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Ramón Luque
encapçala la llista
d’ICV i EUiA
Per a les municipals del 25 de maig
que en les eleccions de 1999 (en
què els dos partits es van presentar per separat) no van votar”.
La número dos de la llista,
Montserrat Company, ha explicat
que l’acord ha estat possible grà-

Antoni Fdez. Teixidó

Conferència
de Fernández
Teixidó sobre
el comerç

Ramón Luque (EUiA) és el
primer de la candidatura
conjunta, seguit de
Montserrat Company
(ICV), l’independent
Lluís Esteve i
Alfonso Salmerón (EUiA)
cies perquè les dues formacions
tenen més coses en comú que
diferències i que “pretenen posar
al servei de la ciutat els principis i
la història que ens uneixen”.
D’altra banda, Lluís Esteve,
ex-director de l’ONG Akwaba, s’inicia en la política com a número
tres de la coalició perquè creu
que “l’acció política pot ser un

En una conferència al Casino
del Centre, el conseller de
Comerç i Turisme, Antoni
Fernández Teixidó, va destacar que la política comercial
de la Generalitat es basa en
l’equilibri entre els hipermercats i el petit i el mitjà comerç, “tenint clar que la prioritat és potenciar el model
de comerç urbà i de proximitat”.
El conseller va afirmar que la defensa del comerç tradicional enfront de la posició dominant de
les grans superfícies comercials
serà un dels eixos del programa
de CiU. # REDACCIÓ
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GABRIEL CAZADO

Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) han presentat un principi d’acord, després de mesos de negociacions, per ratificar el pacte
subscrit per amdues formacions a Catalunya. Ramón Luque,
d’EUiA, ocuparà el primer lloc de
la llista conjunta per a les eleccions municipals, seguit de Montserrat Company, d’ICV, l’independent Lluís Esteve, i Alfonso Salmerón, d’EUiA. Del cinquè candidat en endavant s’alternaran
membres d’EUiA i d’ICV, amb la
possibilitat d’intercalar persones
independents i d’altres organitzacions de l’esquerra.
“L’objectiu de la coalició és
garantir que la segona transformació de L’Hospitalet estigui sota
els vessants clars d’una política
d’esquerres en tots els àmbits”,
ha explicat el cap de llista de la
coalició, Ramón Luque. També ha
destacat que, amb aquest acord,
pretenen no deixar “orfes” els milers de ciutadans “que en un altre
temps van confiar en nosaltres i
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Lluís Esteve, Ramón Luque i Montserrat Company

bon instrument de transformació
social i cal treballar per convèncer joves i adults que recuperin la
consciència política”. Les dues
formacions treballaran per con-

cretar la coalició i d’aquí a poc
temps presentaran una proposta
de protocol de funcionament que
adapti l’acord nacional a la ciutat
de L’Hospitalet. # EVA SERRANO

