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organitzacions polítiques

EUiA inicia a Sant Josep una ronda
de visites als barris de la ciutat
Esquerra Unida i Alternativa ha iniciat a Sant Josep una ronda de visites pels barris per escoltar de prop
les inquietuds de la ciutadania. En
aquesta ocasió, els dirigents de la
formació, encapçalats pel coordinador local i regidor, Alfonso Salmerón, han estat acompanyats per
membres de l’Associació de Veïns
de Sant Josep, amb els quals han
visitat comerços i entitats, han parlat
amb veïns i han recorregut espais
on es faran actuacions de millora.
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Per conèixer de primera
mà els problemes i les
inquietuds de la ciutadania

Alfonso Salmerón parla amb els veïns de Sant Josep

Segons �����������������������
Salmerón, el principal
neguit que ha percebut entre els veïns és la crisi econòmica, seguit de
la necessitat d’un pla de millores per
al barri. En aquest sentit, el dirigent
d’EUiA ha recordat que Sant Josep
serà una de les zones beneficiades
del Fons d’Inversió Local aprovat pel
Govern central. També ha afegit que
una altra petició veïnal és tenir més
presència policial al carrer.
“Aquestes visites –afegeix Salme
rón– formen part de la nostra manera d’entendre el compromís polític, ser al carrer i escoltar els problemes i reivindicacions de
�������������
la gent”.
# redacció

Joan Ferran presenta
‘Maleïda crosta’ en L’H
Joan Ferran, diputado socialista en
el Parlament, ha presentado en
L’Hospitalet su último libro, Maleïda
crosta, cuyo título evoca una de sus
frases más polémicas referida a los

medios públicos de la Generalitat,
de los que dijo tenían “crosta nacionalista”. En su libro, Ferran plantea
un debate ideológico a través de
la singular relación entre una joven
licenciada en políticas y el portavoz
de un grupo parlamentario de la cámara catalana. El acto lo organizó la
federación local del PSC. # r .

Iniciativa per Catalunya-Verds va
exposar la seva postura sobre la
nova Llei d’educació en una jornada a la Tecla Sala, en la qual
va explicar les esmenes que ha
presentat en el tràmit parlamentari i va defensar l’increment del
pressupost en aquesta matèria.
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La federación local del PSC
invita al diputado a dar
a conocer su último libro

Jornades d’ICV
per explicar la
seva postura en
la Llei d’educació

Joan Ferran firma ejemplares de su primera novela

El president d’ICV, Joan Saura, va assenyalar la necessitat
de combatre la segregació i les
desigualtats millorant l’ensenyament públic. Per la seva banda,
el dirigent local, Lluís Esteve, va
ressaltar la importància de la
par ticipació dels ajuntaments
per aconseguir l’equilibri dels
alumnes nouvinguts entre escoles públiques i concertades.
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