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Els màxims dirigents d’Iniciativa
per Catalunya-Verds i Esquerra
Unida i Alternativa, Lluís Esteve i
Alfonso Salmerón, s’han mostrat
descontents amb l’acte d’inau
guració d’El pont de la llibertat,
celebrat el passat 28 d’octubre.
El coordinador d’EUiA, Alfon
so Salmerón, ha demanat una
rectificació del Consistori ja que
considera un fet greu l’absència
durant l’acte d’inauguració de
persones molt implicades en les
lluites veïnals, sindicals i políti
ques durant el �����������������
franquisme. “Han
quedat fora de l’homenatge per
sones i col·lectius dels anys 60 i
70, de l’entorn del PSUC, de les
esquerres en general i naciona
listes d’esquerres que van lluitar
per les llibertats d’aquest país”,
ha dit Salmerón.
D’altra banda, Lluís Esteve,
president d’ICV a L’Hospitalet,
ha afirmat que El pont de la
llibertat no hauria de ser només
un homenatge a les víctimes
de la Guerra Civil, sinó també a
tots aquells que van lluitar per
restablir la democràcia durant el
franquisme.
L’acte d’inauguració d’El pont
de la llibertat va comptar amb la
par ticipació del president de
la Generalitat, José Montilla;
l’alcalde de L’H, Celestino Cor
bacho; l’autor de l’obra, Eduard
Arranz-Bravo, i el president de
l’entitat Pont de la Llibertat-L’H
Antifranquista, Jaume Valls. # r .

Esquerra Republicana obre
una oficina parlamentària
La diputada Anna Simó
presenta aquesta nova eina
de participació ciutadana
Esquerra Republicana de Catalunya
ha obert una oficina parlamentària
a L’Hospitalet. L’objectiu principal
d’aquesta oficina és continuar amb
la política de proximitat a la ciuta
dania. L’oficina permetrà establir
contacte amb els ciutadans ja sigui
de forma virtual, telefònicament o
presencialment.
El nou servei d’ERC assessorarà,
i informarà a les persones i entitats
que ho necessitin i els donarà suport.
Així mateix, obrirà una via
������������
més per
gestionar i vincular les iniciatives de
la ciutat al Parlament de Catalunya.
La diputada hospitalenca Anna
Simó va ser l’encarregada de pre
sentar l’oficina parlamentària d’ERC.
Simó va dir que “el més important
és aportar informació de proximitat i
suport als veïns de L’Hospitalet”.
L’oficina parlamentària estarà
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Anna Simó reunida amb els militants de L’H

ubicada físicament a la seu d’Es
querra Republicana de Catalunya,
al carrer Digoine, 3, baixos. També
es pot accedir a la versió digital
d’aquesta oficina a la pàgina web
www.esquerra.cat/lhospitalet.
En els propers dies, membres

de la comissió de Xarxa d’Esquerra
de L’H es reuniran amb entitats de la
ciutat per presentar la nova oficina,
explicar-ne el paper i les funcions i
poder obrir una via directa per vincu
lar la ciutat amb el grup parlamentari
d’Esquerra. # r .

El PP es reuneix amb entitats d’immigrants
Amb la participació del
secretari executiu de
relacions internacionals
El Partit Popular de L’Hospitalet s’ha
reunit amb quatre associacions de
col·lectius estrangers de la ciutat,
concretament amb associacions de
bolivians i equatorians. A la reunió
hi ha participat el diputat del grup
popular al Congrés i secretari exe
cutiu de relacions internacionals del

PP Jorge Moragas. Els temes que
s’han tractat són la integració, les
relacions internacionals d’Espanya
amb els països d’origen dels im
migrants i el paper present i futur
d’aquests col·lectius.
D’altra banda, el responsable de
seguretat i justícia del Partit Popular,
Ignacio Astarloa, va assistir el passat
19 d’octubre a una reunió amb en
titats i associacions de la ciutat per
tractar temes relatius a la seguretat.

Astarloa va afirmar que cal més
policia de proximitat, implicar més
la Guàrdia Urbana en matèria de
seguretat amb més recursos i crear
un clima social contrari a la violència
i en pro dels actes cívics.
Ignacio Astarloa va afegir que
L’Hospitalet és un reflex d’allò que
succeeix a Espanya en temes de seguretat, amb un increment de la delinqüència i una disminució del
nombre de policies. # r .

El PSC prepara la
ponència per a
la Confederació
Nacional
El darrer Consell de Federació
del PSC L’Hospitalet ha servit per
presentar la ponència marc res
pecte a habitatge, infraestructu
res, immigració i convivència que
portaran a la Confederació Na
cional del partit que se celebrarà
a Girona els dies 24 i 25 de no
vembre. El coordinador del grup
de diputats i senadors del PSC al
Congrés, Dani Fernández, va participar en el Consell i va afirmar
que Rodríguez Zapatero és un
aliat per als ajuntaments ja que
els dóna eines adequades per
millorar la inversió en l’àmbit
local. # r .

Las JSC piden
que se retiren
los símbolos
fascistas de L’H
Las Joventuts Socialistes de Ca
talunya han iniciado la campaña
Ningún símbolo fascista en L’H,
de acuerdo con a nueva Ley de
la Memoria Histórica aprobada
recientemente por el Congreso
de los Diputados. Según esta
ley, los ayuntamientos deberán
retirar estos símbolos a requeri
miento de la ciudadanía.
Por su parte, las juventudes
de ERC señalan que la campaña
llega con retraso ya que hace
tres años, ERC presentó una
moción en el Pleno en este sen
tido y fue aprobada. # r .

