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Josep Piqué visita L’H convidat pels
empresaris per parlar d’economia
El president del PP considera que les posicions sobre l’Estatut encara estan molt allunyades
El president del Partit Popular
de Catalunya, Josep Piqué, va
visitar la ciutat convidat per
l’Associació Empresarial del
Baix Llobregat i L’Hospitalet i la
Unió Patronal i del Metall. El
dirigent popular va veure les
instal·lacions de l’Àrea Municipal de Promoció Econòmica
acompanyat pels regidors populars Juan Carlos del Rio i Pedro
Alonso i del tinent d’alcalde Alfons
Bonals. Després va pronunciar una
conferència sobre el present i el futur de l’economia.
Durant la seva visita, Piqué va
dir que la transformació que està
vivint L’Hospitalet és evident. “La
ciutat s’està transformant i nosaltres volem que ho faci de manera
positiva, abordant reptes de futur
com són els fluxos immigratoris
que estan incidint sobre els serveis
que percep el ciutadà i també sobre la transformació urbanística.
Des d’aquest punt de vista, valoro
molt –va dir– les propostes del
nostre grup municipal”.
Sobre el futur de l’economia catalana, va considerar que passa
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Josep Piqué durant la visita a les instal·lacions de l’Escola d’Hosteleria

pels reptes derivats de la globalització i de l’ampliació europea. “Tenim un problema de competitivitat
i un nou marc. Per tant, cal reflexionar sobre com guanyar mercat i
parlar de reformes estructurals, del
mercat de treball, de les infraestructures de connectivitat amb la
resta del món i de reformes fiscals”.
Pel que fa a l’Estatut i al nou
model de finançament per a Catalunya, Piqué va afirmar que les posicions estan massa allunyades com
per a que el 31 de juliol hi hagi un
text consensuat. “Passem de la postura absolutament maximalista e inconstitucional de CiU, a posicions
com la nostra, orientada a millorar
el model actual. Al mig hi ha la postura del tripartit, producte del pacte
entre la visió federal dels socialistes
i la visió confederal d’ERC”, va dir.
Sobre la possibilitat de comptar
amb algun membre del PP de L’H
per ser diputat al Parlament, Piqué
va dir: “sóc conscient que en el
passat hi ha hagut problemes però
ara veig una clara voluntat de superació i expectatives positives. Tot i
això no vull anticipar escenaris”. # R.

