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Arran de la resposta obtinguda a les primàries

REDACCIÓ
La federació socialista de L’Hospitalet inaugurarà el pròxim 22
d’octubre la primera Oficina del
Simpatitzant del PSC de Catalunya
per tal de facilitar i garantir la participació i la coordinació dels hospitalencs que simpatitzen amb el
projecte socialista. L’oficina està
ubicada al carrer Vigo, junt a la plaça de Lluís Companys, al barri del
Centre.
Les eleccions primàries per
escollir el candidat del PSOE a la
presidència del Govern van atreure 1.300 simpatitzants a les urnes
de L’Hospitalet per participar
d’aquest procés. Per aquest motiu, la Federació del PSC de L’Hospitalet va creure oportú “continuar
treballant en comú amb aquest
col·lectiu que, des de la seva independència de militància, ha dipositat la seva confiança en el nostre partit –informen en nota de
premsa–. És per això que van cercar noves fórmules de col·laboració amb l’objectiu principal d’aconseguir una societat i una ciutat
cada dia millor”.
L’Oficina del Simpatitzant és
previst que la inaugurin el dia 22
el primer secretari del PSC, Narcís Serra, i el primer secretari de
la federació local, Celestino Corbacho. Durant l’acte també es presentarà el logotip del simpatitzant
de L’Hospitalet amb el qual “s’in○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tres militantes
hospitalenses
de ERC, en
la dirección
REDACCIÓN
Tres militantes de la organización
local de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) formarán parte
de los órganos nacionales de gobierno de este partido, según ha
acordado el Consell Nacional de
esta formación política.
El secretario local de Imatge i
Comunicació, Josep Vall, resultó
elegido para llevar a cabo esta
misma función en la ejecutiva nacional del partido. La presidenta de
L’Hospitalet, Anna Simó, fue la más
votada para formar parte del Consell Nacional y el secretario de finanzas de la formación política local, Jordi Caire, se incorporará a
la Comissió Gestora de Comptes
de este partido.
Por otra parte, ERC de L’Hospitalet realizó el pasado día 15 de
octubre una ofrenda floral ante el
monumento a Lluís Companys para conmemorar el 58 aniversario
de su fusilamiento.

tenta sintetitzar la importància que
aquest col·lectiu té per al nostre
partit. La nova imatge –explica la
nota de premsa–, una rosa somrient, neix amb l’objectiu principal
de convertir-se en un distintiu que
identifiqui a les i els simpatitzants
de la ciutat”.
El primer secretari del PSC de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
afirma que “volem desenvolupar
un conjunt d’actuacions que per-

metin incorporar als homes i dones que vulguin aportar idees i treball al projecte de progrés i de
transformació que hem endegat a
la ciutat”. Segons Corbacho, l’Oficina del Simpatitzant permetrà que
“totes les persones progressistes
de L’Hospitalet puguin gaudir d’un
espai de reflexió on poder exposar les seves idees i inquietuds i
participar en el disseny de la ciutat del futur”.

IMATGE CEDIDA PEL PSC

El PSC de L’Hospitalet obre
la primera Oficina del
Simpatitzant de Catalunya

Aquest cartell identificarà l’Oficina del Simpatitzant del PSC

