Jordi Valle Celma, nascut a Barcelona l'any 1959 i veí de l'Hospitalet de Llobregat des de
l'any 1998.
Com moltes persones he evolucionat: jo no era independentista, m'agradava més la idea
d'un estat federal. Amb el temps he arribat a la conclusió de què a la resta d'Espanya la
majoria de la gent pensa diferent i que el canvi no és possible.
L'estat espanyol no ha netejat les seves estructures dels elements franquistes quel
dominen i que manipulen molt bé a la població: abans contra l'independentisme basc, ara
contra Catalunya. L'"a por ellos" no falla.
Els fets de l'1-O han posat a cadascú al seu lloc.
Penso que el millor per nosaltres és la independència i per Espanya fer neteja.
Vull el bé comú i penso que la forma d'aconseguir-lo és guanyar les institucions i aplicar
una política basada en les necessitats de la gent.
Em presento com candidat amb la il·lusió de formar part d'una candidatura unitària de les
forces independentistes que tingui la possibilitat de guanyar i fer polítiques socials.
Només amb la unitat de les forces independentistes podem guanyar als del 155.
Els eixos principals per millorar la vida de la gent crec que són:
1 – Violència de gènere: suport a les víctimes i polítiques actives de prevenció.
2 – Habitatge:
Incrementar el parc públic d'habitatges per dedicar-los a lloguer social, als joves i a les
persones desafavorides.
Construir residencies i habitatges assistits per la gent gran i les persones discapacitades.
3 – Educació:
Crear noves places d'escoles bressol municipals.
Tractar la violència de gènere a totes les etapes escolars.
4 – Energia:
Millorar l'eficiència energètica dels edificis municipals i donar ajudes per a la millora dels
habitatges particulars.
Dotar de plaques fotovoltaiques als edificis municipals: poliesportius, escoles i d'altres que
siguin apropiats.
Impedir els talls de subministrament d'electricitat i gas a les persones vulnerables.
Posar en marxa un projecte com el 50/50 de Rubí.
Estudiar la re-municipalització la xarxa elèctrica de distribució.
5 – Aigua:
Impedir els talls de subministrament d'aigua a les persones vulnerables.
Estudiar la re-municipalització del servei.
Els preus dels serveis bàsics han d'estar tassats (auditoria de costos) i no han de ser un
negoci: és un escàndol el benefici de les companyies energètiques, i més tenint en
compte que abans eren públiques.

