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ICV celebra el
seu Consell
Nacional a L’H
ment, al Congrés i al Parlament europeu. També hi eren els responsables d’ICV a L’Hospitalet.
El president local de la formació, Lluís Esteve, va dir que al consell havien fet una valoració dels resultats del referèndum sobre la
Constitució europea celebrat el 20
de febrer. També es va parlar de la
situació actual de la política catalana. Un tema estrella després de les
acusacions del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, a CiU
sobre el suposat cobrament del 3%
de comissions per les obres fetes

Carnets para los
nuevos militantes
de las JSC

Joan Saura durant la seva intervenció en el Consell

quan la coalició nacionalista ocupava la Generalitat.
Lluís Esteve va manifestar que
Iniciativa per Catalunya Verds, com
a formació que forma part del tripartit, considera que no és bo bar-

rejar la redacció de l’Estatut amb la
possible corrupció, perquè l’Estatut
necessita de la col·laboració, el
consens i el suport unànime de tots
els partits representats en el Parlament. # REDACCIÓ

Les Joventuts d’ERC expliquen
els canvis que suposarà per a
Catalunya el nou Estatut que

VIST A L’H

GABRIEL CAZADO

Las Juventudes Socialistas han entregado los carnets a los nuevos afiliados en una fiesta organizada en
el bar musical Kfé Olé. El encargado de dar la bienvenida a los nuevos afiliados fue el presidente del
PSC, Celestino Corbacho. Las JSC
hicieron un balance del trabajo
desarrollado en el último año, que
consideraron muy activo desde el
punto de vista político y se explicaron los objetivos para 2005: continuar aumentando en número de
militantes y tener más presencia en
la ciudad con el mensaje de más
paz, justicia social e igualdad.

GABRIEL CAZADO

Iniciativa per Catalunya Verds
va celebrar a La Farga el seu
Consell Nacional, màxim òrgan
de decisió de la formació política entre assemblees.
La Constitució europea, la
redacció del nou Estatut i les
acusacions de corrupció sobre
l’anterior govern de la Generalitat van ser alguns dels temes
tractats a la reunió del consell. Van
assistir-hi el president d’ICV, Joan
Saura, els vicepresidents Imma Mayol, Jordi Guillot i Jaume Bosch, i
els diputats de la formació al Parla-
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El PP demana informes
sobre seguretat
per evitar accidents

L’assemblea es va fer a La Farga
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s’està redactant en el Parlament. En un acte organitzat al
CC Tecla Sala, la secretària nacional d’Organització i Finances de les JERC, Georgina Oliva, va afirmar que els continguts mínims que ha de tenir
l’Estatut perquè li donin suport és un finançament propi,
assumir el màxim de competències i el reconeixement nacional de Catalunya. També va
participar la diputada Teresa
Aragonès.

El PP de L’Hospitalet ha demanat
a l’Àrea municipal d’Urbanisme
informes sobre la seguretat de
les persones i dels edificis afectats per les futures obres del Metro i l’AVE per evitar, segons el regidor Juan Carlos del Rio, “que es
produeixin a la nostra ciutat successos semblants als del Carmel.
Volem -continua- que se’ns aclareixin les implicacions que pot tenir la construcció d’habitatges en
les proximitats de les vies que es
soterraran”. Els populars també
es queixen de la “passivitat” de
l’equip de govern pel que fa als
grafits a les parets. Consideren
un “sarcasme” fer una campanya
de sensibilització quan l’any passat “només es van imposar 28
denúncies”.

Resposta del CAC a CiU
sobre els mitjans de
comunicació municipal
El Consell de l’Audiovisual de
Catalunya considera que és el
Ple de l’Ajuntament l’òrgan responsable de la línia editorial
dels mitjans de comunicació
municipals. En referència a La
Farga, empresa que gestiona els
mitjans, el CAC afirma que “la
seva creació no significa una
traslació de les responsabilitats editorials”. La portaveu de
CiU, Meritxell Borràs, afirma que
aquesta informació “es contradiu amb el que s’acostuma a dir
des d’Alcaldia”. La resposta del
CAC és conseqüència de la petició efectuada per CiU arran de
conèixer les funcions que s’havien atribuït a l’antiga figura del
conseller delegat per als mitjans
de La Farga.

