10

/

la ciutat

7 de desembre del 2006

organitzacions polítiques

Meritxell Borràs repeteix com a
alcaldable de CiU per tercer cop
La federació nacionalista
presenta la cap de llista
per a les Municipals 07

La candidata de CiU

La regidora i portaveu de CiU a l’A
juntament, Meritxell Borràs, ha estat
escollida novament com a alcalda
ble de la federeació nacionalista
per als pròxims comicis municipals
convocats per al 27 de maig del
2007. Seran les terceres eleccions
locals consecutives en què Borràs
es presenta com a cap de llista.
Meritxell Borràs ha obtingut el
suport unànime dels comitès exe

cutius locals de CDC i d’UDC, els
quals han valorat “la seva actuació
donant suport a les reivindicacions
ciutadanes en temes com les remo
delacions del parc de la Serp i de
la plaça de la Carpa, els sorolls de
les discoteques del carrer Femades
o els pisos per a joves inicialment
previstos a la plaça de Lluís Com
panys”, segons ha dit Jordi Monrós,
president de Convergència a L’H.
Meritxell Borràs, de la seva ban
da, ha agraït “la confiança” diposita
da en la seva persona i ha recordat
que, tot i no ser el primer cop, “ara

tinc més experiència”. Pel que fa a
les línies d’actuació durant el pròxim
mandat, la candidata va avançar que
“volem seguir recolzant la ciutada
nia i posant l’accent en temes que
no es troben en la primera línia de
la política del Govern local actual,
com ara les escoles bressol. No és
de rebut que a la ciutat encara avui
només funcioni una escola bressol
municipal amb 61 places”.
L’alcaldable de CiU ha recordat
que la seva formació ha presentat
davant el Ple “milers d’iniciatives,
gràcies al fet que hem sabut es

coltar la gent. Els ciutadans s’han
acostat a nosaltres perquè l’equip
de govern no els ha escoltat”. Borràs
considera que “28 anys del mateix
govern i 24 de majoria absoluta a
l’Alcaldia ha produït un cansament
en l’equip que mana. I per això cre
iem que cal un relleu”, conclou.
Merit xell Borràs (L’Hospitalet,
1964) és llicenciada en farmàcia
per la UB, regidora per CiU des del
1995 i portaveu municipal des del
1998. A més, en les passades au
tonòmiques, va renovar el seu escó
com a diputada al Parlament. # r .

Una exposición
recuerda los 70
años de historia
del PSUC en L’H
I n i c i a t i v a p e r C a t a l u ny a Ve rd s
(ICV) y Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) han organizado una exposi
ción con el objetivo de realizar un
recorrido por los 70 años de historia del PSUC en la ciudad. La mues
tra, que se podrá visitar a par tir
del próximo 15 de diciembre en el
Museo de Historia de L’Hospitalet,
quiere contribuir a la recuperación
de la memoria de la historia local
y a la reflexión sobre los retos que
depara el futuro.
El PSUC fue uno de los princi
pales partidos que lucharon contra
la dictadura franquista. Fue también
un partido muy implicado en el na
cimiento de movimientos sociales y
asociaciones de vecinos.
La exposición se podrá visitar
hasta el próximo 31 de marzo de
2007. # r .

La FEMP debate
sobre religión y
sobre la Ley de
Dependencia
El concejal de Bienestar Social y
Familia, José Vicente Muñoz, parti
cipó en unas jornadas sobre la Ley
de Dependencia organizadas por la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP). Muñoz presen
tó la experiencia de L’H en atención
domiciliaria a personas con de
pendencia –sobre todo a personas
mayores– que en estos momentos
beneficia a dos mil ciudadanos.
Por otra parte, la concejala de
legada de Servicios Sociales, Dolors
Fernández, inauguró otras jornadas
de la FEMP, dedicadas al pluralismo
religioso. Las jornadas, que tuvieron
lugar en L’Hospitalet, analizaron los
proyectos ya puestos en marcha en
ciudades como Santa Coloma de
Gramanet o Mataró.# r .

