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Borràs, membre
del secretariat
permanent de
Convergència

Decidit en el marc de l’onzè
congrés, que el partit va
celebrar el 4� d’octubre
���������

La portaveu del grup municipal
de CiU a l’Ajuntament i diputada
en el Parlament, Meritxell Bor
ràs, ha entrat a formar part del
secretariat permanent de CDC.
Aquest organisme representa
el nucli dur del partit i l’òrgan
de màxima decisió, integrat per
15 membres de l’executiva i
cinc convidats. En el secretariat
permanent Borràs s’encarregarà
de l’àmbit de Treball, Immigra
ció i Cooperació. D’altra banda,
Enric Bosch ha estat escollit nou
president local de CDC a L’Hos
pitalet en substitució de Jordi
Monrós. # r .

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria
Marín, ha assumit la direcció de la
federació dels socialistes de L’H.
Des del passat 4 d’octubre, data en
què es va celebrar l’onzè congrés
del PSC de L’Hospitalet, Marín és
la primera secretària de la formació
del seu partit, que va reunir els de
legats a La Farga sota el lema Conti
nuem avançant.
Marín va resultar elegida primera
secretària amb un 99,25% dels vots
dels delegats assistents al congrés.
D’aquesta manera relleva en el càr
rec Celestino Corbacho, que deixa
la primera secretaria per la seva
nova responsabilitat al capdavant
del Ministeri de Treball i Immigra
ció. Corbacho no es desvincula de
la formació ja que va ser nomenat
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Núria Marín assumeix el càrrec de
primera secretària del PSC de L’Hospitalet

Núria Marín durant el passat congrés del PSC

president del PSC de L’Hospitalet,
amb funcions més representatives
que executives.
En el seu discurs després de
l’obtenció del càrrec, Núria Marín va
afirmar que vol un partit participatiu,
dinàmic i modern. També va asse
nyalar la importància de les agru
pacions locals per tirar endavant el
projecte de futur del PSC.
A banda del relleu a la primera
secretaria, també es va renovar
bona part de l’executiva de la Fede
ració del PSC de L’Hospitalet. Dels
20 membres que conformen l’exe
cutiva, 13 són noves incorporacions.
També es compleix el criteri de
paritat amb nou dones que ocupen,
al marge de la primera secretària,
política municipal, dones, educació i
formació. També s’ha produït un re
lleu generacional, la mitjana d’edat
de la nova comissió executiva és de
41 anys. # r .

Els adherits i simpatitzants
fan saber les propostes
a les reunions locals
ICV de L’H ha iniciat els preparatius
de la 13a Assemblea Local, que es
farà el 29 d’octubre, i de l’Assemblea
Nacional, a final de novembre. Els
adherits i simpatitzants van exposar
les seves propostes de futur en una
reunió celebrada el passat dia 8,

que va comptar amb la presència
del secretari general i senador, Jordi
Guillot.
Es va fer balanç dels darrers qua
tre anys a la Generalitat i de la feina
feta a l’Ajuntament, com a integrant
del govern local. Segons el president
local d’Iniciativa, Lluís Esteve, una de
les línies de treball serà apropar-se
encara més als problemes quotidians
dels hospitalencs. # r .
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ICV prepara els debats de la
pròxima Assemblea Local

Jordi Guillot i Lluís Esteve abans de la reunió

El PP demana
més recursos
en matèria de
serveis socials
El portaveu del grup municipal del
PP, Juan Carlos del Rio, reclama
més inversió en serveis socials da
vant l’augment de les demandes.
Afirma que el govern local no ac
tua per prevenir l’increment de les
necessitats i reclama augmentar
les partides destinades a ajudes
a les famílies fins arribar als 8.000
euros. Del Rio també considera
un fracàs l’aplicació de la Llei de
la dependència a la ciutat. Per
la seva banda, fonts municipals
afirmen que les dades del PP
en aquest tema no s’ajusten a la
realitat. # r.

