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Política. Es commemora el 300è aniversari de la desfeta del 1714
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Canvis. Borràs, a la nova direcció de CDC

Jordi Monrós encapçalarà la
llista de CiU a les municipals
Jordi Monrós serà el pròxim candidat
de CiU a l’Alcaldia de L’Hospitalet en
lloc de Meritxell Borràs, que ho era
des del 1999 i ha decidit no tornar
a presentar-se com a cap de llista.
El nou candidat, que ha obtingut el
87,5% dels vots de l’assemblea lo-

cal, ha agraït la confiança de Meritxell
Borràs i de la resta del grup. De la
seva banda, Borràs, forma part de la
nova direcció nacional de Convergència Democràtica de Ca
talunya,
com a presidenta de la Comissió de
Política Sectorial. y

Designació. Alonso n’era el líder des del 1981

Representants dels cinc grups municipals i l’alcaldessa, Núria Marín, davant el monument a Rafael Casanova

La Diada marca l’inici
d’un nou curs polític
L’Onze de Setembre, la Festa Major de Bellvitge
i el debat polític a Catalunya han centrat
l’actualitat després del parèntesi estival
Entitats i partits polítics de L’H han
celebrat la Diada amb la tradicional ofrena floral davant el monument a Rafael Casanova a la rambla de la Marina, en l’any en què es
commemoren els 300 anys del set-

ge de Barcelona i que està prevista
la consulta sobre el futur de Catalunya el 9 de novembre.
Aquest ha estat el tema de les
declaracions dels líders polítics que
han visitat la Festa Major de Bellvit-

ge. Al tancament d’aquesta edició
hi havien passat la consellera Neus
Munté i Jordi Turull (CiU), Miquel
Iceta (PSC), Joan Tardà i Anna Simó
(ERC); Joan Josep Nuet (EUiA), Joan
Herrera i Joan Coscubiela (ICV), Alberto Villagrasa i Jordi Cornet (PP), i
Albert Rivera (C’s), entre d’altres.
L’ACN de L’H va ser a la V del dret
a decidir a tres trams de la Gran Via
barcelonina i va fer una marxa nocturna de torxes per la independència. y

Sonia Esplugas, elegida
presidenta del PP de L’H
El comitè executiu del PP de Barcelona ha elegit per unanimitat la regidora com a presidenta de la formació
a L’H en substitució de Pedro Alonso,
“amb l’objectiu d’impulsar i dinamitzar
el partit per aconseguir més regidors

en les pròximes municipals i accedir a
l’Alcaldia”, ha dit Esplugas. La decisió s’ha pres, segons la regidora, “per
donar un nou impuls territorial i especialment metropolità al PP, davant els
pròxims esdeveniments polítics”. y

Joves. Substitució de Senén Cañizares

Xavier Jiménez, líder de les
Noves Generacions a la ciutat
Xavier Jiménez té 20 anys, és veí
del Centre i ha estat escollit amb el
100% dels vots dels militants de les
Noves Generacions del PPC. El nou
president ha agraït la confiança dels
seus companys i ha dit que el seu

principal objectiu és treballar per millorar els temes relacionats amb els
joves de la ciutat i els seus problemes, com l’atur i la inseguretat. Ha
destacat també la feina feta per l’anterior president, Senén Cañizares. y

