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En el marc d’una assemblea la
formació d’esquerres va presentar les conclusions d’aquests debats en què també han analitzat
la seva participació dins l’equip
de govern de la ciutat. Habitatge
més assequible, escoles bressol
i residències de gent gran són
alguns dels temes que més els
preocupen. Han valorat el Pla
municipal d’habitatge i el Pla director de participació ciutadana.

Els Joves d’Esquerra
Verda presenten el seu
projecte a la ciutat
La coalició Joves d’Esquerra Verda-Joves amb Iniciativa a L’Hospitalet té com a objectiu esdevenir un punt de trobada per a tot
el jovent que tingui com a referència el valors de l’ecologisme,
la solidaritat, la justícia social, el
mestissatge i la fusió de cultures, segons ha explicat Meritxell
Buil, responsable de la formació
i membre de la secretaria política d’ICV a L’Hospitalet.

JERC del Baix continua
amb la campanya en
defensa del nou Estatut
Una caminada popular fins a
Montserrat, un concert i un sopar
popular han estat alguns dels
actes organitzats pels joves republicans dins la campanya
Construïm l’estat català per tal
de reivindicar un nou Estatut i
un nou model de finançament.
La dirigent hospitalenca d’ERC i
consellera de Benestar i Família,
Anna Simó, va tancar l’acte.

CDC analitza el nou repte
social de la dependència
Proposa la universalització
del serveis i una nova llei
catalana que els reguli
Amb l’objectiu d’escoltar, explicar,
dialogar i impulsar, Convergència
Democràtica de Catalunya ha celebrat aquest mes de maig a La Farga unes jornades sobre la dependència i el repte que significa per a
Catalunya donar resposta a les necessitats de les persones que, per
raons lligades a la manca o a la pèrdua d’autonomia, necessiten d’assistència social.
Segons les dades recollides per
CDC, l’any 2003 un 53,02% de la
població catalana tenia un grau de
dependència d’entre un 33 i un
64%, mentre que prop del 20% registrava una disminució del 75%.
Paral·lelament, el 2021 el 19,8%
de la població estatal tindrà més de
65 anys, i un 6,2% superarà els 80
anys d’edat. Per donar resposta a
aquesta realitat, CDC estima que el
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EUiA conclou els seus
tallers de discussió sobre
el present i futur de L’H

Artur Mas i Meritxell Borràs durant l’acte

2020 la despesa pública en aquesta matèria hauria d’arribar a l’1,2%
del Producte Interior Brut, just el
doble de la inversió del 2005.
Les propostes convergents en
aquest àmbit són la universalització
del serveis, una nova llei catalana

que els reguli i potenciar la figura
dels cuidadors informals, entre d’altres. La jornades les va organitzar la
secretaria de Política Social i Família,
de la qual és responsable la regidora Meritxell Borràs, i les va tancar
el secretari general, Artur Mas. # R

ICV col·labora econòmicament amb Fam Zero
Destina el 0,7% del seu
pressupost a aquest
projecte solidari brasiler
ICV de L’Hospitalet ha aprofitat la
visita a la ciutat dels representants
del Partit dels Treballadors del Brasil per anunciar que destinaran al
projecte Fam Zero, impulsat pel
president Lula Da Silva, el 0,7% del
seu pressupost d’enguany. En concret, aquesta aportació es destinarà

a la construcció d’una cisterna per
a la recollida d’aigua de pluja que
donarà servei a diverses famílies
del nord-est del Brasil.
En un acte organitzat per ICV, el
Partit dels Treballadors va fer una
valoració i va explicar els guanys
aconseguits fins ara gràcies a Fam
Zero, programa del govern brasiler
orientat a disminuir les desigualtats
i a acabar amb la pobresa.
Aquest serà un dels temes del

pròxim número de la revista + Iniciativa x L’Hospitalet, una nova publicació editada per ICV amb l’objectiu de millorar la comunicació
amb la ciutadania. El butlletí neix
amb una periodicitat trimestral i
amb un tiratge de 80.000 exemplars que es distribueixen per les
bústies gratuïtament. La primera
edició ha sortit al carrer al maig i
inclou una entrevista amb el president local d’ICV, Lluís Esteve. # R .

Crítica del PP
por rechazar
la segunda
convocatoria de
la ‘Llei de barris’
El Partido Popular de L’Hospitalet considera inacertada la decisión del equipo de gobierno
de no secundar la moción que
este grupo presentó en el Pleno de abril instando al Ayuntamiento a concurrir a la nueva
convocatoria de la Llei de barris. El PP exigía que se solicitase la ayuda de la Generalitat
para tirar adelante los planes integrales de los barrios de Pubilla Casas y la Florida-les Planes. A través de un comunicado, esta formación cuestiona al
alcalde esta decisión que considera injustificada ya que “en la
segunda convocatoria de ayudas se han presentado ciudades que ya fueron beneficiadas
en la edición anterior”, al igual
que Collblanc-la Torrassa. En este sentido, la nota recuerda que
el Ayuntamiento de Barcelona
obtuvo el año pasado subvención para la reforma de dos barrios y ahora ha solicitado de
nuevo ayudas para otros dos.
El portavoz del grupo municipal, Juan Carlos del Río, ha
anunciado que el PP llevará a
cabo una campaña informativa
a través de la Florida, les Planes
y Pubilla Casas para dar a conocer “la falta de interés que el
equipo de gobierno demuestra
ante los problemas de degradación y de calidad de vida de estos barrios”. # REDACCIÓN

