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La Federació del PSC de L’H ret
homenatge a Celestino Corbacho
Amb la participació de
militants, ciutadans i
entitats del municipi�

Juan Carlos del Rio

Juan Carlos
del Rio, nuevo
miembro de
la Diputación
de Barcelona

gabriel cazado

L’anterior alcalde i actual ministre de
Treball i Immigració, Celestino Corbacho, va tornar a la ciutat per participar en l’homenatge que li va retre
la Federació local del PSC. A l’acte
van assistir un miler de persones.
Corbacho es va referir a la seva
tasca com a alcalde de L’Hospitalet
durant 14 anys. Va recordar les experiències viscudes i va dir que Núria
Marín –la seva succesora a l’Alcaldia
que formava part del seu equip de
govern des del 1995– “hem tindrà
sempre al seu costat i podrà comptar sempre amb el meu suport, tot i
que crec que no farà falta perquè és
una gran alcaldessa”.
El ministre va dir que L’H no
estarà mai acabada perquè està en
constant evolució “però ara pot mirar
de tu a tu a tothom, té pes específic
a l’àrea metropolitana de Barcelona
i és referència a Catalunya i a Espanya. He contribuït a la millora de la
ciutat i això ha fet que el president
Rodríguez Zapatero hagi confiat en
mi perquè sigui ministre”.
El periodista Jordi Estadella va
ser l’encarregat de presentar l’acte
en el qual van participar representants d’entitats com Manuel Piñar,
president de la FAVV; Jaume Valls,
president del Pont de la Llibertat-L’H
Antifranquista; Carme Morro, pre-

Marín regala a Corbacho un llibre que recull els seus discursos com a alcalde

sidenta de la Comissió d’Entitats de
Collblanc-la Torrassa; José Murillo,
mossèn de la parròquia Mare de
Déu de la Llum, o Francisco Segura,
expresident i fundador de la Cofradía 15+1. Tots ells van lloar la
tasca de Corbacho com alcalde.
D’igual manera, també ho va fer

l’alcaldessa, Núria Marín: “Corbacho
ha col·locat la ciutat en el mapa, l’ha
transformat i l’ha modernitzat”.
Abans de començar l’acte, el ministre va explicar als mitjans de comunicació que aquest mes començarà les negociacions amb la patro
nal i els sindicats per buscar so

lucions al creixent atur fruit de la
desacceleració econòmica. Va afegir
que es treballarà per determinar els
sectors que ofereixen més ocupació
per recol·locar els aturats. Pel que
fa a la immigració, Corbacho es va
mostrar partidari d’una política europea comuna. # r .

L’Hospitalet cuenta con un nuevo representante en el pleno
de la Diputación de Barcelona.
Juan Carlos del Rio, portavoz
del grupo municipal del Partido Popular de L’H, ha tomado
posesión del cargo de diputado
provincial en substitución del
concejal popular de El Prat Antonio Gallego. Éste, por su parte,
ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.
Del Rio, que fue diputado
provincial entre 1999 y 2003,
es actualmente el segundo representante de la ciudad en la
Diputación. También forma parte,
Mario Sanz, portavoz municipal
del PSC y teniente de alcalde de
Educación y Cultura. # r .

Joan Puigcercós congrega
dos mil seguidors a La Farga

Joan Puigcercós (esquerra) i Carod-Rovira (dreta)

per aconseguir el concert econòmic
l’any 2010.
D’altra banda, el vicepresident
del Gover n va parlar davant la
militància local de la feina feta fins
ara pel tripartit. Josep Lluís CarodRovira va destacar les polítiques socials i la tasca de la Generalitat per
projectar Catalunya a l’exterior, com
ara les accions d’àmbit cultural o les

seleccions esportives. El llavors president d’ERC va reiterar la voluntat
del seu partit de ser una formació
amb responsabilitat de govern però
va precisar que haver de governar
en coalició amb els socialistes i amb
ICV-EUiA fa que s’hagi de pactar
cada llei i que, per tant, ERC “no pugui desenvolupar el seu programa al
cent per cent”. # r .

gabriel cazado

Durant el procés precongressual en
el si d’ERC han visitat L’Hospitalet
dos protagonistes de primera fila.
D’una banda, el ja nou president
dels republicans, Joan Puigcercós,
acompanyat per Joan Ridao, avui secretari general del partit, va presentar la seva candidatura Gent d’Esquerra davant dos mil seguidors en
el decurs d’un acte celebrat el 26 de
maig a La Farga.
Paral·lelament, el seu antecessor en el càrrec i vicepresident del
Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, va
participar en un altre acte convocat
per donar a conèixer entre els militants hospitalencs l’acció de govern
desenvolupada al llarg de la present
legislatura.
Puigcercós, que va ser escollit
president d’ERC el passat 7 de juny
amb un 37,22% dels vots, va definir la candidatura que representava
com la “part tranquil·la dels republicans” i va assegurar que aspira a
pactar amb les forces catalanistes
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Josep Lluís Carod-Rovira
visita el partit local per
explicar l’acció de govern

Esquerra Unida i Alternativa ha inaugurat local al carrer de
Santa Anna, 2, amb l’assistència del coordinador general
d’EUiA, Jordi Miralles, i el coordinador local d’aquesta formació, Alfonso Salmerón. Durant
l’acte van presentar la campanya Perquè tots els vots pesin
igual, per reformar la llei electoral. Amb la llei actual, cada
diputat de la coalició IU/CV-EUiA necessita quasi 500.000
vots per obtenir un escó mentre que el PSOE i el PP en tenen
prou amb 65.000 vots.
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