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POLÍTICA

El PSC diu que cal fer un
esforç per evitar que les
empreses marxin de Girona
i per captar noves activitats
MONTSE BARRERA / Girona

LA FRASE

J La candidata del PSC al
Congrés per les comarques gironines, Montse
Palma, va demanar ahir un
esforç a sindicats, sectors
econòmics, empresaris i
administracions per tal
d’evitar que les empreses
marxin de la demarcació
de Girona, i també per captar noves activitats de tipus
empresarial i industrial.
Palma, que va fer aquestes
declaracions després d’entrevistar-se amb membres
de la UGT a Girona, va
analitzar la situació a les
comarques gironines amb
la direcció d’aquest sindicat, encapçalat per Camil
Ros, i va dir que li preocupava el desmantellament que creu que pot
afectar el teixit industrial
a la demarcació.
En aquest sentit, la cap
de llista socialista va demanar un esforç conjunt
de totes les parts implicades per tal que es mantingui l’equilibri entre el
sector serveis i l’industrial,
considerant que el seu desequilibri podria afectar
els treballadors i l’economia en general. Així mateix, Palma va demanar un
esforç per a la captació de
noves activitats de tipus
empresarial i industrial.
Montse Palma, acompanyada de Lluís Maria de
Puig, cap de llista al Senat,
i d’Àlex Sáez i Ramon Roquer, membres de la llista
al Congrés, va exposar al
sindicat les seves propostes electorals. Entre les
principals propostes hi ha
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«Cal fer possible la
compatibilització de
la vida familiar i
laboral, en vuit anys
el PP no ha avançat
en qüestions com
aquesta»
la creació de 120.000 llocs
de treball per a dones i
joves; combatre la precarietat laboral lligada als
contractes temporals; augmentar el salari mínim interprofessional fins a 600
euros —actualment és de
462 euros—, i prendre mesures per fer compatible
la vida laboral i familiar.
La candidata va indicar
que aquestes propostes estaven avalades pel sindicat, i va remarcar que en
«vuit anys el PP no ha avançat» en aquest sentit. Pel
que fa a les pensions de
viduïtat de les dones, Palma va indicar que el seu
grup havia adquirit el compromís d’apujar-les, tot i
que va dir que anaven lligades al salari mínim interprofessional, del qual
proposa un increment.

El candidat d’ICV-EUiA
reclama un debat obert
de la Constitució europea
R.E. / Girona

J Raül

Romeva, que encapçalarà la llista
d’ICV-EUiA a les eleccions al Parlament Europeu, es va donar a conèixer
ahir entre els estudiants
del campus de Montilivi
de la UdG, on posteriorment va oferir una conferència en qualitat d’analista de l’Escola de Cultura
de Pau a la UAB. En de-

claracions a la premsa, Romeva va alertar que tant
en els comicis europeus
com en les eleccions espanyoles està en joc el futur de la UE. Respecte de
l’elaboració de la Constitució, va reclamar un debat
ciutadà i pel que fa a la
política de defensa, va proposar un exèrcit comú de
tota la UE i de caire purament defensiu.

Els cinc candidats, ahir a la nit, en el debat d’Empordà Televisió de Roses. / ROBERT CARMONA.

El dèficit en les infraestructures
centra el primer debat dels caps de
llista gironins al Congrés
Jordi de Juan (PP) va rebre bona part de les crítiques
ROBERT CARMONA / Roses

J Les crítiques a la gestió de la majoria absoluta del PP i el dèficit
de les comarques gironines en infraestructures van centrar ahir a la
Jordi de Juan (PP) es va
queixar en diverses ocasions de ser l’objectiu de
les crítiques de la resta de
candidats i és cert que tots
van condemnar la visió
«monocolor» del PP i van
reclamar la necessitat de
trencar la seva majoria absoluta. El debat central,
però, va ser dedicat a les
infraestructures. Enric
Pardo (ICV-EUiA) va in-

nit el primer debat electoral entre
els caps de llista gironins al Congrés,
que es va fer a Roses, a Empordà
Televisió. Els candidats també van
afrontar la necessitat de la regulació

sistir que no creu en el
model del TGV, que considera que l’N-260 ha de
ser una carretera comarcal
cedida a la Generalitat
—descartant el túnel de
Bracons— i que cal rescatar la concessió de l’A-7.
Francesc Canet (ERC) no
es creu els terminis donats
per la línia del TGV i va
criticar que després de 27
anys «el debat sobre l’N-II

d’immigració i van repartir-se culpes
respecte a qui vol aprofitar-se electoralment de l’entrevista de Josep-Lluís Carod-Rovira amb ETA
i les conseqüències que ha tingut.

i l’A-7 sigui el mateix i no
s’hagi fet res». El candidat
del PP va atribuir tots els
dèficits al fet que el PSOE
«no va fer res en el seu
moment» i va assegurar
que un govern d’esquerres
aportaria «inestabilitat» a
l’Estat espanyol. Montse
Palma (PSC) va acusar el
PP d’incomplir constantment les promeses d’inversions en infraestructures a

les comarques gironines i
va defensar els socialistes
com a única alternativa «a
vuit anys negatius d’autoritarisme i propaganda».
Jordi Xuclà (CiU) va criticar que Girona tingui el
rècord «de demarcació
amb menys quilòmetres
d’autovia» i que el desdoblament de l’N-II es plantegi en «microentregues
de quatre quilòmetres».

CiU de Girona aposta per potenciar el paper
de les entitats sense ànim de lucre
ORIOL MAS / Girona

J El

candidat de CiU al
Congrés per Girona, Jordi
Xuclà, ha apostat per donar una importància més
gran a les entitats sense
ànim de lucre, que considera que «poden esdevenir millors gestors en la
provisió de determinats
programes socials, crear
ocupació en àmbits fins ara
desatesos i facilitar la integració social per a col·lec-
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tius amb dificultats». Xuclà
es va reunir ahir amb diferents representants
d’institucions i entitats,
com ara MIFAS, juntament amb Zoila Riera i
la candidata al Senat Rosa
Núria Alixandre.
Per això el cap de llista
ha proposat un seguit de
mesures per impulsar una
nova regulació del procediment de declaració d’utilitat pública per a les as-

sociacions sense afany de
lucre, que hi garanteixi també la participació de les comunitats autònomes. Xuclà
s’ha mostrat partidari d’incrementar fins a l’1% el
percentatge de l’IRPF per
a finalitats d’interès social,
que ara és del 0,52%, i traspassar-ne la gestió a les comunitats autònomes amb
competències, com ara Catalunya. Per CiU, això significaria una major recipro-

citat entre el que els gironins hi aporten i el que
se’ls retorna.
Segons Xuclà, la participació de la societat civil
és bàsica per fer una política efectiva «sigui quina
sigui», i vol donar una especial rellevància a l’àmbit
de la discapacitat. «Per això
volem tirar endavant polítiques d’ocupació, serveis
socials i sanitaris i educació», ha assegurat Xuclà.

