10

LA CIUTAT

18 de juliol del 2011 DIARI DE L’HOSPITALET

Moviment 15-M. L’H Espai de debat dedica dues sessions a analitzar les demandes socials

La indignació, tema a debat
El moviment del 15-M
i la indignació social,
tema de L’H Espai de
debat amb participació
dels acampats
L’H Espai de debat ha dedicat dues
sessions a analitzar el moviment del
15-M i la indignació social amb la
participació de periodistes i figures
com el president de Justícia i Pau,
Arcadi Oliveras, i de representants
del moviment, com Democràcia Real
Ja (DRJ) i el 15-M de L’Hospitalet.
Durant el primer debat, Claudia
Álvarez, de DRJ, va assegurar que
el 15-M mai esdevindrà un partit
polític: “Els partits no ens representen. Han de treballar per al poble, no
representar-nos”. Arcadi Oliveras,
per la seva part, va incidir en l’economia i els causants de la crisi: “El
sistema polític s’ha de perfeccionar
però la política econòmica ve de
Wall Street i tots els seus mandataris haurien d’anar a la presó”. La
periodista Milagros Pérez Oliva,
defensora del lector d’El País, es va
centrar en la defensa de l’Estat del
Benestar: “Hem de salvar el que
tenim i millorar-ho. Això evitaria que
un partit en el govern anul·li l’impost
de successions i reclami l’Hospital
de Bellvitge per vendre’l”.

Breus
Una veintena de planes
locales de empleo ocupan
a 166 personas en paro
El Ayuntamiento ha puesto en marcha 23 planes de empleo en sectores
como medio ambiente, reformas de
edificios y espacio público, nuevas
tecnologías y cohesión comunitaria.
Con estos planes, 166 personas sin
empleo han firmado un contrato laboral y recibirán formación. y

Los concejales del PP
renuncian a hacerse
las fotografías oficiales
Los ediles del grupo del PP han renunciado a la sesión fotográfica institucional porque supone “un gasto
superfluo”, ya que en 2007 los retratos de los 27 concejales costaron
7.000 euros. Fuentes municipales
han explicado que este año las fotografías no tendrán coste adicional. y
Sessió de debat amb Claudia Álvarez, Arcadi Oliveras, la moderadora Laura Catalán i Milagros Pérez Oliva

15-M. Assemblees del Centre als barris
El moviment 15-M de L’H, un
cop ha abandonat l’acampada
a la plaça de l’Ajuntament on
manté un punt d’informació,
s’ha traslladat als barris per fer
assemblees i recollir les idees
de la ciutadania. N’han fet a la
Florida, Bellvitge, Pubilla Cases i

Collblanc-la Torrassa. També han
participat a les sessions de L’H
Espai de debat per manifestar-se
contra els privilegis de polítics,
banquers i grans fortunes i a
favor de la qualitat de vida per
a tothom i d’una democràcia
participativa real.

En la segona sessió, el periodista Ignacio Escolar i el president
del CCCB, Josep Ramoneda, van
centrar bona part del debat en la
política fiscal que “incentiva el frau”,
en paraules de Ramoneda. Escolar
va afegir que “segons Hisenda, els
treballadors i els pensionistes tenen
més ingressos que els empresaris.
Hi ha una aliança entre l’oligarquia
política i l’econòmica”. Els debats
van omplir l’aforament del Barradas. y

Josep Anglada visita
a los dos concejales
de Plataforma en L’H
El líder de PxC visitó a los dos nuevos concejales de su formación en
el Ayuntamiento y después recorrió
diversos barrios de la ciudad para
agradecer el apoyo recibido. Anglada afirmó que PxC se interesa por
todos los temas del municipio, no
sólo por la inmigración. y

