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‘Com ens en sortirem
d’aquesta crisi?’, tertúlia
de L’H Espai de Debat

CiU critica els
mitjans locals
per opacs

‘Com hem arribat a la
situació actual?’ primera
sessió, el 27 de novembre�

gabriel cazado

En roda de premsa, la portaveu
del grup de CiU, Meritxell Borràs,
ha reclamat la necessitat de garantir la pluralitat política en els
mitjans de comunicació de la
ciutat i “evitar el seu ús partidis
ta”, ha dit. Per això reclama al govern municipal l’elaboració d’un
reglament, segons va aprovar el
Ple el març del 2004, on es garanteixi l’actuació independent
dels mitjans i dels seus òrgans
de govern. CiU critica la manca
de debats televisius entre els
grups polítics.� # r .

Tàpia, Pérez Oliva, Álvarez i Cullell, al Barradas

El primer secretari de la UGT Josep Maria Álvarez, l’economista i exconseller
de la Generalitat Josep Maria Cullell,
i la redactora en cap del diari El País,
Milagros Pérez Oliva, moderats pel
periodista i exdirector de La Vanguar
dia, Joan Tàpia, van participar, el 3
de desembre, al Centre Cultural Barradas en una tertúlia sobre les alternatives a la crisi.

Per Josep Maria Álvarez, “l’eco
nomia de mercat ha d’estar regulada
per la ciutadania i sí, podem sortir de
la crisi si fem els deures bé, perquè la
crisi és internacional i global, cal regular la globalització perquè la crisi serà
cíclica amb moments de recuperació
i de recaigudes”.
Segons Cullell, “encara no sabem
com de gran és el forat perquè els
bancs no ho diuen, però la solució
passa perquè els bancs facin paquets
amb les hipoteques incobrables,
complicades i dolentes i les venguin
com s’ha fet a Basilea. El problema és
que no sabem quantes hipoteques
d’aquests tipus hi ha al món”.
Pérez Oliva va ser clara: “És la crisi
de la cobdícia, del capitalisme portat
a l’extrem perquè la ‘bombolla’ és
sis vegades el PIB mundial i aquests
diners no existeixen, s’han volatilitzat.
El dubte és qui paga aquesta volatització.” I com a solució va dir que
“s’han de recuperar els mecanismes
de participació ciutadana que facin
impossible una nova desregularització”. # m . solé

ICV vol que el projecte de
Cal Trabal no signifiqui
perdre zona verda
A través d’un comunicat, ICV, que
forma part del govern local juntament amb PSC i EUiA, ha dit que
cal preservar el valor hidrològic,
biològic i patrimonial de la zona.
Per això considera que el planejament urbanístic no por suposar
una pèrdua de zona verda en el
municipi. També vol que es conservi l’ús agrícola d’aquesta zona
i que s’obri un procés participatiu
per concretar el seu disseny.

El PSC de L’H commemora
60 anys de la Declaració
dels Drets Humans
A través d’un comunicat, consideren “summament important que
aquesta Declaració es converteixi
en una base universal de drets i
garanties a tots els estats”. A més,
consideren que la pau, la dignitat
i la justícia que emanen d’aquest
text “no són utopies, sinó fulls de
ruta que han d’evitar la generació
de desigualtats i conflictes”. Els socialistes aprofiten per mostrar el
seu suport a les ONG de L’H.

El PP critica l’encàrrec
d’un estudi per part
de l’equip de govern
El Partit Popular considera abusiu
que l’equip de govern hagi encarregat per valor de 3.000 euros a
un ex alt càrrec socialista de la Generalitat un guió sobre una expo
sició relacionada amb el món de
la cuina al llarg del temps. Els populars critiquen que aquest treball pagat amb fons públics no
s’hagi sotmès a concurs i “s’hagi
adjudicat a dit”.

