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Política. L’alcaldessa obre pàgina web pròpia i perfil a Facebook, Twitter, Youtube i Flickr

El paro vuelve a
bajar y se sitúa
en el 15,31%

Núria M@rín,
a la xarxa
L’alcaldessa i primera secretària del
PSC de L’Hospitalet, Núria Marín, ha
estrenat pàgina web i perfil a diferents xarxes socials. Aquesta plataforma digital s’ha construït fent servir programari lliure i vol ser una eina
de contacte directe de l’alcaldessa
amb els ciutadans.
Núria Marín ha afirmat que amb
aquestes noves eines “podré tenir
contacte directe amb molta gent
amb la qual fins ara no m’era possible, perquè voldria contactar amb
els 260.000 hospitalencs”.
A traves de www.nuriamarin.cat,
els internautes poden accedir a la
biografia de l’alcaldessa, seguir la

El paro registrado en diciembre
en la ciudad se redujo en 72 personas y se sitúa en un 15,31%
de la población activa. El descenso ha sido una constante en los
últimos meses de 2010 y en diciembre, el incremento interanual
del paro fue del 0,5%, mientras
que un año atrás llegó al 35%. La
contratación, sin embargo, también ha disminuido pero menos
que la media de la provincia y de
toda Catalunya.y

seva activitat a través d’un blog,
consultar la seva agenda, enllaçar
amb els seus perfils a Facebook, i
Twitter, veure les seves fotografies
a Flickr i els seus vídeos a YouTube.
També poden conèixer de primera mà els seus projectes –centrats en les persones, l’economia i
la seguretat–, fer comentaris a les
entrades publicades per l’alcaldessa i enviar-li missatges. “Vull
conèixer l’opinió i les idees dels
hospitalencs, especialment dels
joves”, explica. y

@

www.nuriamarin.cat

Imatge de la portada de la web de Núria Marín

Balanç. La formació marca estratègia després de les eleccions autonòmiques del 28-N

EUiA farà cara a les polítiques de la dreta
L’assemblea local d’Esquerra Unida i Alternativa ha fet balanç de les
eleccions autonòmiques i ha fixat la
seva estratègia de cara als comicis
municipals del 22 de maig. El seu
objectiu és reforçar les polítiques
socials i culturals per afrontar a la

dreta, ja que opina que el resultats
de les eleccions autonòmiques han
fet avançar les polítiques dretanes.
El coordinador local d’EUiA, Alfonso Salmerón, considera que els
resultats de les autonòmiques han
estat negatius per l’avanç aconse-

Breus

git per les formacions de dretes. Tot
i això, s’ha mostrat satisfet pels resultats assolits per la seva formació,
que es presentava en coalició amb
Iniciativa-Verds.
Salmerón creu que “ara més
que mai, és imprescindible el tre-

ball col·lectiu per afrontar els atacs
més durs a l’Estat del Benestar
des de la transició, als drets dels
treballadors i del conjunt de la
població, en definitiva, a un model
de drets i llibertats que el sistema financer està posant en perill.
Cal” –afegeix– “que l’esquerra es
mobilitzi per una sortida justa a la
crisi”. y

Subvenciones
para instalar
placas solares
Hasta el 28 de febrero está
abierta la convocatoria para solicitar subvenciones destinadas
a la instalación de placas solares en edificios de viviendas. El
Ayuntamiento subvenciona el
50% del coste de la instalación,
pero no la compra de la caldera.
La ayuda es de un máximo de
5.000 euros y es compatible con
las que puedan otorgar otras instituciones. Más información en
la página web www.l-h.cat/mediambient. y

