
Paraula clau Cercar

A Terrassa i Vallès

Comparteix

La CUP ha reactivat aquest dijous la seva lluita per la municipalització de
l'aigua. Però ho fa a major escala, amb una campanya de promoció que ja s'ha
fet notar a ciutats com Sant Cugat, Ripollet, Badalona, Barcelona i moltes
altres, que s'han despertat amb les seves fonts d'aigua plenes de petits ànecs.
 
Es tracta d'una campanya de la CUP per reforçar la lluita per la
municipalització de l'aigua que ja es dóna a indrets com Terrassa mateix, així
com Ripollet, Santa Coloma, etc. De fet, la regidora Maria Sirvent es troba
actualment en coordinació amb responsables municipals de la CUP d'altres
ajuntaments per aquesta campanya. Sirvent apunta: "La  gestió de l'aigua sota
les grans corporacions ha portat a la vulneració de drets de les persones, però
també dels nostres ecosistemes. És per  això que només amb una gestió
100% pública i directa pels ajuntaments es pot assegurar un servei de
qualitat". I afegeix: "Ho pensem i defensem a Terrassa, com també pel conjunt
del país". 

El vídeo de la campanya es pot veure clicant aquí.

Diumenge 20

Els malves intentaran descarregar el 3 de 10,
el 4 de 10 i el pilar de 8 amb folre i manilles i
també el 3 de 9 amb folre i el pilar que només
van carregar. Fan una crida a participar als
assajos

Lateral esquerre

El mallorquí, que s'entrenava amb l'equip i
sota les ordres d'Agustin Vacas des de fa
unes setmanes, ja és oficialment jugador del
club i vestirà el dorsal número 15. Venia de
jugar al CE L'Hospitalet

Al Parlament

El conseller de salut afirma que el centre faria
la funció d'hospital bàsic i ajudaria a
descongestionar el Parc Taulí, el Consorci
Sanitari de Terrassa i la Mútua de Terrassa.
Això resoldria una necessitat endèmica

A Terrassa 

Des de la ciutat es reivindica la construcció
de la residència i centre de dia a Sant Pere
Nord, l’equipament previst a Ca n’Anglada i
l’obertura de totes les plantes de la residència
de Mossèn Homs
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