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Propostes per 
aconseguir un 
país de 1a: 
 
UNA XARXA D’INFRAES-
TRUCTURES MODERNA I 
RESPECTUOSA AMB 
L’EIX MEDITERRANI 
 
1. Traspàs d’infraestructures i par-
ticipació en l’obra pública 
Codecidir el traçat i l’execució de les 
infraestructures de Foment. Traspàs de 
la gestió de la xarxa viària de l’Estat i de 
les rodalies i regionals ferroviaris amb el 
corresponent finançament per a mante-
niment i inversions. Model de gestió ae-
roportuària on tinguem l’última paraula 
en els decisions estratègiques. 

 
 

2. Reducció del déficit històric 
d’inversions. 
Prioritzar el corredor  amb l’alta velocitat 
d’ample internacional. Creació imminent 
del fons per homogeneitzar els peatges, 
el rescat selectiu i la subvenció de peat-
ges tous. 

http://osonamadrid.blogspot.com  

Per què cal votar Esquerra ? 
Per avançar socialment i nacionalment. 
Sense la forta presència d’Esquerra al Congrés no s’hauria aconseguit : la llei de retorn 
dels Papers de Salamanca; la derogació del transvasament de l’Ebre; la prohibició de 
donacions  als partits; la llei que reserva el 30% del sól per a la construcció d’habitatges 
per a joves i persones amb rendes baixes; el dret a l’assistència domiciliària a la gent 
gran ...   

Ridao insta els partits catalans a 
arribar a un acord nacional pel 
progrés i establir un programa 
de mínims per Catalunya 

El cap de llista d’Esquerra, Joan Ridao, ha proposat als 

candidats de les forces catalanes i 'catalanistes' al Con-
grés dels Diputats, arribar a un 'pacte' perquè 'l'endemà 
del 9 de març', els 47 diputats i els 23 senadors 'escollits 
a Catalunya' es reuneixin per establir un 'programa de 
mínims', que ha anomenat 'acord nacional pel progrés 
de Catalunya', que inclouria les infraestructures i el futur 
model de finançament com a punts bàsics. Ridao ha de-

manat 'Que Duran digui si està d'acord o no amb això', 
davant les crítiques que el candidat convergent va llançar 

als republicans, acusant-los de 'dividir' el catalanisme. 

La Campanya no para a Osona 
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