la ciutat

19 de febrer del 2007

/

11

organitzacions polítiques

CiU proposa invertir
les prioritats de L’H si
arriba a l’Alcaldia
CiU ha presentat la portaveu muni
cipal de CiU, Meritxell Borràs, com
alcaldable per a L’Hospitalet de cara
a les pròximes eleccions municipals
convocades per al 27 de maig. La
candidata va rebre el suport del pre
sident de CiU, Artur Mas, i de més
de 700 militants i simpatitzants en
un acte celebrat a La Farga.
Borràs va insistir que a L’H es
necessita invertir l’ordre de prioritats
del govern local per tal de donar

resposta als problemes reals de
la ciutadania, “escoltant la gent i
abandonant l’actual model de faça
na”. L’habitatge social, el transport
públic, la neteja viària, el civisme, la
seguretat, l’atenció a la gent gran i
les llars d’infants són els temes on,
segons CiU, cal posar l’accent.
Artur Mas, de la seva banda, va
destacar la “tenacitat, l’esforç i l’em
penta” de la candidata convergent i
va dir que és la garantia per influir
en el futur de L’H.
D’altra banda, CiU ha iniciat la
precampanya a la ciutat. La forma
ció nacionalista repartirà fulletons

gabriel cazado

Presentació pública de
la cap de llista per a les
Municipals’07

El cap de llista
d’ERC, Eduard
Suàrez, estrena
un bloc a la xarxa

Meritxell Borràs juntament amb Artur Mas, a La Farga

sobre les qüestions que consideren
claus per a L’H. La primera de les
accions porta per títol Menys construcció d’un Manhattan a la plaça
Europa i més carrers i enllumenats
de la ciutat en bon estat. Per a Me

ritxell Borràs “l’equip de govern ha
demostrat estar obsessionat amb
les grans obres. El ciutadà ja no és
la prioritat. Nosaltres posem l’accent
en allò que afecta directament al
ciutadà”. # r .

Crítiques davant la darrera campanya del Partido Popular
PSC i ICV-EUiA la titllen de
“racista” i de generar “una
alarma innecessària”
Els dos grups municipals que inte
gren el govern de la ciutat, PSC
i ICV-EUiA, han desaprovat amb
fermesa la darrera campanya pro
pagandística llençada pel PP de
L’Hospitalet. D’una banda, el socia
listes han qualificat la campanya de

“racista”, mentre que els seus socis
de govern critiquen que el PP faci
“demagògia i populisme” i que utilit
zi “un discurs incendiari que genera
alarma social innecessària”.
El portaveu del PSC, Mario Sanz,
considera que aquesta línia d’ac
tuació del PP el situa a “l’extrema
dreta”, que a L’Hospitalet “no hi ha
guetos” i que el control de l’arribada
d’immigrants no és competència

municipal. De la seva banda, el por
taveu d’ICV-EUiA, Alfonso Salmeron,
creu que aquests postulats són
propis de l’”àntic règim” i que el
pamflet va en contra del Pacte per
a la integració de la nova ciutadania,
consensuat per les forces polítiques
del Consistori.
Segons informa l’agència EFE,
el Partit Popular de L’Hospitalet ha
iniciat una campanya propagan

dística pels barris de L’Hospitalet
denunciant l’existència de “guetos”.
A través d’uns folletons que el PP ha
bustiat per la ciutat, afirmen que “a
L’H hi ha barris amb un 37% d’im
migrants” i que “l’equip de govern
no ha fet res per impedir-ho”. El
PP diu que si arriben a l’Alcaldia a
les pròximes eleccions municipals,
treballaran “per controlar l’arribada
d’immigrants a L’H”. # r .

Amb aquest espai d’escriptura
personal a internet, al qual s’hi
accedeix amb l’adreça w w w.
eduardsuarez.blocsesquerra.cat,
l’actual portaveu d’ERC pretén
recollir les seves inquietuds com
a cap de llista i les seves expe
riències a l’Ajuntament. Suárez
s’ha compromés a actualitzar-lo
periòdicament per fer d’aquest
bloc “un punt de trobada amb
la ciutadania”, on intercanviar
reflexions i idees i on generar
“un debat enriquidor”. # r .

El PSC marca
cinc eixos de
treball per a
la participació
Després de l’elecció de Celestino
Corbacho com a candidat a l’al
caldia pel PSC, aquest partit està
fent xerrades obertes a la par
ticipació de la ciutadania en els
centres culturals. Els socialistes
elaboraran el programa electoral
amb les aportacions rebudes.
Així, el 22 de febrer, estaran
a Bellvitge, l’1 de març a Sant
Josep i el 6 de març a Collblanc-la
Torrassa. Seran a les 19h. # r .

