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LA CIUTAT

Alimentaria ocupa per primera
vegada el recinte de Granvia L’H
El saló és el primer d’Espanya i el segon d’Europa de les seves característiques
La quinzena edició del saló
Alimentaria 2004 ha ocupat
per primera vegada la totalitat dels dos recintes que te
Fira de Barcelona a Montjuïc i
a Granvia L’H. En total han estat 106.000 metres quadrats
i 4.000 expositors que han aplegat més de 150.000 visitants.
Al recinte de Granvia L’H s’hi
han instal·lat quatre sectors relacionats amb la restauració en totes
les seves vessants, sota la denominació de La ville gourmande.
Aquests quatre sectors són: Intervin, un dels espais més emblemàtics d’Alimentaria amb un lloc
específic per a tast i conferències,
un saló només superat per Bordeus que el fa amb caràcter biennal; Restaurama, una zona centrada en la restauració i on es van
mostrar totes les tendències de
l’alimentació actual; Interoliva, el
saló de l’oli d’oliva i que en aquesta edició s’ha consolidat com un
espai fix i el Pavelló Autonòmic on
s’han mostrat tots els productes
emparats per la garantia d’origen
de les seves regions.
El saló fou inaugurat pel president de la Generalitat, Pasqual
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4.000 expositors van ocupar els dos recintes de la Fira

Maragall, el comissari europeu
Franz Fihsler, el ministre d’Agricultura, actualment en funcions,
Miguel Arias Cañete i els alcaldes
de L’Hospitalet, Celestino Corba-

cho, i de Barcelona, Joan Clos, entre d’altres autoritats. Pasqual Maragall va dir en l’acte d’inauguració que la indústria alimentària és
una de les tres punteres que hi

ha a Catalunya i en referència al
saló Intervin va augurar que “no
és impensable que aviat ens posem per davant de la fira de Bordeus”. # MARGA SOLÉ

PSC i ERC
guanyen vots
als comicis
generals
El Partit dels Socialistes de
Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya són les
formacions que han guanyat
vots a L’Hospitalet a les eleccions legislatives del passat
14 de març. La participació
va ser del 75,67% de l’electorat i cap dels candidats locals va aconseguir escó al
Congrés dels Diputats.
El PSC ha obtingut en aquesta convocatòria un 52,80% dels
sufragis, mentre que l’any 2000
va assolir el 47,10%. La pujada
més considerable, però, és la que
ha experimentat ERC, que d’un
2,27% fa quatre anys ha passat a
un 8,30% dels vots en aquests
comicis, situant-se com a quarta
força. El Partit Popular i Convergència i Unió han baixat; els primers han perdut un 8% respecte
2000, i la federació nacionalista
ha passat del 13,92% dels sufragis al 10,64%. La coalició Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida
pràcticament s’ha mantingut. L’any
2000 va obtenir un 7,76% dels
vots i ara, el 7,03%.
La participació ha augmentat
12 punts respecte de fa quatre
anys i s’equipara a la de les generals del 1993. # R.
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La UGT es proclama primera força
sindical de L’Hospitalet
La Unió Comarcal de la UGT
de L’Hospitalet s’ha proclamat primera força sindical de
la ciutat en una assemblea
informativa per a delegats
celebrada el 10 de març al
Centre Cultural Santa Eulàlia
amb l’assistència del secretari general, Josep Maria Álvarez, i de l’alcalde Celestino
Corbacho.
Segons la UGT, en els últims
quatre anys el resultat de les
eleccions sindicals a les empreses de la ciutat han donat major nombre de delegats a UGT, a
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l’igual que ha passat en els 8
anys anteriors. El secretari d’organització, Manuel González, afirma
que, aquest mes de març la UGT
compta amb més de 1.400 delegats, 180 més que CCOO, l’altre
sindicat de classe majoritari.
A l’assemblea, els delegats
van rebre les felicitacions de Josep Maria Álvarez i de l’alcalde
Corbacho, qui també es va referir
a la necessitat de fomentar el lloguer per paliar el problema de
l’habitatge amb avantatges fiscals
i garanties per als propietaris, com
les que inclou el programa d’ha-

bitatge de lloguer per a joves impulsat per l’Ajuntament .
Per la seva part, el primer secretari de la Unió Comarcal, José
Antonio Franch, va assegurar que
el procés electoral no ha estat fàcil. Segons el dirigent, L’Hospitalet té menys ciutadans desocupats que altres ciutats, però des
del 2001 l’atur ha pujat d’1,5
punts i el 87% de les contractacions són precàries. Franch es va
marcar com a pròxima fita aconseguir que tots els delegats de la
UGT de la ciutat s’afiliïn al sindicat. # C. SÁNCHEZ
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La Unió Comarcal comptabilitza més de 1.400 delegats

Álvarez intervé davant l’assemblea de delegats

