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Felip Puig parla de la crisi amb
els comerciants del Centre

El conseller d’Interior va participar a L’H, Espai de debat

Saura confia a assolir
un bon finançament
El conseller participa al
cicle El Govern s’explica de
L’H, Espai de debat
El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura,
va participar en el cicle El Govern
s’explica, que organitza L’H, Espai de
debat. Saura, que s’havia reunit el dia
abans amb el ministre i vicepresident
tercer Manuel Chaves, es va mostrar
optimista sobre el resultat de les
negociacions entre la Generalitat i el
Govern central per assolir un acord
de finançament per a Catalunya.
Segons Saura, “Chaves és el primer responsable d’administracions

públiques que té una visió perifèrica. A més és vicepresident
�������������������
i té
autoritat al PSOE”.
Joan Saura, que va ser regidor a
L’Hospitalet, va explicar quines són
les seves responsabilitats al Govern
de la Generalitat i va destacar com
a fita el desplegament dels Mossos
d’Esquadra per tot Catalunya, la reducció dels accidents de trànsit
després d’instal·lar més radars i fer
més controls d’alcoholèmia i la recuperació de la memòria històrica.
El conseller va insistir que va actuar
correctament davant l’actuació dels
Mossos per reduir els manifestants
anti-Bolonya��. # r .

fabricarà el model Q3 a Martorell i va
afirmar que “cal una reforma per impulsar la indústria de l’automòbil del
segle XXI i apostar per altres models,
com els cotxes elèctrics”.
D’altra banda, el Grup Municipal
de CiU ha posat en marxa una nova
web que informa sobre les activitats
i les propostes dels tres regidors que
el formen, Meritxell Borràs, Anabel
Clar i Jaume Pallarès # r .

El secretari general adjunt de CDC,
Felip Puig, es va reunir amb els comerciants del Centre el 22 d’abril.
Puig va declarar que volia trobar-se
“amb la gent emprenedora que tira
endavant amb sang, suor i llàgrimes” i
que a Catalunya i Espanya “la política
es guia per situacions electorals”, en
referència a les mesures contra la crisi. També es va referir al fet que Seat

Puig i Meritxell Borràs

Web del Grup Municipal de CiU
www.ciulh.cat

Miralles explica la reforma del Pacte d’Entesa
Participa en una assemblea
d’EUiA a L’H per preparar
les eleccions europees
El coordinador general d’EUiA, Jordi
Miralles, va participar en una assemblea d’EUiA de L’Hospitalert per explicar la renovació del Pacte d’Entesa,
feta per les formacions polítiques
que donen suport al Govern de la
Generalitat, per afrontar la crisi.
En roda de premsa, Miralles va explicar els acords presos per augmentar les beques de menjador, estudiar
un subsidi per a les persones en atur
sense prestacions i per donar suport

Jordi Miralles
i Alfonso
Salmerón

gabriel cazado

gabriel cazado

El Grup Municipal de CiU
estrena web amb agenda i
activitats dels regidors

a l’habitatge de lloguer. En
����������
aquest
sentit, espera que les mesures
������������
contra la crisi centrin la intervenció del

president Zapatero en
el debat sobre l’estat
de la nació.
El líder d’EUiA també considera “urgent”
assolir un acord sobre finançament i va
afirmar que aquests
recursos han de servir per finançar
polítiques de progrés i mesures per
pal·liar els efectes de la crisi. # r .

