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organitzacions

Artur Mas va participar en
un sopar amb l’Hermandad
Rocieros de Carmona
El grup municipal de CiU ha reunit
simpatitzants i militants a la seu
local per explicar-los detalladament
l’acció que han dut a terme des del
juny del 2008 els seus tres regidors
a L’Hospitalet, Meritxell Borràs –com
a portaveu–, Anabel Clar i Jaume
Pallarès.
Durant la trobada, convocada
sota el títol Els regidors t’expliquen,
Meritxell Borràs va repassar les mocions que havien presentat davant
el Ple i va lamentar que n’hi ha d’a
provades que no s’han dut a la pràc
tica, entre les quals la petició de la

cals han estat altres
temes abordats per
CiU davant el Ple.
D’altra banda, els
dirigents locals, junta
ment amb el president de CiU, Ar tur
Mas, van celebrar un
sopar amb l’Herman
dad Rocieros de
Carmona. Es tractava d’un compromís
electoral subscrit pel
El president de Rocieros, Borràs i Mas
mateix Mas amb el
president de l’entitat.
Borràs va recordar
T-Infant gratuïta. Un model alternatiu
els rocíos en què havia participat i
per als pressupostos municipals i
Mas es va comprometre a anar-hi el
les al·legacions a les ordenances fispròxim cop. # redacció

Joan Saura es reuneix amb
militants locals d’ICV
Analitzen la situació
econòmica i altres temes de
l’actualitat política
El president nacional d’ICV i conse
ller d’Interior, Joan Saura, va mantenir una trobada amb militants i
simpatitzants hospitalencs a la seu
local d’Iniciativa, per tractar temes

d’actualitat com les mesures de
xoc contra la crisi o el finançament
autonòmic. Sobre aquest darrer aspecte, Saura considera que s’ha de
mantenir una postura contundent i
ferma davant el Govern central i que
els recursos que arribin amb el nou
model s’han de dedicar a polítiques
socials. # r .

El PP parla amb
els veïns del camí
de la Fonteta
Veïns del camí de la Fonteta i
regidors del PP han mantingut
una trobada per compartir opinions sobre l’Àrea Residencial
Estratègica (ARE) de la Remunta
i el futur de les cases d’aquesta
zona de Sanfeliu. Els veïns reivindiquen el manteniment dels
habitatges –alguns construïts a
principi del segle XX–, tot i que
ocupin terrenys qualificats com a
zona verda.
El PP també planteja que es
conservin les cases i que s’integrin dins la nova reordenació
urbanística. Des de l’Àrea d’Urbanisme es diu que l’execució
de l’ARE significa regularitzar una
situació “que ara mateix no beneficia ningú”. # r .
Lluís
Esteve,
president
d’ICV de
L’H, i Joan
Saura
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El president del PSC local, Celestino Corbacho, la primera secretària, Núria Marín, i el president
del Consell de Federació, Alfons
Bonals, van presidir la primera
reunió d’aquest òrgan, després
de la renovació de càrrecs duta
a terme l’octubre passat dins la
comissió executiva. Corbacho
va presentar un informe polític
sobre la situació econòmica i
va valorar els canvis en el partit
després de la seva elecció com
a ministre.
Núria Marín, de la seva banda, va explicar el pla de contenció aprovat per l’Ajuntament per
mantenir les prestacions socials
en temps de crisi destinades als
ciutadans que més ho necessitin. Marín també va explicar els
plans d’actuació pel que fa a la
resta del mandat municipal. En
aquest sentit, es va referir a Cal
Trabal i va dir que explicarà als
militants i simpatitzants la situació actual i allò que el Consistori
vol fer.
La primera secretària del PSC
també es va referir a la constitució de les Comissions Sectorials
i a la necessitat d’acostar el partit a la ciutadania. # r .

CiU fa balanç de la seva
actuació com a grup municipal
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Primer Consell
de Federació del
PSC amb la nova
cúpula executiva

