GUANYEM TORRENT SERÀ UNA PLATAFORMA
SOLIDÀRIA AMB ELS IMMIGRANTS
Procedien del Marroc, de Tunísia o d’Argèlia i van arribar a la recerca de
millors condicions de vida, una casa, un treball, un salari que els permetera
viure, el que desgraciadament al seu país d’origen no els proporcionava.
En els anys 80 i 90 del segle passat i els primers anys del present, van
arribar amb moltes dificultats i van sobreviure fent els treballs més durs i en
condicions difícils /sense seguretat social, salaris en negre, jornades
esgotadores, ocupacions temporals...).
Hui mateix els afecta l’atur d’igual manera que els afecta als valencians i
als espanyols en general, els retalls decretats pel govern del Partit Popular,
les limitacions que els han imposat en sanitat o en educació, sense quasi
ajudes per a les escoles dels seus fills i si encara hi ha alguna persona
confiada que comprà una casa amb una hipoteca bancària està ben
preocupada perquè el banc no els faça fora per impagament del préstec.
Provenen de països amb arrels culturals molt semblants a les nostres, arrels
mediterrànies. Els veiem pel carrer, amb les dones amb els vels, als homes
amb la seua pell bruna que denota el seu origen. Els veiem als mercats
ambulants comprant roba o verdures i fruites. Hi ha alguns que els veiem
com a venedors en aquests mercats intentant guanyar-se uns euros amb els
què pagar el lloguer, l’escola dels seus fills o l’alimentació de la família.
La plataforma ciutadana Guanyem Torrent, que es presentarà a les
eleccions municipals de maig de 2015, vol assegurar als magribins
residents en la nostra ciutat, que defensarà els seus drets com a veïns,
com a membres de la nostra comunitat.
Guanyem Torrent propugna el respecte i la tolerància entre tots els
habitants. Ninguna persona que visca a Torrent, ha de ser considerada
en el futur com a estrangers ni pel seu origen, ni per la seua religió, ni
per la seua llengua o costums.

Guanyem Torrent vol fer una ciutat humana, acollidora i
solidària.
www.guanyemtorrent.info
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GUANYEM TORRENT SERA UNA PLATAFORMA
SOLIDARIA CON LOS INMIGRANTES
Procedían de Marruecos, de Túnez o de Argelia y llegaron buscando
mejores condiciones de vida, una casa, un trabajo, un salario que les
permitiera vivir, lo que desgraciadamente su país de origen no les
proporcionaba.
En los años 80 y 90 del pasado siglo y los primeros del presente, con
múltiples dificultades vinieron aquí y sobrevivieron haciendo los trabajos
más duros y en condiciones difíciles (sin seguridad social, salarios en
negro, jornadas agotadoras, empleos temporales…).
Hoy, como a muchos españoles, les afecta el paro, los recortes decretados
por el gobierno del Partido Popular, las limitaciones que les han impuesto
en sanidad o en educación, sin apenas ayudas para el colegio de sus hijos,
y si alguien confiado compró una casa con una hipoteca bancaria está en
apuros para que el banco no le eche a la calle por impago del préstamo.
Proceden de países con raíces culturales muy similares a las nuestras, raíces
mediterráneas. Les vemos por la calle, a las mujeres con sus velos, a los
hombres con su tez morena que denota su origen. Les vemos en los
mercados ambulantes comprando ropa o verduras y frutas. Y algunos les
vemos como vendedores en estos mismos mercados intentando ganar unos
euros con los que pagar el alquiler, el colegio de los niños o la alimentación
de la familia.
La plataforma ciudadana Guanyem Torrent, que se presentará a las
elecciones municipales de mayo del 2015 quiere asegurar a los
magrebíes residentes en nuestra ciudad, que defenderá sus derechos
como vecinos, como miembros de nuestra comunidad.
Guanyem Torrent propugna el respeto y la tolerancia entre todos sus
habitantes. Nadie que viva en Torrent debe ser considerado en el
futuro un extranjero ni por su origen, ni por su religión, ni por su
lengua o costumbres.

Guanyem Torrent quiere hacer una ciudad
acogedora y solidaria.
www.guanyemtorrent.info
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