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organitzacions polítiques

L’Agrupació Comarcal de CDC
de L’Hospitalet i Cornellà ha
proposat com a candidats en
les llistes de CiU al Parlament
la regidoria i diputada Meritxell
Borràs i el dirigent local Jordi
Monròs. Tots dos van destacar
la importància de treballar per la
comarca i pel país en el context
polític i social actual. Ara, CiU
ha d’elaborar la llista definitiva
per Barcelona, a la qual estarien
adscrits els precandidats si s’ac
cepta la proposta. # r .

L’H Espai de
debat reflexiona
sobre l’estat
de la justícia
La justícia, sota sospita? és el
títol de la taula rodona en la
qual van participar l’exfiscal José
María Mena; el vicepresident de
l’Associació Catalana de Juristes
Demòcrates, Antonio Martín, i el
periodista Antonio Franco. Tots
van coincidir que casos com la
inhabilitació del jutge Garzón o
el debat sobre l’Estatut fan que
la ciutadania perdi la confiança
en la justícia. # r .

El PSC presenta els ajustos de
l’Estat i de la Generalitat
Mesures per reduir el dèficit
públic impulsades per
Montilla i Zapatero
Els diputats hospitalencs del PSC
José Vicente Muñoz, al Congrés, i
David Pérez, al Parlament, han pre
sentat les mesures dels governs de
José Luis Rodríguez Zapatero a l’Es
tat i de José Montilla a la Generalitat
per reduir el dèficit públic.
Ambdós han destacat que les
mesures són necessàries en la greu
situació actual però que són compa
tibles amb el manteniment de l’Es
tat del Benestar. Pérez va assegurar
també que no se suspendrà cap
obra de la Generalitat prevista a L’H.
El Govern central ha reduït el
sou dels funcionaris i les despeses
de cooperació, ha suspès el xec
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nadó i ha aturat les jubilacions par
cials. La Generalitat, per la seva part,
també ha reduït el sou dels emple
ats públics, ha eliminat organismes,

ha alentit les obres públiques i ha
augmentat l’IRPF per a les rendes
superiors a 120.000 euros anuals,
entre altres impostos. # r .

EUiA fa balanç del Pla d’Actuació Municipal
Destaquen positivament
la tasca realitzada en
Educació i en Medi Ambient
La formació Esquerra Unida i Alter
nativa, que juntament amb ICV for
ma govern municipal amb el PSC,
ha fet balanç de l’execució del Pla
d’Actuació Municipal a un any de les

eleccions municipals. EUiA ha valorat
especialment la tasca duta a terme
en temes d’Educació i Medi Ambient,
que són les regidories que ostenten
els dos regidors d’ICV-EUiA.
El coordinador, Alfonso Salme
rón, ha destacat que en aquests
tres anys s’ha avançat en aquests
dos temes però que encara queden

qüestions sobre les quals incidir,
com la convivència, la seguretat i
el civisme.
Militants i simpatitzants d’EUiA
han analitzat també les actuacions
fetes en habitatge públic per a jo
ves, en formació per a joves en risc
d’exclusió social i per a l’eradicació
de la pobresa a la ciutat. # r .

El PP fa un
seminari nacional
sobre immigració
a La Farga
La presidenta del Partit Popular
a Catalunya, Alícia SánchezCamacho, va clausurar un se
minari nacional organitzat per la
formació política a La Farga de
L’Hospitalet. Durant el seminari,
al qual també va participar la
coordinadora de Política Social
del PP, Ana Pastor, la formació
va analitzar la regulació de la
immigració.
Sánchez-Camacho va propo
sar un contracte social amb els
immigrants que viuen a Catalu
nya que respecti els seus drets
però que també reguli els seus
deures. Entre aquests, la líder
popular va destacar el respecte
als drets de les dones. Per això
va demanar a la Generalitat que
reguli l’ús del burca. Precisa
ment, el Grup Municipal del PP
té previst presentar una moció
davant el Ple municipal perquè
es prohibeixi el vel integral a la
ciutat.
El PP també ha presentat da
vant el Ple una proposta perquè
s’exigeixi la documentació en
regla als immigrants per ser em
padronats i, si no la tenen, que
es comuniqui a les autoritats. La
moció va ser rebutjada per tots
els grups. # r .

