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organitzacions polítiques

El tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, ha estat no
menat diputat de la Diputació de
Barcelona. Sanz ha dit afrontar
amb il·lusió i responsabilitat la
nova etapa en la seva trajectòria
personal i política i s’ha mostrat
satisfet de poder ser present
en una institució que dóna tant
suport als ajuntaments tot desta
cant la qualitat i el prestigi social
de la Xarxa de Biblioteques.

Eduard Suàrez ha estat
escollit Secretari d’Acció
Política d’ERC del Baix
El nomenament es va fer en el
Congrés Comarcal celebrat a
Santa Coloma de Cer velló. El
congrés també va servir per fer
anàlisi dels dos darrers anys i
per escollir els nous membres
de la Permament Comarcal, que
seran els responsables de definir
la línia de treball de la comarca.
Suàrez ha dit que en la seva nova
tasca treballarà “per ampliar el
discurs metropolità d’ERC”.

Exposició divulgativa
de la figura del ‘Che’
organitzada per EUiA
EUiA prepara una exposició de
caràcter itinerant per al 2008 sota
el títol El ‘Che’ recorre L’Hospitalet.
La mostra explicarà la trajectòria
personal i política d’una de les
icones mediàtiques del segle XX.
Ho farà a través de fotografies, do
cuments i fragments escollits del
seu pensament polític. L’objectiu
és que el jovent vagi més enllà
de la icona.

Macià Alavedra reflexiona
‘Entre la vida i la política’
L’exconseller presenta el
llibre on fa un repàs a la
seva trajectòria vital
A Entre la vida i la política l’excon
seller Macià Alavedra resumeix més
de 70 anys marcats per l’exili, la de
fensa del catalanisme i el seu pas
pel Govern català. “És un llibre de
records, de coses que m’han col
pit, d’episodis viscuts, de gent que
he conegut”, va explicar Alavedra
durant la presentació que va tenir
lloc al Centre Cultural Barradas i
en la qual va estar acompanyat de
la portaveu de CiU a l’Ajuntament,
Meritxell Borràs.
Els records de l’exconseller s’ini
cien als 4 anys quan ell i la seva fa
mília van haver d’exiliar-se a França
perquè el seu pare havia format
part del Govern de la Generalitat
republicana. “Recordo el pas de
la frontera, la neu, el fred. I quan
vam arribar a França ens van rebre
en uns camps de concentració on
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Mario Sanz substitueix
José Vicente Muñoz a la
Diputació de Barcelona

Macià Alavedra durant la presentació del llibre

separaven els homes de les dones
i els nens”. La infància d’Alavedra
va desenvolupar-se a l’exili, primer
a París i després al sud de França.
Va tornar a Catalunya quan tenia 15
anys i recorda que es va trobar amb
un país “dominat pel franquisme i la

mediocritat, amb una població que
vivia amb molta por”.
En el llibre explica com es va
integrar a CDC. Macià Alavedra va
ocupar diverses conselleries en els
diferents governs de Jordi Pujol: Go
vernació, Indústria i Economia.� # r .

Fernández Díaz visita el Centre Quitxalles
Forma part de les visites del
PP a centres que treballen
amb col·lectius desafavorits
El president del Grup Municipal Po
pular a l’Ajuntament de Barcelona i
director de campanya del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va vi
sitar el centre Nou Quitxalles de Bellvitge acompanyat dels regidors Juan
Carlos del Rio i Pedro Alonso.
La visita formava part del seguit

de visites a centres que treballen
amb col·lectius en risc d’exclusió so
cial. Fernández Díaz va explicar que
el PP “hem pensat que cal ajudar
qui més ho necessita i ajudar també
aquells que ajuden”.
El director de campanya del PP
va dir que “al partit tenim una doble
premissa: treballar per la llei i per
les persones. Volem eficiència en la
lluita contra la delinqüència i també
més eficàcia de les polítiques soci

als dedicades a les persones”. Per la
seva banda, Juan Carlos del Rio va
afegir que Nou Quitxalles fa una fei
na molt important en l’atenció d’in
fants de famílies desestructurades.
“Hem de fer arribar al Parlament
les necessitats, generalment econòmiques, d’aquest centre i d’altres semblants perquè la feina que fan és
molt necessària”.
Nou Quitxalles és un esplai de la
Fundació Pere Tarrés. # r .

Comissió Política
d’ICV amb la
participació
de Jordi Guillot�
El secretari general d’ICV, Jordi
Guillot, va participar en la re
cent reunió de la Comissió Po
lítica d’aquesta formació a L’Hos
pitalet. Els ecosocialistes van
debatre sobre els reptes del
curs polític i sobre les pròximes
eleccions generals. En aquest
sentit, Jordi Guillot va exposar
els reptes polítics de la seva for
mació: encapçalar la lluita contra
les desigualtats socials, liderar
les polítiques mediambientals,
donant la màxima prioritat a la
lluita contra el canvi climàtic, i
afrontar el centralisme des del
federalisme plurinacional.
Jordi Guillot també va par
ticipar en una de les jornades
que ICV va celebrar per parlar
sobre el futur de l’esquerra verda, el moviment que agrupa les
forces d’esquerres amb vocació
ecologista. L’objectiu de les jor
nades era donar respostes des
de l’ecosocialisme als reptes
del món actual, segons va dir
el president local d’ICV i tinent
d’alcalde d’Educació, Lluís Es
teve. Per al regidor, les formaci
ons de l’esquerra verda han de
treballar sota dues premisses:
la preservació de la natura i la
justícia social.
També hi van participar el
catedràtic de Ciències Polítiques
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Joan Subirats, el po
liticòleg Marc Rius i el director
general de Participació Ciuta
dana de la Generalitat, Quim
Brugué. # r .

