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ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

Acte al CC Barradas a
càrrec dels dirigents Carod
Rovira i Anna Simó
El president d’ERC, Josep Lluís Carod Rovira, i la consellera de Benestar i Família, l’hospitalenca Anna Simó, han protagonitzat a L’Hospitalet
un acte informatiu sobre la nova legislació per als serveis socials. Amb
el títol La nova Llei de serveis socials: Esquerra motor del canvi, Anna Simó va presentar, sota l’òptica
d’ERC, la nova normativa de prestacions socials que ja s’està discutint en el Parlament. “La Llei –diu–
vol adaptar-se a les noves realitats
de la immigració, del tractament de
les malalties mentals, dels discapacitats, de la gent gran o de les famílies monoparentals”.
Segons Simó, amb els canvis legislatius es vol passar de l’assistencialisme característic del model anterior a parlar de drets i d’igualtat. Per

Anna Simó durant l’acte d’ERC a L’Hospitalet

a la consellera de Benestar i Família,
la nova Llei de serveis socials pretén
donar cobertura a totes les classes
socials i a tot el territori, pactant amb
els ajuntaments, com a administració
més pròxima al ciutadà.

Carod Rovira va tancar l’acte qualificant la normativa com un gran
avenç i, en referència a l’Estatut, va
assegurar que, amb les contribucions
que Catalunya fa a l’Estat, es pot permetre una llei tan ambiciosa. # R.

Salvador Milà fa balanç de dos anys del tripartit
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, convidat per
ICV-EUiA al Centre Cultural Tecla
Sala, va enumerar la Xarxa Natura
2000, els espais naturals, el problema dels residus sòlids a Catalunya i
les polítiques d’estalvi d’aigua com
a eixos de dos anys del tripartit en
matèria mediambiental. Milà va dir
que en aquests temps s’han posat
les bases per abordar els grans reptes mediambientals a Catalunya
i per potenciar l’habitatge protegit. # R.

Conferència
de Josep Piqué
organitzada
pel CETEI
El president del PPC, Josep Piqué, va ser convidat pel Centre
de Tecnologies Ituarte (CETEI)
de la Fundació Joan XXIII de
L’Hospitalet a pronunciar una
conferència sobre les noves
tecnologies de la informació. Piqué va argumentar que, en un
món globalitzat, les noves tecnologies de la comunicació i la
informació són fonamentals.
En referència a l’actualitat
política, va reconèixer que hi ha
comentaris i moviments nascuts fora de Catalunya que por-
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El grup municipal de Convergència i Unió ha alertat sobre la
preocupació d’un grup de veïns
del carrer de Jansana, al barri
de Santa Eulàlia, davant les futures obres del Tren d’Alta Velocitat. Segons diuen, el veïnat
està amoïnat per les possibles
conseqüències de l’obertura d’una rasa de 30 metres de profunditat a 1,5 metres de distància
dels edificis.
De la seva banda, ADIF, l’organisme de l’Estat que gestiona
les obres, afirma que s’han pres
totes les mesures de seguretat i
que han facilitat informació detallada als veïns. L’excavació –argumenten– es realitzarà amb
maquinària molt precisa que
al mateix temps que forada va
apuntalant la paret amb formigó. A més, s’instal·larà un
sistema d’oscultació robotitzat
que registra qualsevol moviment per petit que sigui.
CiU, però, insisteix que s’extremin les mesures de seguretat i ha criticat la manca d’informació per part del govern local.
La regidora del Districte III, María Ángeles Sariñena, a través
de Ràdio L’Hospitalet, s’ha desmarcat d’aquestes crítiques dient
que el Consistori i Foment han
informat suficientment el veïnat. Sariñena afirma que entén
la preocupació dels ciutadans,
però que “no hi ha motiu per
crear alarma com ha fet CiU”. # R.

ERC explica els guanys de la
nova Llei de serveis socials
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CiU alerta de la
preocupació
dels veïns del
c. Jansana per
l’obra del TGV

Milà acompanyat de dirigents locals d’ICV-EUiA

Josep Piqué
ten a la catalanofòbia –posicions que critica–, però va assenyalar que també es crea catalanofòbia al propi país. El líder
dels populars catalans va criticar el tripartit acusant-lo de
pensar de forma exclusiva en
l’Estatut, i deixant de banda altres aspectes de govern que
preocupen els ciutadans.
A la conferència van assistir
un centenar de representants
d’empreses i entitats de L’H. # R.

