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organitzacions

El coordinador local d’Esquerra
Unida i Alternativa de L’H, Alfonso Salmerón, ha valorat molt positivament la tasca feta fins ara a
l’Ajuntament i ha assenyalat que
continuaran treballant per potenciar les polítiques socials. Salmerón, que ha fet aquesta valoració
en l’assemblea d’EUiA, també ha
destacat que cal intensificar a la
ciutat les polítiques d’integració i
ajut a les famílies.

El PP demana que L’H se
sumi als actes de la Guerra
de la Independència
El 25 de juny es van complir 200
anys de l’entrada de les tropes
napoleòniques a la ciutat. El PP
considera que L’H ha de participar en la celebració que ja es fa
en altres ciutats del país i propo
sa que l’Ajuntament organitzi
algun tipus d’exposició sobre els
efectes que va tenir la guerra.
Entre altres, explica aquesta formació, l’Ajuntament va estar inhabilitat fins al 1814.

Acampada Jove de
les Joventuts d’ERC
a Sant Celoni
Del 10 al 12 de juliol, la JERC de
L’H va participar a la 13a edició
de l’Acampada Jove feta a Sant
Celoni. La part lúdica, amb actuacions musicals d’Els Pets i Betagarri, entre altres, es va combinar
amb xerrades i debats de caire
més polític. Durant els darrers
anys l’acampada ha aconseguit
una participació de 40.000 persones de mitjana.

CiU explica les iniciatives
impulsades el darrer any
Tots tres regidors fan una
valoració positiva de les
actuacions del seu grup
Els tres regidors de Convergència i
Unió de L’Hospitalet, Meritxell Borràs, Anabel Clar i Jaume Pallarès,
han fet una assemblea amb els seus
militants i simpatitzants per fer un
balanç de les iniciatives i activitats
que ha dut a terme la federació nacionalista durant el darrer any.
El compliment de la normativa
d’habitatges de protecció oficial i
l’ampliació dels criteris per obtenir
plaça a les escoles bressol municipals són algunes d’aquestes iniciatives. La portaveu del grup, Meritxell
Borràs, va dir que “volem informar
de la nostra valoració sobre la feina
que hem fet durant aquest any”.
Borràs també va afegir que “és important ressaltar que aquest primer
any ha estat de canvis dins l’equip
de govern de l’Ajuntament”.
El regidor Jaume Pallarès va voler remarcar que de les trenta-dues
mocions que han presentat de cara
a la governabilitat de la ciutat sols se
n’han aprovat quatre. “Això il·lustra
perfectament la situació de majoria
absoluta que té l’equip de govern,
fet que els facilita poder actuar al
marge dels altres partits polítics”, va
afegir Borràs.
Els regidors de CiU van destacar,
entre d’altres dades, que en un any
han enviat més de 84.000 papers
informatius, han fet 495 precs i preguntes al Ple sobre 151 temes, han

Joan Francesc Marco

Joan Francesc
Marco ha estat
nomenat director
del Liceu
L’exregidor de l’Ajuntament de
L’Hospitalet Joan Francesc Marco és el nou director general del
Gran teatre del Liceu de Barcelona. Marco substitueix en el
càrrec a Rosa Cullell, nomenada l’abril passat directora general de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals.
Conegut el seu nomenament,
Joan Francesc Marco ha dit que
arriba al Liceu amb molta il·lusió i
ganes de treballar i que sent molt
respecte per una institució tan emblemàtica. Marco ha afegit que encaminarà la seva feina a consolidar i
millorar el Liceu.
L’exregidor hospitalenc ocupava
fins ara el càrrec de director del
projecte de la Ciutat de la Música
de Sabadell, també ha estat director
general de les Arts Escèniques i de
la Música del Ministeri de Cultura i
administrador general i conseller delegat del Teatre Nacional de Catalu
nya (TNC). # r .
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L’assemblea local d’EUiA
valora la tasca realitzada
en aquest curs polític

El regidors de CiU explicant les iniciatives dutes a terme

organitzat la presentació dels llibres
de l’expresident de la Generalitat,
Jordi Pujol, titulat Memòries, i de
l’exconseller Macià Alavedra, amb
el títol Entre la vida i la política. A
més, també han assistit a 128 actes
dels barris i han atès 105 visites a
l’Ajuntament.

Borràs va anunciar que “volem
que la gent conegui tot el que fem
i, a més, han de saber que poden
acudir a nosaltres sempre que ho
necessitin”. La federació nacionalista ha volgut deixar clar que han fet
una oposició constructiva per tal de
millorar la ciutat. # r .

La FMC demana
més finançament
destinat als
ajuntaments
El Consell Nacional de la Fe-

e deració de Municipis de
n Catalunya, reunit a L’Hospitalet,
s va reclamar que els ingressos i
les despeses públiques totals
tendeixin a repar tir-se en la
proporció de 30% per a l’Estat,
40% per a les autonomies i un
altre 30% per als Ajuntaments.
Actualment, els ens locals només reben el 13%.
El pre sident de la F MC ,
Manuel Bustos, va explicar que
“volem arribar a un acord amb la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) per demanar
junts que el Govern espanyol tracti el finançament local al mateix
temps que el de les comunitats
autònomes, perquè els ajuntaments
no podem esperar més temps”.
Per la seva banda, l’acaldessa,
Núria Marín, va dir que els ajuntaments “necessiten comptar amb recursos suficients per garantir els serveis que ofereixen i aquesta qüestió
és bàsica per a nosaltres”. # r .
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