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ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

Alejandro Fernández, presidente de Nuevas Generaciones del
PP, ha exigido desde L’Hospitalet la aplicación de medidas
efectivas en favor de los jóvenes en materia de empleo, formación y vivienda. La petición
va dirigida tanto al gobierno de
Rodríguez Zapatero como al tripartito de la Generalitat. Fernández ha criticado la “pasividad” mostrada por el Gobierno
central en este año de legislatura y su falta de diálogo mientras que el tripartito, afirma, no
ha aplicado ni una sola medida
en favor de los jóvenes. # R.

Murillo renuncia
a la primera
secretaría del
PSC de L’H
Clemente Murillo, primer secretario de la Federación local del
Partit dels Socialistes de Catalunya, ha decidido renunciar a esta responsabilidad para centrarse en su tarea como teniente
de alcalde de Seguridad Ciudadana, Circulación y Transporte.
Murillo ha destacado que el
partido está cohesionado en
torno a la figura del alcalde, Celestino Corbacho, quien, con toda probabilidad volverá a tener
la primera responsabilidad ejecutiva en el congreso extraordinario del 27 de mayo. # R.

L’oposició protesta pel
tractament que rep als mitjans
PP, CiU i ERC denuncien
els incompliments de
l’equip de govern
Els grups municipals de l’oposició
han denunciat el que consideren
una manca de paraula de l’equip
de govern per haver incomplert el
termini fixat per la moció aprovada
l’any passat segons la qual el 31 de
desembre del 2004 s’havia de presentar el reglament dels mitjans de
comunicació.
Davant aquesta situació, exigiran per escrit a l’Ajuntament que els
grups polítics tinguin un espai d’expressió a totes les publicacions i
butlletins editats pel Consistori, en
compliment del que diu el text refós de la Llei municipal i de règim
local, segons que han manifestat
els tres portaveus de l’oposició. Si
no reben respostes, PP, CiU i ERC
no descarten presentar una denúncia davant el Síndic de Greuges, tal
com ho van fer els partits de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona.
El portaveu del PP, Juan Carlos
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NNGG del PP
piden políticas
efectivas para
jóvenes

Meritxell Borràs, Juan Carlos del Rio i Eduard Suàrez

del Rio, ha afirmat que l’equip de
govern “ha copiat la llei mordassa
establerta a Veneçuela, els mitjans
de comunicació estan totalment
controlats pel partit socialista“. Per
a Meritxell Borràs, portaveu de CiU,
“cal posar fi a l’ocultisme” i exigir
“que els mitjans de comunicació

municipals actuïn amb independència” i deixin de ser “el no-do en què
s’han convertit”. Per al portaveu d’ERC,
Eduard Suàrez, “hi ha dues maneres
de veure la ciutat, una com la veiem
nosaltres i l’altra L’H i el país de les
meravelles que és com ho veu
L’HOSPITALET”. # P. G.

Carod-Rovira inaugura la nova seu d’ERC a L’H
Els locals del partit estan
situats al carrer de Digoine,
al barri del Centre
El secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluís
Carod-Rovira, va ser l’encarregat
d’inaugurar la nova seu del partit a
la ciutat. Una planta baixa d’uns
100 m2 al barri del Centre.

Carod-Rovira va destacar que el
trasllat a una nova seu és bon senyal i que el partit encara té molta
feina a fer a L’Hospitalet. També es
va mostrar satisfet pels resultats
electorals aconseguits pel seu partit
a les últimes eleccions municipals
que van suposar la tornada al Consistori.
Pel que fa als reptes de futur,

l’objectiu d’ERC és incrementar la
seva presència a la ciutat i continuar treballant per consolidar-se
com a opció electoral.
ERC a L’Hospitalet es trasllada al
barri del Centre després d’haver
passat per altres dues seus a la ciutat, l’última al carrer de Garraf, al
barri de la Florida, on s’hi ha estat
més de 20 anys. # REDACCIÓ

Meritxell Borràs
torna a ocupar
un escó al
Parlament
La portaveu de CiU a l’Ajuntament torna al Parlament a ocupar l’escó que deixa vacant Jaume Camps. Borràs afirma que
torna a la cambra catalana “amb
voluntat de treballar molt pel
país i per L’Hospitalet i per portar a la ciutat els beneficis que
s’aconsegueixin per a Catalunya”.
D’altra banda, CiU ha mostrat la seva preocupació davant
el que consideren escassa realització dels projectes previstos
al PAM. Per demanar concreció,
el grup municipal presentarà
200 preguntes. # R .

Joan Saura visita
el districte
de Collblanc-la
Torrassa
Acompanyat dels regidors del
seu partit, Joan Saura, president
nacional d’ICV i conseller de
Relacions Institucionals, va visita el districte per conèixer de
prop els nous projectes, les seves problemàtiques i les transformacions que s’hi estan produint a través del pla integral.
Paral·lelament, ICV ha iniciat
una campanya per demanar la
instauració a la ciutat d’un servei
de torn d’ofici específic per a les
víctimes de la violència de gènere, com reclamen les dones, els
partits i l’Ajuntament. # R.

