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Política. Els líders polítics visiten la Festa Major en l’inici de la precampanya per a les eleccions generals

Bellvitge escalfa motors per al 20-N
La Festa Major de
Bellvitge ha tornat a
ser punt de trobada
de líders polítics que
preparen les eleccions
generals de novembre
Les guinguetes de les formacions
polítiques en la Festa Major de Bellvitge han tornat a ser punt d’atracció de líders polítics catalans que
preparen la precampanya per a les
eleccions generals del 20 de novembre. Per la festa hi han passat,
entre d’altres, la ministra de Defensa –i al tancament d’aquesta edició,
pendent de ser nomenada cap de
llista del PSC al Congrés–, Carme
Chacón; el viceprimer secretari del
PSC, Miquel Iceta; l’alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, Núria
Parlón; el secretari general adjunt
de CDC, Oriol Pujol; l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias; el president
d’ICV, Joan Herrera; el coordinador general d’EUiA, Jordi Miralles;
la diputada d’ICV, Dolors Camats, i
el dirigent d’ERC, Oriol Junqueras.
Els polítics van destacar l’ambient
de la festa i van comentar l’actualitat
política del moment, la reforma de
la Constitució per limitar el dèficit
públic i la interlocutòria del TSJC
sobre l’escolarització en castellà. y

Diada

Ofrena floral
de L’Hospitalet
per l’Onze de
Setembre
L’Ajuntament i la societat civil van celebrar l’Onze de Setembre amb la
tradicional ofrena al monument a
Rafael Casanova, en la qual van par
ticipar unes 200 entitats.
La jornada va estar marcada arreu de Catalunya per la interlocutòria que reclama a la Generalitat que
acompleixi la sentència del Suprem
per fer servir també el castellà com
a llengua vehicular a l’escola.
L’alcaldessa, Núria Marín, va dir
que “la llengua ha de servir per reivindicar la nostra història i la nostra
identitat, com a element d’integració”. Per la seva part, el portaveu del
PP, Juan Carlos del Rio, va qualificar
la Diada “com una festa que hem de
gaudir”, mentre que la portaveu de
CiU, Meritxell Borràs, afirmava que
“aquesta és una Diada més reivindicativa que mai, per dir allò que som
i allò que volem ser”.
El portaveu d’ICV-EUiA, Alfonso
Salmerón, demanava reivindicar
“la democràcia real i la sobirania
del poble davant els mercats”. Per
últim, el portaveu de PxC, Daniel
Ordóñez, va considerar que la Diada és “una festa sense cap caràcter
reivindicatiu”. y

Carme Chacón i Núria Marín (PSC); Oriol Pujol i Meritxell Borràs (CiU), i Lluís Esteve i Joan Herrera (ICV), a la Festa Major de Bellvitge
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