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LA CIUTAT

Cinc hospitalencs a les llistes
per a les eleccions generals
Quatre a les llistes del PSC per Barcelona i un a les d’ICV-EUiA
Els partits polítics ja han fet
públiques les llistes electorals que concorren a les
eleccions generals del 14 de
març. Cinc hospitalencs figuren a les llistes, quatre a les
del PSC i un a les d’ICV-EUiA,
per Barcelona.
El coordinador d’Els VerdsOpció Verda, Joan Oms, en el
número quinze; el regidor de
Benestar i Família, José Vicente
Muñoz, en el setze; la regidora
del programa de Joventut, Glòria
Herance, en el 24, i Teresa Rubio,
d’Els Verds, en el número 29 són
els candidats inclosos a la candidatura del PSC per la circumscripció de Barcelona. Per la seva banda, el regidor delegat de Medi
Ambient, Lluís Esteve, ocupa el
número quatre a les llistes per
Barcelona de la coalició ICV-EUiA,
com a independent.
Entre els millor col·locats, Joan
Oms ha declarat que la seva inclusió en la candidatura socialista
és una forma de reconèixer el
pes polític que els partits ecologistes estan assolint a tot Europa.
José Vicente Muñoz ha manifestat que si surt escollit diputat
al Congrés aportarà al projecte
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Mejorar la
asistencia y
reducir la
conflictividad
en Bellvitge
La consellera de Sanitat, Marina Geli, ha visitado por primera vez el Hospital de Bellvitge donde ha puesto de
manifiesto la necesidad de
descongestionar el centro
como una de las principales
me d i d as p ara me j o rar l a
asistencia y reducir la conflictividad. Los trabajadores han expresado reiteradas quejas por falta de seguridad.
El objetivo del departamento,
ha dicho Geli, es que los hospitales sólo atiendan las patologías
graves y el resto de enfermedades se traten en los ambulatorios. De esta manera se reduciría
la presión asistencial en los hospitales que, a su juicio, puede
provocar problemas de conflictividad a causa de la incomodidad
de los usuarios.
Marina Geli inauguró la nueva
factoría celular Josep Carreras del
Instituto Catalán de Oncología.
Se trata de un centro que permitirá reproducir y mejorar la calidad de las células de sangre del
cordón umbilical, las mejores para aplicar a los enfermos de leucemia. # REDACCIÓN
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Votació durant la jornada electoral de les passades eleccions autonòmiques

socialista l’experiència acumulada durant els últims anys com a
regidor de Benestar i Família.
Per a Lluís Esteve, l’objectiu
de les eleccions ha de ser aturar
el que ha qualificat d’involució
democràtica propiciada pel PP i

afavorir la implantació d’un nou
model territorial.
A més, els electors hospitalencs ja poden consultar per Internet el col·legi electoral on els pertoca votar. Les dades estan penjades a la web municipal (www.

l-h.es) on també hi ha informació
sobre com votar per correu i el ban
de l’alcalde sobre la convocatòria
electoral. # REDACCIÓ
Accés directe al cens
www.l-h.es/cat/edemocracia.shtm

