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La Federació del PSC de L’Hospitalet ha sortit al carrer per comme morar el Dia Internacio nal
de la Dona i ha instal·lat taules
informatives als barris de Bellvitge, Collblanc, Santa Eu làlia, la
Florida i el Centre. L’objectiu,
reivindicar la igualtat d’oportunitats reals entre homes i dones
en els àmbits laboral i familiar.
La primera secretària del PSC,
Núria Marín, ha de fensat les
mesures del govern lo cal per
assolir aquesta igualtat i ha
posat com a exemple el Centre
d’Atenció i Informació a la Dona
de L’H (CAID). # R .

ICV fa campanya
en contra de
la jubilació
als 67 anys
Iniciativa per Catalunya Verds ha
posat en marxa una campanya
contra la proposta del Govern
central d’allargar l’edat de jubilació als 67 anys. El senador
i vicepresident de la formació,
Jordi Guillot, va presentar la
campanya a L’Hospitalet. Guillot
considera que aquesta proposta
“no resoldrà cap problema i dificultarà el pacte social”, alhora
que “trasllada incertesa i inseguretat als sectors més febles
de la població”. ICV aposta per
millorar la fiscalitat i garantir la
liquiditat de les empreses. # R .

La presidenta del Partit
Popular visita L’Hospitalet
Alicia Sánchez-Camacho
opina sobre els problemes
de la ciutat i sobre la crisi
La presidenta del PP a Catalunya,
Alicia Sánchez-Camacho, va visitar
L’Hospitalet el 20 de febrer i, en
declaracions als periodistes, va parlar
dels problemes de ciutat i de la situació econòmica i les actuacions del
Govern central i de la Generalitat.
Sánchez-Camacho es va referir a la inseguretat com el principal problema de la ciutadania de
L’Hospitalet, va demanar que s’incrementi la dotació policial destinada a la ciutat i va incidir en la policia
de proximitat i que els agents cívics
augmentin la seva presència en les
franges de tarda i nit per garantir la
tranquil·litat dels ciutadans.
Sobre la situació econòmica, la

Alicia Sánchez-Camacho

dirigent popular es va mostrar en
contra d’allargar l’edat de jubilació i
de la pujada d’impostos i va afirmar
que el PP té experiència a crear ocupació i a recuperar la caixa de la se-

El president de la Federació
d’As sociacions de Veïns de
L’H, Manuel Piñar, els res-

Vist a L’H
ponsables de CCOO i UGT a
la ciutat, Asun Romero i Joan
Barrachina, i el coordinador
local d’EUiA, Alfonso Salmerón, van fer una crida a la
ciutadania perquè assistissin
a la manifestació convocada
contra la proposta del Govern
central d’allargar l’edat de
jubilació fins als 67 anys.

GABRIEL CAZADO

Els socialistes
celebren el Dia
Internacional
de la Dona

guretat social i de les pensions que
creu que “els socialistes han tornat
a buidar com durant els governs de
Felipe González”.
Alicia Sánchez-Camacho també
va instar el govern tripartit de la Generalitat a prendre mesures contra
l’atur des de Catalunya. “No hem
de mirar cap a Madrid, Europa o els
EUA. A Catalunya tenim prou competències per lluitar contra l’atur”,
va manifestar en referència al ple
monogràfic que el Parlament va celebrar el dies 24 i 25 de febrer.
La presidenta del PP de Catalunya
no va voler fer cap comentari sobre
el gest despectiu que l’expresident
José María Aznar va fer als estudiants de la Universitat d’Oviedo que
el van increpar durant un acte a la
Facultat d’Econòmiques d’aquest
campus. # REDACCIÓ

Artur Mas

Artur Mas parla
de mesures
anticrisi al centre
Joan XXIII
El president de CiU, Artur Mas,
va visitar el 2 de març el Centre
d’Estudis Joan XXIII de Bellvitge,
on va parlar sobre les mesures
anticrisi presentades pel Govern
central i sobre les propostes de
CiU contra la recessió i l’atur.
Mas es va referir al darrer pla
del Govern de Rodríguez Zapatero i, tot i que considera que hi
ha mesures ben encaminades,
va afi rmar que s’ha trigat molt
a aplicar receptes que fa temps
defensa CiU, com concedir crèdits públics a les petites i mitjanes empreses, rebaixar l’IVA de
les obres de rehabilitació d’habitatges i obligar les administracions a pagar els proveïdors
en un termini de 30 dies. Sobre
la creació de 350.000 llocs de
treball anunciada per la ministra
Elena Salgado, Mas va fer una
crida a la prudència i a no fer
propaganda política amb l’atur.
# REDACCIÓ

