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organitzacions polítiques

Carod-Rovira i Anna Simó
presenten Eduard Suàrez
com a candidat a l’Alcaldia
El cap de llista d’ERC per a les municipals del 27 de maig i por ta
veu d’aquest grup a l’Ajuntament,
Eduard Suàrez, ha expressat la vo
luntat dels republicans per entrar a
formar part del govern de la ciutat,
però sempre que el PSC perdi la
majoria absoluta.
Durant l’acte de presentació de
la seva candidatura, on va ser acom
panyat pel president d’ERC, Josep
Lluís Carod-Rovira, i per la diputada

Taula rodona d’ICV per
analitzar què s’entén
per seguretat ciutadana
Amb el títol Què volem dir quan
parlem de seguretat?, Iniciativa
per Catalunya Verds de L’Hos
pitalet ha debatut qüestions com
la percepció d’inseguretat que
pot tenir la ciutadania, els índexs
reals d’inseguretat que existeixen en una ciutat com L’Hospitalet
i la convivència en els barris. Se
gons ICV, les polítiques socials i
d’habitatge poden influir positiva
ment en la seguretat ciutadana.
Lluís Esteve, president d’ICV a
L’H, va afegir que la precarietat
laboral és un altre motiu d’inse
guretat.

CiU diu que el Pla de la
nova ciutadania és una
“representació teatral”�
El grup de CiU no va assistir a la
reunió del Pla de la nova ciuta
dania perquè creu que “és una
representació teatral de l’equip
de govern. En realitat no es té
en compte a tots els grups del
Consistori i es tira pel dret”. La
federació nacionalista recorda
que es va desmarcar del pacte
per la immigració el gener de
2006 arran d’unes declaracions
de l’alcalde on els imputava ac
tituds racistes. Les declaracions
responien a una moció de CiU
que demanava canvis legislatius
per regular els pisos pastera.

L’habitatge, tema del
darrer debat organitzat
per EUiA
Esquerra Unida i Alternativa ha
realitzat una nova xerrada dins
del seu cicle de debats sobre temes d’ac tualit at . En aques t a
ocasió el debat s’ha centrat en
l’habitatge, aprofundint sobre les
raons que en dificulten l’accés
i les alternatives que s’estan
proposant des de diversos col·
lectius i organitzacions socials. La
construcció de promocions públiques o mesures de caràcter
fiscal i d’intervencionisme polí
tics són algunes de les propostes
comentades.

hospitalenca Anna Simó, Suàrez va
dir que després de 28 anys de govern socialista “patim problemes estructurals greus i una llunyania de
l’Ajuntament respecte del què passa
al carrer”. Suàrez va criticar el PSC
per “dedicar-se més a la política dels
totxos, oblidant el carrer i la quotidi
anitat de les persones”. El candidat
va enumerar alguns dels seus com
promisos electorals com: “fer un
casal de joves i un conservatori de
música, millorar els parcs infantils,
crear el Consell Municipal de Joves
i instituir la figura del defensor del
ciutadà”.

Carod-Rovira, de la seva banda,
va dir que “ha arribat l’hora que
s’obrin les portes de l’Ajuntament
i hi entrin noves visions de la ciu
tat”. Carod va garantir que ERC es
preocuparà “perquè visqui millor la
gent que no ho pot fer amb els seus
recursos”.
Anna Simó, exregidora de L’H
i exconsellera, va lloar la figura
d’Eduard Suàrez qualificant-lo de
“persona honesta i altament res
ponsable”. # r .
ERC de L’H:
www.esquerra.cat/lhospitalet
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ERC voldria ser en un govern
local sense majories absolutes

Intervenció de Suàrez en presència de Simó i Carod-Rovira

