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ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

Solidaritat amb
les dones
assassinades a
Ciudad Juárez
Esquerra Unida i Alternativa ha
organitzat un acte de solidaritat
amb les dones que són víctimes
de violència a Ciudad Juárez
(Mèxic). El debat va estar emmarcat dintre de campanya de
suport promoguda per l’associació Justicia para Nuestras Hijas que reclama veritat i justícia
davant aquests assassinats. Durant l’acte, on va intervenir l’advocada Lara Padilla, especialista
en la defensa de dones agredides, es va projectar un documental sobre la situació de violència que pateixen les dones
de Ciudad Juárez. # R

Els pròxims comicis
municipals tindran lloc
el maig del 2007
El regidor d’ERC a l’Ajuntament de
L’H, Eduard Suàrez, ha estat escollit
cap de llista de la formació republicana amb vista a les pròximes eleccions municipals de maig del 2007,
segons ha decidit l’assemblea general extraordinària d’aquest partit.
Suàrez ha estat avalat per l’Executiva Local per unanimitat i la seva
candidatura va ser l’única presentada.
L’alcaldable republicà té 27 anys,
és membre de la Permanent Comarcal i del Consell Nacional d’ERC
i és regidor portaveu d’ERC a L’Hospitalet des que va substituir Anna
Simó, actualment consellera de
Benestar i Família. Suàrez va agrair
el suport rebut, va destacar la importància de la feina feta des de
la secció local i va encoratjar la militància a continuar treballant per

Eduard Suàrez, pròxim alcaldable d’ERC

assolir els objectius marcats. “En el
temps que ERC porta al Consistor“i
–va dir– ”ha creat una marca pròpia i un estil diferent de fer política
a la ciutat”.
La mateixa assemblea també va
ratificar els membres que integra-

ran la Comissió Electoral Local, l’òrgan encarregat d’elaborar la proposta de la resta de la llista electoral que posteriorment es ratificarà
en una nova assemblea. La consellera Anna Simó, militant d’ERC a
L’H, va tancar la reunió. # R.

El PP recull
queixes de veïns
del Gornal per
les obres de l’AVE
El Partit Popular de L’Hospitalet
s’ha fet ressò del malestar d’un
grup de veïns del Gornal que
diuen estar amoïnats per les
obres de l’AVE. Aquests ciutadans, segons ha denunciat el
PP, es queixen per les molèsties
que els produeixen les obres del
tren de gran velocitat, especialment en els habitatges situats a
l’avinguda de Vilanova on diuen
que es noten més vibracions i
que han aparegut algunes esquerdes.
El regidor del districte, Antonio Bermudo, ha afirmat per
contra, que l’Ajuntament va sol·licitar al Ministeri de Foment
que aixequés acta notarial de
l’estat dels edificis abans de l’inici de les obres de l’AVE i que
les fissures del número 26 de
l’avinguda Vilanova ja existien,
com certifiquen aquests documents. # R .

Conferència del conseller de
Treball organitzada pel PSC
‘Transformació econòmica i
cohesió social’ ha estat el
títol de la xerrada
El conseller de Treball i Indústria,
Josep Maria Rañé, va analitzar, en
el decurs d’una conferència convocada pel PSC de L’H, els efectes de
la transformació econòmica sobre
la cohesió social. Rañé va vincular
la qualitat del món laboral a la qua-

litat de la producció de les empreses
catalanes i va assenyalar que l’economia catalana és, a hores d’ara, més
competitiva i més avançada tecnològicament.
Paral·lelament, el PSC de L’H ha
iniciat el procés per preparar la conferència de política local que tindrà
lloc el maig i on analitzaran l’actual
mandat i fixaran els eixos d’actuació
per a les municipals del 2007. # R.
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CiU ha realitzat un acte informatiu en el Districte II per explicar als veïns que el Congrés
dels Diputats, a iniciativa de la
federació nacionalista, ha accedit a obrir una delegació de
l’Oficina de Correus a Collblancla Torrassa, atès el volum de
població d’aquests barris. El
grup municipal ha demanat parer al veïnat sobre quina seria la
millor ubicació. Els carrers proposats són la plaça Espanyola
o la plaça del Mercat de Collblanc. CiU també proposa el
passeig de Colom que cau a cavall dels dos barris. # R.

Eduard Suàrez, escollit cap de
llista d’Esquerra Republicana
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CiU informa sobre
la futura estafeta
de Correus per
al Districte II

Rañé i Corbacho, a La Farga, durant la conferència

