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organitzacions

El PP denuncia
paranys de la
Generalitat en
inversions a L’H�

gabriel cazado

El portaveu del PP, Juan Carlos
del Rio, denuncia que el Govern
de la Generalitat fa trampes
quan destina diners com a inver
sions per a L’Hospitalet que van
més enllà de l’àmbit local. Segons del Rio, els diners que la Generalitat destina a l’Hospital
de Bellvitge, a la Ciutat de la
Justícia o al Duran i Reynals
“els computa com a inversions
reals per a la ciutat quan les inversions no només beneficien
els ciutadans de L’H sinó tota
la província de Barcelona”. Del
Rio demana al govern municipal
que reclami més inversió real
per a la ciutat. � # r .

El Saló del Treball rep
20.000 visitants�
Es va omplir de persones
que busquen feina o
formació per reciclar-se
La segona edició del Saló del Tre
ball va superar la previsió de 6.000
visitants feta pel Departament de
Treball, impulsor de la fira celebrada
a La Farga. Van ser al voltant de
20.000 les persones que durant
tres dies van recórrer els diversos
estands en busca d’una oportunitat
per trobar feina o de cursos per
reorientar la seva activitat professio

nal. Precisament, l’edició d’enguany
anava adreçada a informar sobre els
serveis de formació per als aturats.
El Saló també orientava els joves
que busquen la seva primera feina,
estudiants d’últims cicles de forma
ció i treballadors que volen canviar
d’ocupació.
Més de 50 empreses de sectors
que generen ocupació i prop de 90
entitats, la majoria administracions
públiques, van col·locar estands en
una edició de la fira marcada per la
crisi econòmica. # r .

gabriel cazado

Serna, Marín i Bonals van visitar la fira

El secretari general de CDC, Artur Mas, va visitar L’Hospitalet
el passat 8 de novembre per felicitar en persona els actuals
responsables del col·legi Tecla Sala, al barri del Centre, que
commemora aquest curs el
50è aniversari. Mas, acompanyat de la regidora de CiU
a l’Ajuntament i diputada al Parlament, Meritxell Borràs, es
va mostrar partidari del consens entre Govern i oposició en
matèria d’educació “per tal de garantir un bon sistema de
formació” independentment del color de qui governi.

Vist a L’H

Les propostes d’Iniciativa per Catalunya Verds contra la crisi
ICV creu que el model
econòmic neoliberal
ha fracassat
ICV proposa cinc idees per comba
tre l’actual situació de crisi econò
mica i financera. El president d’ICV
a L’Hospitalet, Lluís Esteve, i el se-

cretari d’Organització de la formació
ecosocialista, Màrius Garcia, van ex
plicar les mesures contra la crisi que
volen fer arribar a la ciutadania mit
jançant una campanya informativa.
Segons Lluís Esteve, ara més
que mai cal defensar amb fermesa
els drets socials dels treballadors i la

millor manera de fer-ho és elaborar
i aplicar a totes les administracions
pressupostos de caràcter social.
Una altra proposta fa referència al
sanejament del sector financer, atès
que el model econòmic neoliberal ha
fracassat, segons afirma el president
d’ICV a L’Hospitalet.

Altres propostes presentades
per ICV demanen un canvi en l’ac
tual model energètic per deixar de
dependre del petroli; que les administracions rebutgin els acomiada
ments massius de treballadors, i
que es controli i es reguli molt més
el mercat.� # r .

Núria Rosell,
responsable
de premsa
de la JNC
L’hospitalenca Núria Rosell ha
estat escollida membre de la di
recció de la Joventut Nacionalista
de Catalunya, on es farà respon
sable de l’àrea de premsa, en el
congrés celebrat els dies 7, 8 i
9 de novembre. Rosell ha estat
fins ara cap comarcal de la JNC a
L’Hospitalet, així com consellera
nacional de l’organització. Alho
ra, ha estat escollida consellera
nacional de Convergència per la
JNC. Núria Rosell considera el
nou nomenament “un reconeixe
ment a la gran feina que hem fet
tot el col·lectiu de L’H”. # r .

