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organitzacions polítiques

EUiA ha elegit Alfonso Salmerón per
encapçalar la seva candidatura a
les pròximes eleccions municipals,
després d’un procés assembleari.
L’única candidatura presentada fou
la de Salmerón, actual coordinador
local d’EUiA i portaveu del grup mu
nicipal en coalició amb ICV.
Alfonso Salmerón fou elegit per
una àmplia majoria de militants i

simpatitzants, amb un resultat de
93 vots a favor i cap en blanc o en
contra.
El candidat va agrair el suport
rebut perquè encapçali la llista de
les eleccions municipals, previstes
per la primavera de 2007.
L’actual regidor de Medi Ambient
va indicar a l’assemblea que L’H
necessita un Ajuntament més àgil
i que doni respostes a necessitats
noves per tal de millorar en partici
pació i convivència.
En aquest sentit, les assemblees

Els Verds sol·licita que
les zones blaves se
substitueixin per verdes

Acampada de les
joventuts d’ERC a la
localitat de Sant Celoni

Els Verds-Esquerra Ecologista
ha realitzat aquesta petició a l’A
juntament amb la finalitat que els
veïns residents tinguin un ús ex
clusiu i preferencial d’aparcament
a un preu més reduït. La forma
ció política considera que amb
aquesta mesura augmentarà l’ús
dels transports públics així com
l’hàbit que els ciutadans vagin a
peu a les seves destinacions. A
més afirmen que “amb aquestes
accions millorarà la mobilitat sos
tenible”.

Les joventuts d’ERC de L’Hospi
talet participen un any més a
l’acampada jove 2006 que se ce
lebra al municipi de Sant Celoni.
Segons el programa de la troba
da, que es desenvolupa en el mo
ment de tancar aquesta edició,
es faran xerrades polítiques i so
cials. Segons la portaveu de les
JERC a L’H, Núria Palomar, “l’acampada jove és un espai de lli
bertat consolidat entre el jovent
i que ofereix tres dies de plena
autonomia i de coneixença”.

de base d’EUiA han fet balanç de la
participació de la formació política
en el govern municipal. Segons Sal
merón el balanç global és positiu.
“Destaquem que s’ha donat un im
puls important en habitatge protegit,
en urbanisme i en polítiques socials.
Trobem insuficients els avenços en
participació, en les tasques cíviques
de la Guàrdia Urbana i en les políti
ques de proximitat. Creiem que per
al futur hem d’apostar per l’atenció a
les persones, per la gestió del dia a
dia i per temes de convivència”. # r .

Salmerón el dia de l’assemblea

Sota el lema Digues-ho a la
Txell, CiU ha iniciat una campa
nya amb l’objectiu que els

Vist a L’H

gabriel cazado

A la llista de les eleccions
municipals que se
celebraran a la primavera�

foto cedida per EUiA

Alfonso Salmerón encapçalarà
la candidatura d’EUiA

ciutadans puguin exposar les
seves queixes, els seus pro
blemes o suggeriments a la
portaveu del grup municipal.
La campanya es mantindrà
oberta mentre hi hagi veïns
que la facin servir. Podeu con
tactar amb Meritxell Borràs a
través de l’e-mail ciu@l-h.es,
o del telèfon 687 332 041.

