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18 d’octubre del 2010 DIARI DE L’HOSPITALET

L’H Espai de debat. L’entitat convida la consellera de Salut

Marina Geli intervé al Centre Cultural de Bellvitge convidada per L’H Espai de Debat

Geli fa balanç de sanitat
“En els darrers 7 anys hem invertit
400 milions d’euros en serveis sanitaris a L’Hospitalet, i encara ens
queden uns 200 més per invertir”.
Amb frases com aquesta, la consellera de Salut va fer balanç de la
tasca duta a terme per la Conselleria de Salut dins el cicle El govern
s’explica de L’H Espai de Debat.
La consellera va parlar de l’increment del 75% que ha experimentat
el pressupost de la Generalitat per

a sanitat; de l’augment de plantilles
en un 30%; dels programes innovadors que han fet baixar la mortalitat en casos d’infart o de càncer,
gràcies a la tasca preventiva; de la
implantació de la recepta i de l’historial electrònic; dels nous hospitals
i centres sanitaris construïts, i de la
renovació del mapa sanitari de Catalunya, ja que l’anterior datava del
1980, entre altres exemples.
Sobre L’Hospitalet, va fer es-

pecial referència al BiopoL’H com
a “model d’economia del coneixement” que s’està impulsant a
tot Catalunya i en aquest sentit va
afirmar que “l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge –inclòs al
BiopoL’H– està cridat a ser un referent mundial. A Catalunya es fa el
mateix que a Houston”, va dir. y

@

lhespaidebat.wordpress.com

Breus
Campanya ‘Contra
el racisme, som un
sol poble’ d’ICV

L’oposició critica l’aplicació
del Reglament orgànic
municipal

Iniciativa per Catalunya-Verds va
organitzar amb motiu de la festivitat del 12 d’octubre una jornada lúdica dins la campanya Contra el racisme, som un sol poble.
L’escenari van ser les pistes esportives de l’Escola Pere Lliscart
de la Florida. En aquest espai es
va disputar la copa Bicentenari
de la Independència de Llatinoamèrica, un campionat de futbol 7 on van participar diversos
equips. Després, els participants
van celebrar un acte polític, amb
la participació del candidat d’ICV
a la presidència de la Generalitat,
Joan Herrera. y

El grups de l’oposició han criticat
l’aplicació del Reglament orgànic
municipal a la sessió del Ple del 28
de setembre, en la qual unes entitats van poder intervenir i, altres,
no. El portaveu del PP, Juan Carlos
del Rio, va enviar una carta a l’alcaldessa, Núria Marín, on li demana que acompleixi el Reglament i
“no discrimini unes entitats d’unes
altres”. Per la seva part, la portaveu
de CiU, Meritxell Borràs, també va
enviar un escrit a Marín per demanar-li explicacions sobre el que la
federació considera un “ús arbitrari
i discriminatori de l’ús de la paraula
al Ple”. y

Les polítiques
assistencials centren el
missatge d’EUiA
Esquerra Unida i Alternativa
centrarà el seu missatge electoral per als pròxims comicis
autonòmics i municipals en les
polítiques assistencials que cal
garantir i reforçar per sortir de la
crisi i per atendre els col·lectius
en pitjor situació. Així ho van manifestar el coordinador general
de la formació, Jordi Miralles, i el
responsable local i regidor, Alfonso Salmerón, que es van reunir amb sindicats i entitats veïnals
de L’Hospitalet. y

Alfonso Salmerón

