant pel meu país des dels 10 anys, quan li vaig dir a l’hermana Màxima que, que em
castigava per no saber el PareNostre en castellà, si “Dios no me entendá en catalán” .Al
2008, em vaig implicar a la junta territorial d’Òmnium Cultural a l’Hospitalet:
• Vocal d’educació: Premi Sambori, Òmnium a les escoles, Pacte local de l’Hospitalet per
l’educació, Observatori de l’infància, Consell escolar de ciutat, Som escola.cat)
•Tasques de cohesió social i cultura: Engresca’t L-H, Conte Gegant per Sant Jordi, Nit
de Santa Llúcia 2016
• Tasques de país: TACA D’OLI, PAÍS NORMAL, ARA ÉS L’HORA. Altres (9N, 1-O, taula
per la democràcia i la no violència a l’Hospitalet…),
•Tasques de presidència, des del 2017 fins octubre de 2018.
-ARA: em presento a Primaries l’Hospitalet, perquè crec que només la unitat que
necessitem, ens pot portar a la República que volem.

