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Les infraestructures i l'economia, protagonistes del debat electoral de Cugat.cat
Les infraestructures, la identitat de Catalunya i l'Economia
han centrat el primer debat multimèdia de Cugat.cat amb les
formacions que concorren a les eleccions al Parlament
espanyol amb representació santcugatenca. Els partits polítics
han coincidit a destacar la necessitat de millorar les
infraestructures de Catalunya, apostar per polítiques que
facin front al canvi climàtic i a la situació econòmica irregular
de l'Estat espanyol.

Montserrat Colldeforns, número 6 a la llista del PSC per Barcelona, ha assegurat que la connexió amb Europa
amb el TGV no està renyida amb una xarxa metropolitana de Barcelona.
Montserrat Colldeforns: Aquest país estava molt endarrarit en infraestructures per molts anys de
govern del PP.
Des de CiU, el co-president local, Ramon Bonastre, ha destacat la necessitat de fer front a la situació
econòmica irregular actual.
Ramon Bonastre: Estem en un canvi de ritme en el qual no sabem si l'Estat espanyol està preparat per
afrontar.
Laura Ribalaiga, número 22 a la llista d'ERC per Barcelona, ha explicat algunes de les propostes de la seva
formació en matèria de polítiques socials.
Laura Ribalaiga: Volem una gestió descentralitzada del sistema de Salut, un traspàs progressiu del
0,7% de l'IRPF, entre altres.
La presidenta local del PP, Berta Rodríguez, s'ha mostrat sopresa de parlar del fet identitari i ha reiterat que
per la seva formació tots els espanyols són iguals.
Berta Rodríguez: Som espanyols, quina diferència hi ha entre una persona de Sant Cugat i una de
València?
Des d'ICV-EUiA, el número 7 a la llista per Barcelona, Santi Cayuela, ha explicat els compromisos contra el
canvi climàtic de la seva formació.
Santi Cayuela: Un pla pont de tancament de les nuclears i la creació d'una vicepresidència per la
sostenibilitat.
El debat s'ha emès aquest dimecres a través de Ràdio Sant Cugat . El vídeo del debat es podrà consultar a
partir d'aquest dijous al portal multimèdia Cugat.cat.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/eleccions2008/30441.html
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