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20-N ELECCIONS 2011 - Comarques gironines
El PP es
compromet a
no retallar les
pensions
Joan Trillas
GIRONA

Les pensions, l’educació i
la sanitat pública no es tocaran. Aquest és un altre
dels compromisos que
ahir va prendre el candidat al Congrés del PP per
Girona, Enric Millo, durant una visita a la Fundació Mifas, a Girona. Millo
va explicar que “el compromís del PP amb la protecció social i el manteniment de l’estat del benestar és total i absolut”, i és
per això que continuaran
“donant suport i ajudant
els sectors més dèbils de la
societat”. Millo va reiterar:
“No retallarem ni en pensions, ni en sanitat ni en
educació.” A més, Millo va
reivindicar que la millor
política social és la creació
d’ocupació, “perquè només si hi ha gent treballant, que genera riquesa i
paga els seus impostos, es
poden donar ajudes”. El
candidat popular va dir
que “ara els socialistes volen espantar els ciutadans
dient-los que el PP no respectarà el sistema de pensions”; s’ha de dir la veritat, ja que “és gràcies al PP
que les pensions estan garantides per llei”. ■

CiU tanca campanya amb
onze acords per Girona

a Jordi Xuclà, cap de llista per CiU, fa l’esprint final sintetitzant en uns compromisos la feina que
faran diputats i senadors a Madrid a Diu que vol treure la prostitució de les carreteres, com l’N-II
Joan Trillas

Després de fer una campanya en què va interpretar
tots els papers de l’auca,
quant a temes i propostes,
el candidat de CiU al Congrés, Jordi Xuclà, va fer
ahir, i de manera solemne,
com el caracteritza, una
exposició de manera clara
i precisa dels acords, que
els diputats i senadors per
Girona, diu que defensaran a Madrid, a banda dels
temes generals, com el
pacte fiscal.
Xuclà, de fet, els va resumir en onze punts, va
donar forma a temes recurrents al llarg de la seva
campanya: arribada del
TAV en els terminis previstos; infraestructures,
com el recurrent desdoblament de l’N-II o el de
l’A-26, de Besalú a Figueres; també resoldre la llei
de Costes, defensar el baixador del TAV a l’aeroport
i reclamar-ne el traspàs,
així com els terrenys militars de la Clota, l’Escala,

ICV alerta sobre la
privatització de la
sanitat pública
a Marc Vidal fa una

crida a fer complir la
Constitució per
garantir la sanitat

Joan Trillas
GIRONA

El cap de llista d’ICV-EUiA
al Congrés, Marc Vidal, va
fer ahir una crida a fer
complir l’article 43 de la
Constitució que garanteix
el dret a la protecció de la
salut. Vidal va recordar
que ICV-EUiA va presentar el 2008 una proposició
de llei al Congrés per modificar la llei 15/197 que
obria les portes a la participació del sector privat en

Sobrequés dóna
suport a CiU en
l’acte d’avui

GIRONA

la gestió de la salut pública. Aquesta iniciativa parlamentària va venir motivada pels resultats de la
privatització de la sanitat
a Madrid i València, i va tenir el suport del PSOE, el
vot contrari del PP i l’abstenció de CiU, que va argumentar, segons Vidal, que
no volia limitar el marge
d’actuació de les comunitats. Amb tot, aquesta no
s’ha tramitat. Vidal va explicar que “aquest és un
clar exemple de com els
grans partits treballen a
Madrid durant quatre
anys després de les eleccions” i va reivindicar la
necessitat de defensar la
salut pública. ■

—————————————————————————————————

Jordi Xuclà va destacar ahir
que avui, durant l’acte final
de campanya a Girona,
comptarà amb el suport de
l’historiador Jaume Sobrequés, un dels membre de la
Comissió dels Vint que va redactar l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya del 1979. Sobrequés, el 1982 ingressà en
el PSC, i va ser escollit diputat a les eleccions al Parlament de Catalunya del 1988 i
del 1992. El 19 de setembre
del 2010, Sobrequés va optar
per donar obertament suport
a Artur Mas com a candidat a
les eleccions al Parlament.
D’esquerra dreta, Bagué, Rieradevall, Xuclà i Maluquer, ahir a la seu de CDC ■ J.T.

Punta Falcó, Base Loran i
Camp de Tir de Quart.
També una solució definitiva per la regeneració a la
platja de s’Abanell de Blanes, a més de la construcció de l’arxiu provincial de
l’Estat a Girona i la reduc-

ció a dues hores i quinze
minuts del trajecte en tren
de Puigcerdà-Barcelona.
Xuclà també va posar
damunt la taula el compromís de treure la prostitució de les carreteres, especialment a l’N-II. “No té

El PSC presenta un
pla per fer un canvi
de model productiu
a Àlex Sáez, cap de

llista del PSC, aposta
per l’economia real
i no especulativa

Joan Trillas
GIRONA

El cap de llista del PSC per
Girona, Àlex Sáez, defensarà un pla estratègic amb
l’horitzó posat al 2020,
amb participació pública i
privada, per evolucionar
cap a un nou model productiu basat en l’exportació i les noves economies, i
en la millora de les infraestructures bàsiques per al
desenvolupament econòmic del territori. Aquest és

el missatge que ahir va
plantejar en una trobada
amb empresaris a la Cambra de Comerç, a la qual
també va assistir el primer
secretari dels socialistes
gironins, Joaquim Nadal.
En aquest pla, que es diu
GI2020, es concep les comarques gironines com
un gran nucli logístic de
magnitud internacional,
de l’estil dels centres de
connexions, per convertir-les en el centre de l’euroregió Pirineus-Mediterrània, amb més qualitat de
vida, més activitat econòmica i més perspectives de
futur. “El pla aposta per
l’economia real en lloc de
l’especulativa.” ■

sentit que els Mossos actuïn sobre les carreteres
de la Generalitat, però no
sobre les de l’Estat”, va
destacar, argumentant
que calia tractar-ho en espera de la llei, com un tema de seguretat viària.

Xuclà no va desaprofitar
per carregar contra el
PSC de qui va dir que va
“sense nord amb una candidata, Carme Chacón,
més interessada en ser el
relleu de Pérez Rubalcaba”, va dir. ■

ERC-Rcat, al costat
dels sindicats per
fomentar l’ocupació
a Teresa Jordà,

candidata d’ERC-Rcat,
reclama que es facilitin
les contractacions
Joan Trillas
GIRONA

La cap de llista d’ERCRcat, Teresa Jordà, i el número 3 de la candidatura,
Jordi Casadevall, es van
reunir ahir a Girona amb
la secretària general
d’UGT a Girona, Dolors
Bassa, i altres responsables dels sindicats CCOO i
UGT per parlar de polítiques d’ocupació. Els candidats independentistes
van coincidir amb els sin-

dicats que per sortir de la
crisi és indispensable desenvolupar noves polítiques d’ocupació. “Hem
d’abaratir l’entrada al
mercat de treball, i no pas
la sortida”, va destacar
Jordà. Teresa Jordà va recordar que des del 2008
fins ara cada dia s’han destruït 30 llocs de treball a
les comarques de Girona.
“Cal que tots els catalans
fem pinya pel concert econòmic i per sortir de la crisi perquè serà l’única manera que podrem defensar
l’estat del benestar i la
prosperitat de tots els
catalans”, va remarcar
ahir la cap de llista d’ERCRcat. ■

