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11S. La jornada va tenir una vessant solidària amb el Banc de Sang i amb la lluita contra el càncer de l’IDIBELL

La ciutat celebra els actes
de la Diada sense PP ni C’s
Els actes institucionals de la Diada els va presidir
l’alcaldessa Núria Marín, en l’habitual espai davant de
l’escultura d’homenatge a Rafael Casanova
Amb la tradicional ofrena de
flors en què participen entitats,
col·lectius ciutadans, partits polítics, sindicats i forces de seguretat es va celebrar a L’Hospitalet l’acte oficial de la Diada
Nacional de Catalunya el passat
11 de setembre. Un any més,

Concurs públic
Adjudicat el servei
municipal d’atenció
d’animals perduts
L’Associació Protectora d’Animals de Granollers ha guanyat
el concurs públic convocat per
l’Ajuntament per gestionar el
servei d’atenció d’animals perduts i abandonats. Entre d’altes
aspectes, la concessió ha pres
en consideració aspectes relacionats amb el benestar animal.
El contracte és de quatre anys,
prorrogables per dos més. y

Economia
Jordi Monrós presideix
la delegació de la
Cambra de Comerç
La Cambra de Comerç de Barcelona ha escollit l’empresari
i exregidor del PDeCAT Jordi
Monrós com a president de la
delegació de L’H, en substitució
de Joan Martorell. També s’ha
designat vocals Antoni Mondragon (Fastaxi SL), Francesc Pahissa (Pahissa i Pie) i Santiago
Ballesté (AEBALL). y

Sentència
Laia i Lluís, condemnats
per desordres en una
manifestació del 2018
L’Audiència de Barcelona ha
condemnat a un any i a sis mesos de presó Lluís Mollón i Laia
Roca, els veïns de Santa Eulàlia
que van participar en la protesta
contra la detenció a Alemanya
de Carles Puigdemont el 2018
davant la Delegació del Govern.
No entraran a presó perquè no
tenen antecedents. y

però, la presència dels partits
no va ser completa ja que tant
Ciutadans com el Partit Popular
no hi van assistir. En el cas de
C’s, consideraven que els actes
convocats per l’Ajuntament eren
“d’exaltació nacionalista”. Des
del PP demanen una festa in-

tegradora en la qual “tothom es
pugui sentir còmode”.
L’eslògan de la Diada d’enguany a L’H ha estat Ho portem
dins, en referència al caràcter obert, divers, integrador,
compromès i solidari que caracteritza la societat catalana.
En aquest sentit, els actes de
celebració van ser dedicats
enguany a les causes solidàries.
Així, es va comptar amb l’autocar del Banc de Sang i Teixits,

L’alcaldessa i els representants de LHECP, PSC i ERC, en l’ofrena

on es va fer donació de sang.
També es podia col·laborar amb
el projecte Jo salvo vides, de

l’IDIBELL, que recapta fons per
investigar teràpies alternatives
per als afectats de càncer. y

