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Pujol presenta les
seves memòries a L’H
Va parlar de les seves experiències al col·legi Joan XXIII
L’expresident de la Generalitat,
Jordi Pujol, ha recollit les seves
vivències, la seva infantesa, els
seus estudis, els seus anys en
política, en un llibre de memòries que abasta el període de
1930 a 1980, tot just quan es
produeix la primera investidura
com a president de la Generalitat.
Pujol va parlar del llibre en
un acte desenvolupat al col·legi Joan
XXIII i en el qual va estat acompanyat,
entre altres, per la portaveu del grup
municipal, Meritxell Borràs. Va repassar els esdeveniments que explica
a les memòries però també es va
referir a l’actualitat política, marcada
per les eleccions del 9 de març. Va
criticar amb duresa els atacs del PP
a Catalunya i la postura del president
del Govern central, Rodríguez Zapatero, pel que fa a l’Estatut, que va
qualificar d’”engany”.
Centrant-se en les seves memò
ries, Pujol va dir que les noves generacions haurien de conèixer i refle
xionar sobre com Catalunya ha arr ibat a aconseguir el grau de llibertat
i autogovern de què disposa avui
dia gràcies a l’esforç i la lluita de
moltes persones. Per això diu que
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L’expresident va presentar les memòries a L’Hospitalet
“el llibre pretén explicar tot això
d’una època, d’un temps, d’una situació i, alhora, són unes memòries
personals meves. Vosaltres durant
23 anys m’heu tingut de present,
oi?, bé gairebé 24 anys, però no vol
dir que sapigueu qui sóc”.
Pujol va recordar que Bellvitge
va ser el primer lloc que va visitar

després de guanyar les eleccions
del 1980. Va coincidir amb uns
veïns que jugaven a petanca i que
el van reconèixer pels cartells que
encara penjaven de la campanya
electoral. L’expresident va dir que li
van fer una llarga llista de reivindicacions tot i que van reconèixer que
no es podia fer tot de cop. # r .

Caja España ha abierto su primera sucursal en la calle de Santa
Eulàlia. La entidad financiera es una de las primeras del sector,
nació en 1990 con la fusión de diversas cajas de ahorro de
Palencia, León, Valladolid y
Zamora. Caja España tiene
tres oficinas en Catalunya y
la de L’Hospitalet es la primera que abre fuera de Barcelona.
A la inauguración de la oficina asistieron el alcalde, Celestino
Corbacho; la primera tenienta de alcalde, Núria Marín, y el
teniente de alcalde de Promoción Económica, Alfons Bonals.
El presidente de Caja España, Santos Llamas, ha destacado
el dinamismo económico y social de L’Hospitalet. Llamas ha
añadido que es “fácil integrarse en esta ciudad” porque hay un
gran número de ciudadanos procedentes de Castilla y León.
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