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Acte institucional. Tots els grups municipals van estar representats en l’ofrena floral, excepte Ciutadans, que no hi va participar

La Diada inicia un intens curs polític
Els actes de la Diada
a L’H van transcórrer
sense incidents, en
un ambient festiu i
reivindicatiu
L’ofrena floral amb motiu de la celebració de la Diada serveix, un any
més, per obrir de forma oficiosa el
curs polític a L’H, malgrat l’absència
de representació oficial de Ciutadans i amb la participació inesperada del portaveu adjunt del grup municipal del PP, Pedro Alonso.
L’acte institucional es va fer davant l’escultura d’homenatge a Rafael Casanova. En la tradicional
ofrena floral van participar al voltant
de 200 entitats, formacions polítiques i sindicals, i representants dels
grups municipals, amb l’excepció
del de Ciutadans. També van actuar
entitats de cultura catalana i els
alumnes de l’Escola Municipal de
Música-Centre de les Arts. La Diada d’aquest any ha commemorat el
25è aniversari de la declaració del
cant d’Els Segadors com a himne
nacional de Catalunya per part del
Parlament. Per a l’ocasió, a L’H es
va estrenar l’adaptació que un grup
de joves intèrprets de l’escola municipal de música han fet de l’himne.
Els grups de caràcter sobiranista
destacaven al llarg del dia el caràc-

Municipales 2019

Monrós quiere una
candidatura única
independentista
Jordi Monrós, portavoz de Junts per
L’Hospitalet, insta a crear una única
candidatura independentista en la
ciudad de cara a las próximas municipales de 2019. “Se necesita una
respuesta unitaria para defender los
principios democráticos y los derechos civiles en un momento de
involución democrática sin precedentes”, afirma. Monrós apuesta por
“un frente unitario, independentista,
transversal y plural” para movilizar el
voto a favor de la independencia. y

Ofrena floral Declaracions
de la Diada
polítiques

Antoni Garcia (ERC), Ana González (Canviem L’H), l’alcaldessa Núria Marín, Francesc Belver (PSC), Pedro
Alonso (PP) i Jordi Monrós (PDeCAT). El portaveu de CUP-PA es va absentar per motius personals

ter excepcional de la situació que
es viu a Catalunya. El portaveu del
grup municipal d’ERC, Antoni Garcia, demanava “seguir lluitant per
la llibertat dels presos polítics, pel
record dels nostres exiliats i també
pels anhels de fer la república catalana”. El portaveu del PDeCAT, Jordi
Monrós, afegia que aquesta lluita la
farien “pacíficament, sortint al car-

El portaveu adjunt del
PP va justificar “per
constitucionalista” la
presència en l’ofrena

rer, demostrant la nostra força, que
és democràtica i pacífica”. Mònika
Tena, que representava la CUPPoble Actiu, denunciava durant
l’acte “les pintades, les amenaces i
la persecució policial i judicial; amenaces que companyes nostres han
rebut de grups feixistes”.
La portaveu de Canviem L’H, Ana
González, desitjava que “es rebaixi

Formaciones. Encuentros con militantes en los chiringuitos

Los dirigentes políticos visitan la
popular Fiesta Mayor de Bellvitge
La Fiesta Mayor de Bellvitge y los populares chiringuitos marcan el inicio
de la actividad política en la ciudad y
atraen a buen número de dirigentes.
Este año no es una excepción.
El conseller de Treball, Chakir El
Homrani, inauguró el 8 de septiembre el estand sociocultural junto a
la alcaldesa Núria Marín, y después
visitó el chiringuito de ERC para
saludar a militantes y simpatizantes.
El Homrani pidió al nuevo gobierno
central que “demuestre con hechos,
más allá de palabras, que hay un

cambio”. El mismo día, el ministro
de Fomento, el socialista José Luis
Ábalos, visitó el recinto y saludó a
los asistentes a la fiesta, aunque no
hizo declaraciones a prensa.
El PDeCAT recibió la visita del
conseller de Territori, Damià Calvet,
que anunció que en unas semanas
se reunirá el ministro Ábalos para
abordar el proyecto de soterramiento de las vías en L’Hospitalet.
Al cierre de esta edición, las formaciones políticas habían anunciado para el último fin de semana de

fiesta mayor la presencia del primer
secretario del PSC, Miquel Iceta; la
presidenta del grupo parlamentario
de Ciutadans en Catalunya, Inés Arrimadas; el president del Parlament
i militante de ERC, Roger Torrent;
el diputado republicano en el Congreso, Joan Tardà; la coordinadora
de ICV y diputada de Catalunya en
Comú, Marta Ribas, el coordinador
general de EUiA y diputado catalán,
Joan Josep Nuet, y el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Santi
Rodríguez. y

tota aquesta polarització, i sobretot
que la convivència i que Catalunya
encerti en el camí que té al davant”.
El portaveu del PSC, Francesc
Belver, concretava el desig del seu
partit d’aspirar a una Catalunya on
càpiguen totes les sensibilitats polítiques: “aquí intentem que la Diada
sigui tan inclusiva com sigui possible, que participem tots en pau i en
convivència”.
En el cas del PP, finalment van
participar en l’acte institucional com
a grup municipal, malgrat les manifestacions públiques dies abans
en sentit contrari. El portaveu adjunt
del grup, Pedro Alonso, va rebutjar
la utilització de l’acte per part de les
forces independentistes, al mateix
temps que justificava la seva presència. “Tot això no toca, però bé,
cadascú defensa el que defensa. Jo
soc constitucionalista, crec que havia d’estar amb la resta de representants dels grups municipals i he fet
el que he cregut convenient”, va dir.
L’alcaldessa Núria Marín es mostrava partidària “que cadascú reivindiqui allò que consideri, però amb
el màxim respecte per les nostres
idees i pels nostres orígens”.
El grup municipal de Ciutadans
no va participar de la Diada “perquè
l’independentisme fa anys que la
utilitza per confrontar i dividir la societat”, segons el seu portaveu Miguel
García. y

Espacio público

ERC denuncia que
se ha acentuado
la falta de limpieza
El grupo municipal de ERC, a través
de un comunicado, ha calificado de
“especialmente preocupante” la falta de limpieza en la ciudad durante
el mes de agosto, un problema que
dicen “es más que evidente”. ERC
opina que el “equipo de gobierno
está siempre de vacaciones” en
cuanto a la limpieza de la vía pública
se refiere y recuerda que la contrata
con FCC finaliza en 2019 y es momento de valorar opciones como la
municipalización del servicio. y

