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Joan Boada, en una visita, ahir al matí, a l’empresa Giro-Assist, del grup Mifas ■ EL PUNT

ICV-EUiA es proposa
assegurar la societat
del benestar
a Els ecosocialistes continuen alertant que CiU i el PP

aplicarien retallades en els serveis socials
Ramon Estéban
GIRONA

Dels 31.000 llocs de treball
que el pla d’ocupació
d’ICV-EUiA preveu crear a
les comarques de Girona,
uns 8.200 estan relacionats amb feines de serveis
socials i serveis a les persones. Aquesta xifra s’aconseguiria –va explicar ahir
el cap de llista per Girona,
Joan Boada– apostant,
per exemple, per professions emergents com ara
la de l’assistent personal,
dedicat a atendre a casa
seva la gent gran o amb dificultats. “La inversió en
serveis socials no genera

dèficit perquè crea llocs de
treball i aquests creen riquesa”, va recalcar el candidat, per desmentir tot
seguit els arguments dels
partits més conservadors.
Aquests, i en concret CiU i
el PP, “amenacen” amb
una política de retallada
de prestacions que farà
que els rics siguin més rics
i els pobres, més pobres,
va advertir Boada.
“Pobresa zero”
El candidat ecosocialista
va dedicar la jornada
d’ahir a explicar les seves
propostes en matèria de
benestar social. Un dels
objectius de la pròxima le-

gislatura serà lluitar contra l’alarmant índex de pobresa del país (el 20 % dels
catalans viuen per sota del
llindar de la pobresa) sense parar d’invertir en política social. En aquest sentit, Boada va recordar que
l’últim govern de CiU destinava
anualment
a
aquest front 739 milions,
mentre que l’any passat el
govern tripartit n’hi va posar 2.218. Una de les iniciatives concretes anunciades per ICV-EUiA és
l’aplicació de la renda garantia de ciutadania, consistent en què cada català
disposi, com a mínim, de
569 euros mensuals. ■

ERC va a la Catalunya del
Nord tot i que no voten
J.M.S.
PERPINYÀ

La cap de llista d’Esquerra, Carme Capdevila, va
ser ahir a Perpinyà i va explicar que “la proximitat
de les comarques gironines amb la Catalunya
Nord és una oportunitat
que presenta una potencialitat enorme per al des-

envolupament dels nostres territoris”.
Esquerra proposa donar suport i impuls a una
estratègia global entre
tots dos territoris, creant
estructures de desenvolupament conjuntes amb
voluntat de permanència.
Aquesta missió ja s’ha iniciat en els dos darrers
mandats des de la Genera-

litat i les autoritats de la
Catalunya del Nord. “Hem
assentat les bases que estan donant forma a l’Eurodistricte Comarques Gironines-Catalunya Nord”, va
dir. Així es va escenificar
l’aposta d’ERC per uns Països Catalans portant gent
de diferents territoris en
les seves llistes al Parlament europeu. ■
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