Benvolguts i benvolgudes,
Em dic Montserrat Expósito i Agut. Vaig néixer a
Reus (Baix Camp), el març del 1968.
A l'Hospitalet de Llobregat, hi vaig anar a parar el
1992, per casualitat.
Quan va néixer la meva filla, la persona més
important per a mi i que més m'estimo,
necessitàvem un habitatge més gran, i el vam
comprar a l'Hospitalet.
Al barri del Centre.
Avui en dia, em sento tant o més hospitalenca
com reusenca.
E l s darrers anys, per circumstàncies, he pogut
triar entre quedar-me a l'Hospitalet o traslladarme de nou.
No ho he dubtat en cap moment.
Estimo l'Hospitalet, m'agrada viure-hi i m'agrada conviure-hi.
Motius pel quals he decidit presentar-me com a candidata a Primàries LH.
Mai he format part de cap llista electoral, ni tampoc he militat en cap partit polític.
Malgrat això, i després dels fets de l'1-O del 2017, penso que ara és el moment de
canviar la manera de fer política. La ciutadania va demostrar que es pot organitzar i
obtenir resultats. El poble ha de poder prendre part, directament, en les decisions
de tot allò que és del seu interès i l'afecta. El sistema democràtic emprat fins ara
s'ha tornat obsolet.
En els canvis i en la cerca de nous sistemes radica l'evolució i el progrés de la
humanitat. També en política.
Doncs fem- ho. Impliquem-nos-hi!
Hem de treballar per a tenir una ciutat republicana i independentista, oberta a
tothom, i on tothom hi tingui cabuda.
Hem de treballar perquè tots els col·lectius puguin viure dignament a la nostra
ciutat. Tots som iguals perquè tots som diferents.
Hem de treballar per a aconseguir una ciutat neta però sostenible, ben il·luminada
però eficient energèticament, i, sobretot, ben gestionada des de tots els àmbits.
En definitiva, hem de treballar per un Hospitalet que cobreixi les necessitats de la
vida i de la gent del s. XXI.
Sóc Llicenciada en Filologia Hebrea i Professora de Flauta Travessera i Llenguatge
Musical. La meva llengua materna és el català, del qual en tinc el Certificat de nivell
superior (C2), i parlo castellà i anglès. He treballat de mestra de flauta travesera i de
llenguatge musical. També he treballat en diverses administracions. Actualment,
treballo a l'Administració parlamentària.

