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La Constitució
europea obté a
L’H el ‘sí’ del 73%
dels sufragis

El PP pide que L’H sea
incluido en el plan
educativo extraescolar
Se trata de un programa piloto
impulsado por la Generalitat que
se está aplicando en 25 poblaciones catalanas. Su objetivo es
garantizar la continuidad educativa fuera de la escuela. En otro
orden, los populares han calificado de “ineficaz” la labor del
responsable municipal de Seguridad ciudadana por la “precariedad y el desprestigio” que
padece la Guardia Urbana.

La participació se situa en el 41,20%
lamentar la baixa participació. El primer secretari del PSC de L’Hospitalet, Clemente Murillo, ha destacat
que Espanya se sent còmode a Europa i que “el PP no ha aconseguit
l’abstenció que buscava”.
De la seva banda, el secretari
general del Partit Popular de L’Hospitalet, Juan Carlos del Rio, ha dit
que “el fet que de cada deu persones sis s’hagin quedat a casa ens
ha de fer pensar ja que ens estem
jugant el futur”.
La portaveu del grup municipal
de CiU, Meritxell Borràs, ha destacat que a Catalunya l’abstenció ha
superat els índexs estatals, i que

ICV-EUiA sigue en Santa
Eulàlia su programa de
visitas a los barrios
GABRIEL CAZADO

El 73,01% dels hospitalencs
que van participar el passat 20
de febrer en el Referèndum
per a la Constitució europea
van dir “sí” al Tractat. Seguint la
tònica del conjunt de l’Estat, la
baixa participació, però, va marcar una jornada electoral on
només va acudir a les urnes el
41,20% dels 185.406 hospitalencs convocats, xifra que representa un dels índexs d’abstenció més alts de la democràcia.
Pel que fa al “no”, va rebre el 21,18%
dels vots, mentre que el 5,80% van
ser vots en blanc.
Els polítics locals han coincidit a
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Moment de la jornada electoral al col·legi Pep Ventura

s’ha de ser respectuós amb l’opinió
de tothom.
Com a partidaris del “no”, Alfons
Salmerón, coordinador local d’EUiA,
i Lluís Esteve, president local d’ICV,
coincideixen que l’actual procés de

contrucció europea no compta amb
l’aval de la població, mentre que el
regidor d’ERC, Eduard Suárez, creu
que des de Catalunya, on el “no” ha
doblat els vots estatals, s’ha votat
en clau nacionalista. # REDACCIÓ

La formació continuada i el reciclatge, a debat
En una jornada organitzada a La Farga per la UGT de Catalunya
La interrelació entre l’ocupació,
la competitivitat i la cohesió social van ser temes de debat a
la jornada que la UGT va celebrar el passat dia 9 a La Farga.
Els convidats, entre ells l’alcalde, Celestino Corbacho; el
secretari general de la UGT de
Catalunya, Josep M. Álvarez, i
el conseller de Treball, Josep M. Ra-
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ñé, van posar de manifest la necessitat de mantenir una formació continuada dels treballadors.
El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, va afirmar que la
formació és un element cabdal per
millorar i ampliar el mercat laboral
davant fenòmens recents com ara la
deslocalització industrial.
En aquest sentit, el conseller de

Treball, Josep Maria Rañé, va destacar la necessitat de potenciar la formació per fer-la més adequada a
les necessitats de les empreses i
dels propis treballadors.
El conseller va dir que “la preocupació ja no és que hi hagi molts
aturats, sinó que la gent que treballa ho faci en millors condicions. Hi
ha gent que pot arribar a tenir 52

contractes en un any. També és veritat que hi ha gent aturada que ho
té molt difícil per adequar-se a les
necessitats actuals. En tots aquests
casos, la formació continuada és de
vital importància”.
La jornada celebrada per la UGT
de Catalunya forma part dels actes
previs al dotzè congrés del sindicat
convocat per al juny. # REDACCIÓ

El grupo municipal de ICV-EUiA
continúa con su programa de
visitas a los barrios de la ciudad.
El último ha sido Santa Eulàlia,
donde los responsables de esta
coalición han podido conocer
las inquietudes de los vecinos y
de las entidades. El grupo se ha
manifestado a favor de dotar
esta zona, en plena expansión
urbanística, de más equipamientos para el uso ciudadano.

El diputado de CiU
Carles Campuzano
visita L’Hospitalet
Invitado por el grupo municipal
de CiU, el diputado de esta formación política, Carles Campuzano, ha visitado L’Hospitalet para pronunciar una conferencia
sobre políticas sociales. La portavoz de CiU en el Ayuntamiento, Meritxell Borràs, le entregó
las 900 firmas recogidas entre
los vecinos de Collblanc y la Torrassa que piden la instalación
de una estafeta de Correos.

