
La Fundació CatDem ha acollit la presentació a Catalunya del candidat

d’Unidad Nacional de Bolivia a la presidència del país, Samuel Doria Medina.

Samuel Doria ha assegurat que “malgrat que Bolívia ha rebut més ingressos

que mai provinents del gas i dels minerals, totes les famílies tenen membres que

s’han vist obligats a emigrar per sobreviure”.

Doria opina que “cal que el seu país deixi de dependre de la venda

d’hidrocarburs i minerals” i que “es pot aconseguir que d’aquí a deu anys, el

50% dels ingressos de Bolívia provinguin de sectors de productes amb valor

afegit”. En aquest sentit, ha remarcat la importància de “reforçar les inversions a

les zones agrícoles i no primar tant com s’ha fet fins ara les àrees urbanes”.

El candidat d’Unidad Nacional de Bolivia ha posat el progrés econòmic com a

eix vertebrador del seu discurs. A parer seu, “el progrés econòmic aconseguirà

disminuir la inseguretat ciutadana i reagrupar les famílies que ara es veuen

obligades a viure en altres paisos del món per poder accedir al menjar”. Sobre

la reforma constitucional impulsada per Evo Morales a principis d’any, Samuel

Doria s’ha compromès a "retirar-la" si aconsegueix assolir la presidencia.

Unidad Nacional de Bolivia és "un partit de centre-esquerra que vol unir votants

de totes les ideologies a l’entorn del progrés del país". Samuel Doria Medina és

un "empresari del sector del ciment que ha destacat per les seves contribucions

econòmiques a causes socials de tota mena".

Marc Guerrero, patró de la Fundació CatDem, cap de l’àrea de projecció

internacional de la Fundació i membre del Consell nacional de CDC, ha donat la

benvinguda als assistents i ha destacat que “les ideologies han fet molt mal a

llatinoamèrica” i que “la pobresa i la desigualtat social no es curen amb

ideologies sinó amb líders capaços de prestigiar el país i donar respostes a les

necessitats dels ciutadans”

CiU dóna suport a l'alternativa a Evo
Morales
La federació convida Samuel Doria i creu que "les ideologies han fet molt

mal a llatinoamèrica”




