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Política

Història. Ofrena al monument de qui fou president de la Generalitat

La líder del PP,
Alícia SánchezCamacho, visita
Tallers Bellvitge

Adjudicadas las obras
para ampliar el parque
de Can Buxeres
El Consorci per a la Reforma de la
Granvia ha adjudicado el proyecto, incluido en el ARE de la Remunta, para que el parque gane
más de 25.000 m2. Las obras, en
las que se invierten 1,2 millones
de euros, empezarán en diciembre y está previsto que acaben a
finales de 2015. y

La presidenta del Partit Popular a
Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, va visitar el 17 d’octubre l’entitat Tallers Bellvitge dedicada a la
inserció de persones amb discapacitat psíquica. Acompanyada dels
regidors del PP a L’H, Sánchez-Camacho va manifestar que “els veïns
de L’H necessiten polítiques serio

El Centre d’Estudis
busca financiar su
próximo Quadern
Jordi Monrós, Núria Marín, Francesc Josep Belver i Lluís Esteve, davant el monument a Companys

L’H homenatja Companys en el
74è aniversari de l’afusellament
ses, realistes i responsables per so
lucionar els seus problemes, com
ara l’atur, i no partits que només defensen una Catalunya independent”.
La líder del PP va afegir que la formació es preocupa especialment de
la inserció laboral de les persones
amb discapacitat: “En els vuit primers mesos de l’any, la contractació
ha augmentat un 20%”, va dir. y

Breves

Amb una conferència i una ofrena floral,
L’Hospitalet ha recordat la figura del president
de la Generalitat durant la Segona República
Com cada 15 d’octubre, L’Hospitalet
ha recordat la figura de Lluís Companys, el president de la Generalitat
afusellat pel règim franquista aquell
mateix dia l’any 1940.
La Regidoria del Districte I va

ser l’escenari de la conferència que
organitza el Centre d’Estudis de L’H,
que aquest any va anar a càrrec del
catedràtic d’història contemporània
de la UB, Jordi Villarroya. Tot seguit,
el monument a Companys va acollir

l’ofrena floral institucional, en la qual
van participar l’Ajuntament –amb
l’alcaldessa Núria Marín, Francesc
Josep Belver (PSC), Jordi Monrós
(CiU) i Lluís Esteve (ICV-EUiA)–, formacions polítiques i entitats, seguida
de l’ofrena d’ERC.
Per la seva part, CiU va expressar
la seva queixa perquè l’acte coincidia
inicialment amb una altra convocatòria municipal, que finalment es va
canviar de data. y

El 12 de diciembre finaliza el plazo para participar en el micromecenaje a través de la plataforma
Mecenix para editar el Quadern
d’Estudi 28, en el que aparecerán artículos de Carles Ferrer, Enric Gil, Núria Toril, Genís Pascual,
Brisa Luque y Roger Molinas. y

Inscripciones para
hacer de paje en
la Cavalcada 2015
Hasta el 14 de noviembre se
pueden presentar en el Ayunta
miento las instancias para el
sorteo de las 48 plazas de paje.
Pueden participar los pequeños
de 5 a 11 años, residentes en L’H
y que no hayan participado en las
dos ediciones anteriores. y

