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L’assemblea va fer balanç
del període 2005-2008 i va
aprovar els objectius polítics
La nova executiva, formada per
21 membres, va ser escollida per
unanimitat a l’assemblea celebrada
el passat 29 d’octubre. Lluís Esteve
repeteix en el càrrec que ocupa
des de gener del 2005. La nova
executiva s’ha renovat en un 40%
i dóna més protagonisme a joves i
immigrants. La candidatura d’Esteve
era l’única que s’havia presentat.

Lluís Esteve

L’assemblea va tancar el procés
iniciat a primers d’octubre amb l’a
provació dels documents de balanç
i d’objectius polítics. El balanç fet
del període 2005-08 valora posi
tivament el creixement d’adherits i
amics d’ICV a la ciutat, la creixent
presència política de l’organització
i la seva participació en el govern
municipal, amb un intens i positiu
treball des de l’Àrea d’Educació.
Esteve va explicar que ICV mirarà de
recuperar suport electoral en alguns
barris que votaven PSUC. # r .

Esquerra Unida analitza la crisi econòmica
Segons EUiA, per superar
l’actual crisi cal enfortir
l’Estat del Benestar

gabriel cazado

El coordinador de la formació, Alfon
so Salmerón, va assenyalar que per
superar la crisi cal fer una política
d’esquerres que reforci l’Estat del Be
nestar i fer polítiques econòmiques
expansives que controlin els mer
cats per evitar que tornin a arribar
situacions com l’actual. Salmerón va
criticar que els estats hagin injectat
milers de milions d’euros als bancs i
que, en canvi, costi tan trobar diners
per a lleis com la de la dependència.

Àngels Martínez
i Alfonso
Salmerón

Per la seva banda, la professora
d’Economia de la Universitat de Barcelona, Àngels Mar tínez, va dir

que l’origen de la cri
si té a veure amb el
despertar dels països
emergents i la pèrdua
del poder omnipotent
del dòlar. Martínez va
donar la seva recepta
per sor tir de la crisi
econòmica mundial: “Fer polítiques
al servei de les persones i no al
servei de la banca”. # r .

gabriel cazado

Lluís Esteve renova el càrrec de
president d’ICV de L’H

Núria Marín y Manuel Rosillo durante el coloquio

Los empresarios de L’H
confían en sortear la crisis
Encuentro del Fòrum
empresarial con la
alcaldesa Núria Marín
El Fòrum Empresarial que aglutina
empresarios de L’Hospitalet y del
Baix Llobregat debatió en una charla
coloquio sobre la situación por la
que atraviesa la economía local y
comarcal, un acto en el que participó
la alcaldesa Núria Marín.
Los empresarios se mostraron
confiados en que L’H y el Baix saldrán
adelante, a pesar de la actual crisis
económica de alcance mundial. Un
convencimiento del que fue partícipe
la alcaldesa de L’Hospitalet. Marín

reconoció el momento crítico de la
economía pero dijo que la ciudad
está preparada para salir adelante
gracias a su situación estratégica, a
las infraestructuras de que dispone
y porque apuesta por empresas y
actividades empresariales de futuro.
En este sentido, repasó la evolución
del tejido empresarial local que ha
pasado, en las últimas décadas, de
la industria auxiliar de Seat, las artes
gráficas y la química a apostar por
sectores punteros como la aeronáu
tica y la investigación. Marín recordó
que L’H cuenta con 6.000 empresas,
13.000 autónomos y una tasa de
paro del 10,7%. # r .

