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Les centrals presenten al candidat autonòmic del PSC les seves demandes

BREVES

Maragall accepta a L’Hospitalet
el manifest sindical per al canvi
MARGA SOLÉ

Propostes
per a la plena
ocupació i un
nou model
de benestar

VALENTÍ VIÑAS

Els sindicalistes catalans van presentar al candidat del PSC a la
Presidència de la Generalitat, Pasqual Maragall, les seves reivindicacions davant les eleccions autonòmiques del pròxim mes d’octubre, en un acte convocat a l’auditori de La Farga de L’Hospitalet.
Davant més de cinc-centes persones, afiliats a UGT i CCOO, Maragall va advocar a favor del federalisme com a sistema de govern,
“perquè federalisme vol dir unió,
llibertat i confiança, primer en nosaltres mateixos i, després, en els
altres”, va assenyalar.
El candidat a la Presidència de
la Generalitat va dir que està en
condicions d’escoltar missatges de
com es veu Catalunya des del punt
de vista del poble, dels treballadors, de les dones, dels minusvàlids, dels joves, de la gent gran,
per construir un petit paradís. “S’ha
de baixar de dalt a baix i començar a construir de baix a dalt”, va
dir Maragall en clara referència als
ajuntaments que va qualificar com
a “motor de Catalunya”.
Per al candidat dels socialistes,
s’ha de tornar el poder als ajuntaments i donar-los altres que no han
tingut mai, tot combinant el treball
de les escoles, les empreses i sindicats, i els ajuntaments. “Ja veureu en el que es convertirà una Catalunya basada en el poder local i
el que es pot fer a partir dels ajuntaments”, va afegir.

Maragall junt a representants sindicals a La Farga
El candidat va acceptar la proposta dels sindicats que va qualificar com a coherent, factible i madurada per fer un país on es reconciliïn les seves dues imatges:
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“la que nosaltres tenim de Catalunya i la que tenen els altres”, va
dir Maragall.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Celestino Cor-

Els autobusos difondran campanyes institucionals
L’empresa Rosanbus SL ha signat un conveni amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per tal que als autobusos urbans d’aquesta companyia insereixin campanyes institucionals en els laterals dels vehicles. Rosanbus facilitarà dos autobusos de cada una de les seves línies (1, 2, L10 i L12) per difondre els missatges. L’empresa
també aportarà 2 milions per ajudar a finançar la campanya 20 anys d’ajuntaments democràtics.

bacho, i va ser presentat pel secretari general de la Unió Comarcal de la UGT a L’Hospitalet, José
Antonio Franch, que va resaltar el
fet que el manifest sindical a favor
del canvi fos presentat a les instal·lacions de La Farga, “que havia estat una fàbrica”. “Ens hem volgut
comprometre amb Pasqual Maragall, i que ell ho faci amb nosaltres, perquè volem progrés social”, va dir Franch.
La plataforma va rebre el suport de representants sindicals de
diversos sectors i ja ha aconseguit
més de 550 adhesions al seu manifest. Aquest document, que es va
lliurar a Pasqual Maragall perquè
l’inclogui en el seu programa electoral, consta de cinc punts que fan
referència al desenvolupament
econòmic, la plena ocupació, l’articulació d’un marc de relacions laborals, un nou model per a la societat del benestar i una perspectiva regional en la construcció de
l’Europa social.

Josep Vall

ERC nomena Josep
Vall candidat a
l’Alcaldia de la ciutat
L’Assemblea Local d’Esquerra
Republicana de Catalunya ha
aprovat per unanimitat la candidatura de Josep Vall com cap
de llista de la formació per als
comicis municipals del 13 de
juny. Valls ja va encapçalar la
llista en les eleccions de 1995,
quan ERC va obtenir els millors
resultats de la seva història recent a L’Hospitalet.

Els Verds concorren
en solitari a les
eleccions municipals
Els Verds es presentaran finalment en solitari a les municipals, segons ha aprovat la comissió local, tot i que EUiA
manté que continuen les converses entre ambdues formacions per arribar a un possible
pacte electoral. Els Verds també ha escollit els 9 primers
membres de la llista que seguiran l’alcaldable Antoni García.

