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‘In Memoriam’. En el 16è aniversari del seu assassinat a mans de la banda terrorista ETA

L’antiga CiU

L’Hospitalet recorda l’exministre
i dirigent polític Ernest Lluch
L’exministre socialista
va ser defensor de
les llibertats i partidari
del diàleg com a
instrument per a la
pacificació d’Euskadi
Quan es compleixen 16 anys del
seu assassinat, L’Hospitalet ha volgut tornar a recordar la figura d’Ernest Lluch amb una ofrena floral en
la qual han participat l’alcaldessa,
Núria Marín; altres membres de
l’equip de govern; representants
dels grups municipals d’ICV-EUiAPirates i C’s, i veïns a títol individual.
La nit del 21 de novembre de
2000, Ernest Lluch fou assassinat
per la banda terrorista ETA amb
dos trets al cap en el garatge de
casa seva ben a prop de la carretera de Collblanc. Lluch defensava
que s’havien d’establir ponts com
a instrument per aconseguir el

Sucesos

Eliseu Esterlich,
escollit primer
president local
de PDECat

Regidors del Govern, de Canviem L’H i de Ciutadans van participar a l’acte a la plaça que porta el nom de Lluch

respecte als drets humans i la pacificació d’Euskadi. Segons confessions posteriors de membres d’ETA,
aquest fou un fet determinant per

ser elegit com a víctima.
La vinculació de Lluch amb L’H
va ser molt estreta. Per això, el 2001
se li va concedir el Premi d’Honor

Política. Trobada amb diverses entitats

Ciutat de L’Hospitalet a títol pòstum i porten el seu nom una escola
pública i una plaça de Collblanc,
pròxima al barri barceloní on vivia. y

Contabilidad

Pintadas ofensivas
en diversos locales
de formaciones
políticas de L’H

El PP ve defectos
en la justificación
de subvenciones
a entidades

En el último mes, los ataques a sedes de formaciones políticas en la
ciudad se han multiplicado. Ciutadans ha vuelto a recibir una lluvia
de excrementos en su fachada, junto a una pintada que los tildaba de
“neofascistas”. El suceso se produjo dos semanas después de que su
líder, Miguel García, fuera agredido
en el mercado de Els Ocellets.
Un día después del ataque a la
sede de C’s aparecieron pintadas
ofensivas en los locales de Junts
pel Sí y ERC. En el primero, se podía leer en la persiana: “no hi haurà
pau pels traïdors. Això és Espanya”,
y en el segundo, aparecía en la pared “que vuelvan los G.A.L”.
El Ayuntamiento ha hecho públicos comunicados de condena. y

El Grupo Municipal del PP ha afirmado en rueda de prensa que hay “defectos” en la justificación que deben
hacer las entidades sobre las subvenciones municipales. Centran su
queja en la Comisión de Fiestas de
Gornal, “que no ha podido justificar
correctamente 17.000 euros de la
subvención de 2013”, afirmó el portavoz, Francisco Javier Martín.
El teniente de alcaldía de Hacienda, Manuel Brinquis, ha respondido que se le ha requerido a
la entidad que justifique el gasto,
mientras que la comisión de fiestas
afirma que el Ayuntamiento dio por
buenas las facturas en su momento y pidió que no se les utilice en
“guerras particulares” entre formaciones políticas. y

Antoni Garcia i Coque Garcia (al fons), en un taller del Centre Esclat

Els regidors d’ERC visiten
Bellvitge per copsar
les necessitats veïnals
Els regidors d’ERC, Antoni Garcia i
Coque Garcia, han visitat Bellvitge,
on s’han reunit amb veïns i entitats
per conèixer les seves necessitats.
Per exemple, els edils es van interessar pel Centre Esclat i la seva
unitat d’escolarització compartida,

que reclama fibra òptica, i per la
zona de repòs i lleure que demanen
els usuaris del casal de gent gran.
Durant dos dies es van trobar
amb diverses entitats per mantenir
un “diàleg continu amb la societat”,
en paraules d’Antoni Garcia. y

El 65,83% dels militants de L’H del
Partit Demòcrata Europeu Català
(PDECat) han elegit Esterlich en les
primeres eleccions per nomenar el
primer president local del nou partit a
la ciutat. Té 29 anys, és veí del Centre
i metge resident en farmacologia clínica a l’Hospital de Bellvitge.
El president va assegurar als militants que “cal combinar l’orgull convergent amb la necessitat de fer un
partit nou, sense renegar del passat
però aprenent dels errors posant-hi
solució”. Als comicis també es va
presentar Jordi Ibáñez, que va obtenir
el 31,64% dels vots. y

Breves
Juan José Martínez,
nuevo secretario general
de Podemos L’H
Martínez encabezaba la candidatura
Amb tu Podem, que ganó las primarias celebradas en noviembre. Su
principal objetivo es presentarse y
ganar las municipales de 2019 “fomentando la participación de la ciudadanía y acercando la política a la
gente”. Martínez se impuso a la candidatura Samar Taha Farah. y

C’s celebra el día de la
Constitución en L’H y
ERC decide trabajar
Mientras Ciutadans convocó una
acto central para celebrar la constitución con la líder en Catalunya, Inés
Arrimadas, el concejal de L’H Miguel
García y el catedrático Francesc de
Carreras, ERC decidió trabajar el día
festivo porque “no reconocemos la
Constitución española”. y

