Cugat.cat / noticies
El PSC presenta un programa centrat en la formació i l'ocupació
La promoció econòmica i l'ocupació, l'aposta per a les
persones, el medi ambient, la sostenibilitat i l'urbanisme, la
creativitat cultural i la generació artística i el territori.
Aquests són els cinc eixos principals del programa electoral
del PSC. La formació ha explicat que en l'elaboració del
programa, en què hi han participat els militants, entitats i
ciutadans, no han oblidat l'actual situació econòmica que
asseguren ha generat noves realitats socials.

El número 2 a les llistes del PSC, Pere Soler, ha estat l'encarregat de presentar, a grans trets, el programa
electoral amb què la formació concorrerà als propers comicis municipals al maig. Soler ha subratllat que han
rebut més de 300 aportacions i que han entrevistat a més d'una trentena d'entitats entre comerciants,
empresaris i clubs esportius, entre d'altres.
Soler ha explicat els dos primers eixos en què han centrat el programa.
Pere Soler: El primer eix és el de promoció econòmica i ocupació, inclou emprenedoria i
industrialització. I el segon eix són les persones. Els serveis socials i la salut. Hem de pal·liar les
retallades que està fent CiU.
D'altra banda Soler ha remarcat la importància de conèixer els terminis d'execució de l'hospital de referència,
que s'ha de construir a Rubí, així com també consideren necessari un servei de pediatria que funcioni 24 hores
els set dies de la setmana.
En un altre ordre de coses, el número 2 socialista ha avançat que el medi ambient i la cultura també conformen
el seu programa.
Pere Soler: El tercer és el medi ambient, apostant per un estalvi eficient de l'enregia, i apostar per la
rehabilitació. El quart és la creativitat artística i aquí hi ha els equipaments culturals i esportius.
Finalment Soler ha explicat el cinquè eix que se centrarà en el territori, asseguren que no es poden oblidar els
districtes i que cal dotar-los de més infraestructures i serveis.
L'alcaldable del PSC, Ferran Villaseñor, que ha participat en la presentació del programa, ha demanat una
vegada més que Conesa expliqui com reduirà la despesa ordinària un 20%. Villaseñor assegura que CiU ha
'agafat gust a les retallades'.
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