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Els regidors Ramon Luque i Pilar Massana s’integren en el consell nacional de la formació

Esquerra Unida i Alternativa neix a L’Hospitalet
Quatre hospitalencs en
els òrgans de direcció
El congrés constituent d’Esquerra Unida i Alternativa va elegir la composició del consell nacional de la formació, del qual formaran part els regidors del Grup
Mixt a l’Ajuntament de L’Hospitalet
i membres del PSUC Viu Ramon
Luque i Pilar Massana. També hi
seran Jaume Botey, exregidor i
membre del PSUC Viu, i Ana Borrás, d’Esquerra Alternativa. Els
militants d’EUA a L’Hospitalet han
obert ara el procés per constituir
els òrgans locals de la formació.

L’APUNT

Es presenta el PSUC Viu

Anguita al costat del regidor de L’Hospitalet Ramón Luque

notícia

ARXIU

La foto

La Farga va
acollir, a
finals de
maig, el
congrés
constituent
d’Esquerra
Unida i
Alternativa,
el referent
d’Izquierda
Unida a
Catalunya

MAITE A. NOGUERAS

La Farga de L’Hospitalet ha estat
l’escenari del naixement d’una nova formació política, Esquerra Unida i Alternativa (EUA), el referent
d’Izquierda Unida a Catalunya,
que va celebrar el seu congrés
constituent a finals de maig. El 82
per cent dels delegats va aprovar
la llista unitària presentada per escollir la nova direcció, amb Juan
Manuel Patón, del Partit dels Comunistes de Catalunya, com a president, i Antoni Lucchetti, del
PSUC Viu, com a coordinador. En
el consell nacional de la nova formació hi ha quatre militants de
L’Hospitalet: els regidors Ramon
Luque i Pilar Massana, Jaume Botey i Ana Borrás.
Esquerra Unida i Alternativa
s’ha presentat com un moviment
unitari d’esquerres, sobirà i nacional català, que en l’àmbit de l’Estat comparteix el projecte polític
d’Izquierda Unida, amb qui manté
una relació federal. Precisament,
la relació entre EUA i IU va ser el
punt més crític del congrés. La denominació Esquerra Unida i Alternativa, que ha substituït la inicial
d’Unitat d’Esquerres, va ser aprovada només per 27 vots de diferència entre els partidaris dels dos
noms que establien dues cotes diferents de sobirania respecte d’Izquierda Unida.
El coordinador general d’aquesta formació, Julio Anguita, va
participar en la jornada de cloenda del congrés i va al·ludir a les
diferències expressades pels compromissaris. “No reconeixerem
com a referent a qualsevol –va dir–

quan dues formacions pacten,
ambdues cedeixen sobirania”.
També Antoni Lucchetti va demanar “esforços per treballar junts,
amb esperit unitari”.

JUAN VALGAÑÓN

REDACCIÓ

Visita a los transportes urbanos
Varios ayuntamientos, entre ellos el de L’Hospitalet, han visitado los
servicios de metro y autobús de Transports Metropolitans de Barcelona
para conocer su funcionamiento. En la foto, el alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho, y la concejala presidenta de la Comisión de Seguridad y Movilidad de Barcelona, Carme San Miguel, durante el recorrido.

Una setmana abans de la constitució d’Esquerra Unida Alternativa,
i sota el lema Venim de lluny, anem més lluny encara, el PSUC Viu
es va presentar a La Farga en un acte multitudinari al qual van assistir
membres de la direcció del PCE encapçalats pel seu secretari general, Julio Anguita. Davant un auditori de 1.500 persones, Anguita va
parlar de la unitat de l’esquerra “per combatre les idees, els continguts i les actituds de la dreta”, el neoliberalisme i la competitivitat.
Per la seva banda, el secretari general del PSUC Viu, Antoni Lucchetti, va dir que amb aquest partit “es recupera un instrument polític
i cultural per a l’esquerra catalana” que ha de transformar la societat
“per acabar amb l’hegemonia pujolista”. El regidor de L’Hospitalet
Ramon Luque forma part de la direcció del PSUC Viu. Per a Luque,
la formació reivindica “els valors dels éssers lliures i iguals en una
terra habitable”. A l’acte es va rendir homenatge a l’històric dirigent
comunista i membre del PSUC Viu, Gregorio López Raimundo.

