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organitzacions polítiques

La Federació del PSC celebra els 30
anys de la seva fundació a L’Hospitalet
S’ha fet un homenatge
als primers militants
de la formació

Aquest partit ha decidit convocar concentracions cada divendres a la plaça de l’Ajuntament,
a les 18h, mentre duri la invasió
de Gaza per par t de l’exèrcit
israelià. EUiA denuncia així “la
injusta situació del poble palestí”. El regidor i coordinador local
d’aquest partit, Alfonso Salmerón, denuncia “la doble moral
de la comunitat internacional,
quan un país és aliat d’Occident
o no, o quan pesen més uns
morts que uns altres”. # r .

CiU mostra el
seu rebuig contra
l’increment dels
preus públics

gabriel cazado

La Federació del Partit dels Socialistes de Catalunya a L’Hospitalet ha
celebrat el seu 30è aniversari amb
un homenatge als primers militants
de la formació. A l’acte van assistirhi nombrosos militants a més del
viceprimer secretari nacional del
PSC, Miquel Iceta, el president del
PSC de L’H i ministre de Treball i
Immigració, Celestino Corbacho, i
l’alcaldessa i primera secretària dels
socialistes locals, Núria Marín, que
es va mostrar a favor d’un partit
obert i dialogant. “Hem d’escoltar
els ciutadans i aprendre d’ells“, va
dir l’alcaldessa, i va afegir que, com
a govern de la ciutat, els socialistes
“han de garantir la protecció i la seguretat” de la ciutadania, en aquests
temps difícils a causa de la crisi econòmica.
El PSC de L’Hospitalet va aprofitar l’anual sopar de Nadal per celebrar els 30 anys de la seva fundació
a la ciutat i retre homenatge als primers militants que van explicar els
seus records de l’època i van bufar
les espelmes d’un especial pastís
d’aniversari. # r .

Corbacho i
Marín amb
alguns dels
primers
militants
que va
tenir el
PSC a L’H

EUiA convoca
concentracions
per l’atac israelià
contra Gaza

Al·legacions de PP i ICV-EUiA a l’ARE Remunta
Coincideixen a demanar
més percentatge
d’habitatge públic
El Partit Popular i ICV-EUiA han presentat al·legacions a l’ARE (Àrea Residencial Estratègica) de la Remunta,
on estan programats 797 habitatges, dels quals inicialment 478 –el

59,97%– han de ser pisos protegits.
Totes dues formacions coincideixen que cal augmentar aquest per
centatge. Els populars proposen que
s’arribi al 75%, mentre que per a
ICV-EUiA caldria superar el 80% d’habitatges públics i, a més –segons afegeixen–, caldria reduir la previsió global de pisos en un 25% per ser con-

seqüents amb la conjuntura econòmica actual.
El PP també demana que s’exclo
guin de l’ARE la Residència Els Alps i
els habitatges del Camí de la Fonteta i que es faci un estudi arqueològic
exhaustiu perquè a l’ARE no es fa
referència a una troballa del 1911
d’una possible necròpolis. # r .

CiU de L’Hospitalet dóna suport
a la campanya contra l’increment
“desorbitat” dels preus públics
anunciada pel líder de la federa
ció, Artur Mas. La portaveu de
CiU a L’Hospitalet, Meritxell Borràs, ha dit que “en una ciutat com
L’Hospitalet és indispensable
lluitar a favor del benestar de les
famílies, és a dir, lluitar en contra
d’un augment abusiu dels preus
públics”. # r .

