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L’exministre i diputat del PP Miguel Arias C añete va visitar
L’Hospitalet el 2 de juliol i es
va reunir amb representants del
teixit empresarial de la ciutat al
barri de Collblanc. El diputat va
compartir amb els empresaris
les inquietuds i mancances que
segons el PP pateix el sector a
causa de la crisi i la gestió del
govern de José Luis Rodríguez
Zapatero. Arias Cañete també
es va referir a les dades de l’atur
del mes de juny que es van
conèixer aquell dia i va dir que
la millora és simbòlica perquè
respon a la demanda creixent
del sector serveis a l’estiu. # r .

Els líders d’ICVEUiA fan un acte
contra la recent
reforma laboral
El secretari general d’ICV, Joan
Herrera, i el coordinador general d’EUiA, Jordi Miralles, van
protagonitzar un acte-míting a
Bellvitge contra la reforma laboral aprovada pel Congrés dels
Diputats. La coalició es mostra
totalment contrària a la reforma,
ja que considera que “retalla”
els drets dels treballadors. Va
presentar alternatives sota el
lema Canvis que cal fer que
ningú farà. Herrera i Miralles
van estar acompanyat s dels
dirigents locals Lluís Esteve i
Alfonso Salmerón. # r .

Entitats i partits se sumen a
la manifestació del 10 de juliol
Arran de la sentència del
Constitucional que retalla
l’Estatut de Catalunya
Entitats, associacions, sindicats i
partits polítics de L’Hospitalet es
van sumar a la manifestació del 10
de juliol a Barcelona convocada en
protesta per la sentència del Tribunal
Constitucional, que retalla l’Estatut
de Catalunya que va ser aprovat per
la ciutadania en referèndum.
La protesta va ser convocada per
Òmnium Cultural sota el lema Som
una nació. Nosaltres decidim, i s’hi
van afegir tres de les formacions
amb representació a l’Ajuntament
–PSC, CiU i ICV-EUiA–, mentre que
el PP se’n va mantenir al marge.
També s’hi van sumar els sindicats
UGT i CCOO i entitats i associacions
com el Centre d’Estudis, l’Ateneu
de Cultura Popular, Tres Quarts per
Cinc Quarts, el Centre Catòlic, la
Federació d’Associacions de Veïns
de L’Hospitalet, el Grup Sardanista
de la Florida, la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet i la Fundació
Akwaba, entre d’altres.
Tots van fer una crida a la participació, que va superar les previsions
inicials colapsant el centre de Barcelona. Per a la presidenta d’Òmnium
a L’Hospitalet, Meritxell Escuder, la
protesta ha marcat un punt d’inflexió en la política catalana, mentre
que el diputat socialista David Pérez
va destacar la necessitat de defensar l’Estatut. Alfonso Salmerón, portaveu municipal d’ICV-EUiA, afirma
que l’Estat espanyol ha d’encaixar
més bé les seves nacionalitats. I per

CiU demana que la
crisi no afecti les
obres de L’Hospitalet
La diputada i portaveu del Grup
Municipal de CiU, Meritxell Borràs, ha demanat al Parlament de
Catalunya que les obres previstes a L’Hospitalet per la Generalitat no es quedin afectades per
la reducció de la inversió a causa
de la crisi econòmica. Borràs
reclama que es facin els CAP del
Gornal i la Florida i els pisos de
lloguer per a joves als jardins de
Ca n’Arús.

El Partit Popular inicia
una campanya contra
la pujada de l’IVA
El portaveu del Grup Municipal
del PP, Juan Carlos del Rio, ha
iniciat una campanya contra la
pujada de l’IVA adreçada a comerciants i mercats, tot i que
també bustiarà en domicilis la
seva protesta. Per a Del Rio, “la
pujada d’impostos en temps de
crisi no és la solució, ja que per
millorar l’economia és necessari
rebaixar la pressió fiscal perquè
la ciutadania pugui consumir”.
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El PSC debat sobre la
solidaritat en un món
global i en crisi
Imatge de la manifestació al passeig de Gràcia

a la diputada i portaveu municipal
de CiU, Meritxell Borràs, la manifestació ha defensat la sobirania
catalana.
L’única formació present al Consistori i contrària a la protesta va
ser el PP, el partit que va recórrer

l’Estatut davant el Constitucional. El
seu portaveu municipal, Juan Carlos del Rio, va criticar que la resta
de forces polítiques no acceptin la
decisió d’una institució democràtica com el Tribunal Constitucional.
# redacció

A la conferència, sota el títol Desenvolupament i globalització: la
solidaritat en un món en crisi, hi
van participar Teo Romero, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i el
periodista Toni Bolaño, que van
defensar una nova política d’ajut
al desenvolupament ja que en
casos com el terratrèmol d’Haití
la cooperació ha estat insuficient.

