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organitzacions

CCOO impulsa
un referèndum
sobre el nou
calendari escolar
Setze dels vint professors que
conformen el claustre del CEIP
Ramon Muntaner han participat
en un referèndum sobre el nou
calendari escolar proposat pel
Departament d’Educació de la
Generalitat.
El 100% dels votants han dit
no al nou calendari. El referèn
dum va ser convocat per CCOO
amb l’objectiu de saber les opi
nions dels docents entorn del
canvi de dates del pròxim curs
escolar. Amb aquesta consulta
el sindicat ha reiterat les seves
crítiques al nou calendari. # r .

Algunes de les mesures són
mantenir la protecció social
i estimular l’economia
El PSC ha organitzat jornades ex
plicatives per donar a conèixer les
mesures que estan duent a terme
els governs de la Generalitat i de
l’Estat per afrontar la crisi econòmica.
A L’Hospitalet l’acte es va fer a La
Farga i va comptar amb la presència
del secretari d’Economia del PSC i
conseller d’Economia i Finances de
la Generalitat, Antoni Castells, i amb
la primera secretària del PSC de L’H i
l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín.
Castells va dir que per afrontar
la crisi econòmica s’han d’implantar
mesures per estimular l’economia,
mantenir la protecció social a les famílies més afectades i preparar el futur de l’actual model econòmic.
El conseller va explicar de forma
didàctica que en aquesta situació el
millor que es pot fer és plantar cara

El conseller Castells va explicar la feina del Govern

a la realitat. “Negar els problemes és
el pitjor que es pot fer perquè quan
està plovent la gent sap que està
plovent i no pots dir que fa sol, has
de dir que efectivament està plovent
però que hem passat per pluges
pitjors que aquesta i ens n’hem sor

tit”. Núria Marín va destacar la impor
tància que té per al PSC treballar junt
amb els ciutadans. “Nosaltres sols no
podríem arribar al 100%. Hi ha més
gent que està molt a prop i ens ajuda
a gestionar i transmetre informació”,
va dir. # r .

El PP reclama
una reunió
per parlar
de seguretat
El portaveu del Partit Popular,
Juan Carlos del Rio reclama a l’al
caldessa, Núria Marín, que elabori
urgentment un Pla Especial de
Seguretat “per posar fi als episo
dis de delinqüència i vandalisme
que estan patint contínuament
els veïns de L’Hospitalet”. Del Rio
diu en una nota de premsa que
“han de plantejar-se canvis a la
Guàrdia Urbana” i “que és neces
sari un canvi en la gestió de la
seguretat en la ciutat”.
D’altra banda, la regidora del
mateix partit, Elisabet Bas, ha
denunciat que la Generalitat es
nega a fer estudis epidemiològics
sol·licitats pel Consell Municipal
de Salut de L’H. Un d’ells és so
bre la central de cicle combinat
que es construeix al Port i l’altra
per les radiacions electromagnè
tiques emeses per les antenes
de mòbils, línies d’alta tensió i
estacions transformadores. # r .

EUiA presenta una proposta
per a la zona de Cal Trabal
Volen que les 45 hectàrees
continuin mantenint-se
com a zona verda
EUiA de L’Hospitalet ha presentat la
seva proposta per a Cal Trabal, el
darrer reducte agrícola de la ciutat
que està pendent d’un nou planeja
ment urbanístic.
El coordinador local d’EUiA, Al
fonso Salmerón, i el biòleg hospita

lenc i especialista en la gestió d’es
pais naturals i zones verdes, Ricard
Gutiérrez, van fer una proposta basada en tres eixos que passen per
la connexió de Can Trabal al riu Llobregat a través d’un parc fluvial, recuperar l’antic estany de la Torre
del Riu i aprofitar les 45 hectàrees
d’aquesta àrea de la ribera de la Marina per dur a terme activitats d’e
ducació medi ambiental. # r .
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ICV ha iniciat una tanda de xerra
des per explicar la feina que han
desenvolupat en el Govern de la
Generalitat. “Hem pogut influir
en polítiques del país com la de
recuperació de la memòria his
tòrica, la d’habitatge públic, del
medi ambient o la seguretat“,
ha explicat el president de la for
mació, Lluís Esteve. La intenció
és demostrar que “les nostres
polítiques no solament han fet
una mica més del que havia
fet CiU sinó que hem canviat la
orientació d’algunes altres que
mai s’havien plantejat fer per al
nostre país”, ha dit. # r .

El PSC explica la gestió del
Govern per afrontar la crisi
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ICV informa
de la política
desenvolupada
a la Generalitat

Ricard Gutiérrez presenta la proposta sobre Cal Trabal

