
 

El PSC-L’H i l’avenç dels drets socials en temps adversos 

 

Amb la Xª Legislatura espanyola que acaba de començar i el govern conservador que 
s’atansa a les institucions de l’estat som conscients més que mai que està en perill un 
valor dels partits d’esquerra que ens ha costat molt aconseguir. Els drets socials, entesos 
com les llibertats i els drets civils de les minories tant ètniques com sexuals o els 
col·lectius discriminats tradicionalment en la nostra societat són uns valors del nucli dur 
de l’ideari progressista que el nostre partit defensa. 

L’onada conservadora fa perillar els drets de les minories sexuals, englobades en el 
col·lectiu LGTB, i creiem que l’Hospitalet de Llobregat, com a gran ciutat que ha 
resistit aquesta envestida, ha de ser capaç de protegir i preservar els avenços en matèria 
de tolerància cívica. 

Creiem, en la nostra humil opinió, que no es poden deixar caure fites en matèria 
d’igualtat assolides darrerament a la nostra ciutat i al conjunt del nostre país, sobretot en 
aquests moments on els progressos realitzats en la defensa de la tolerància s’estan veient 
qüestionats per les forces conservadores i fonamentalistes catòliques. Un exemple clar 
d’aquests avenços que ara es troben en greu perill és la Llei aprovada l’any 2005 pel 
Congrés dels Diputats que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe o la Llei 
de l’avortament tal com fou concebuda en els seus inicis, permetent la interrupció de 
l’embaràs a aquelles noies majors de 16 anys sense necessitat del permís paternal, i que 
ara ha sigut modificada per l’actual govern de l’estat, de tendència conservadora. 

Fent pedagogia al carrer i a les institucions es poden assolir moltes més metes en aquest 
camí cap a la plena igualtat en un ambient de tolerància i respecte del conjunt de la 
ciutadania vers la pluralitat present en la nostra societat. 

Per aquest motiu des del PSC-L’H volem posar més èmfasi, avui més que mai, en la 
defensa de les llibertats individuals i drets civils per així poder ser un referent al conjunt 
de Catalunya.  

 

 

 

 

 


