

/

la ciutat

4 de febrer del 2008

Estudi per rehabilitar els 104
habitatges de FECSA, a la Florida
L’actuació està inclosa dins del Pla integral de la Florida-Pubilla Cases
El Ple municipal ha aprovat fer

p
un estudi per a la zona on hi ha
l
els habitatges de FECSA, que
e

afecta 104 pisos ubicats en onze
blocs, que la companyia de llum
va construir a la Florida als anys cinquanta per als seus treballadors.
Segons va determinar el plenari,
l’estudi el farà la Societat Urbanística
Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA),
que depèn del Consell Comarcal del
Barcelonès. “Es tracta de veure la
possibilitat d’enderrocar aquests edi
ficis que, avui en dia, no reuneixen
unes mínimes condicions, i cons-

truir-los de nou, prèvia concertació
amb els veïns”, ha dit la primera
tinenta d’alcalde, Núria Marín, que
ha afegit que “amb aquesta actua
ció es pretén, a part de reubicar
les famílies i fer els habitatges més
confortables, reordenar i reurbanit
zar tot l’entorn, juntament amb altres projectes del Pla Integral de la
Florida-Pubilla Cases, la qual cosa
significarà una modificació substancial de la qualitat de vida de tots”.

El Ple va aprovar per unanimitat
una moció de supor t a l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural 2008 i sumar-se als actes
commemoratius que se celebra
ran. També es farà difusió dels
objectius de l’any europeu i es
programaran ac tivitats culturals que fomentin la promoció
d’aquest diàleg a L’H. L’any europeu pretén sensibilitzar sobre
la diversitat cultural.

ICV-EUiA demana
la modificació de la
Llei d’estrangeria
La moció va ser aprovada amb
l’abstenció del PP i de CiU. Segons va explicar el regidor d’ICVEUiA, Lluís Esteve, “als immigrants que arriben a la ciutat,
després d’un procés de reagru
pament, la llei els atorga un permís de residència, però no de
treball, i això significa una discriminació dins la societat i un
problema per a la família perquè
no poden obtenir ingressos”.

Volen que Renfe
apliqui mesures
d’accessibilitat

gabriel cazado

Qualsevol actuació
es concertarà
prèviament amb els
veïns per aconseguir
uns habitatges
més confortables i
reordenar l’entorn

Suport a l’Any
Europeu del Diàleg
Intercultural 2008

Aspecte del Saló de Plens a la sessió del passat 15 de gener

La zona d’actuació està delimitada pels carrers de la Primavera, de
la Florida, l’avinguda de Miraflores i
el carrer de Llevant.
El Ple també es va manifestar en
contra del tancament d’emissions de
TV3 i el C33 al País Valencià, amb els
vots de PSC, CiU i ICV-EUiA.

En el punt de participació ciutadana, va prendre la paraula Esteban
Cerdán, membre de la comissió executiva de CCOO de L’H, que va demana la constitució d’una comissió
de seguiment de la Llei de la depen
dència “perquè s’apliqui en tots els
seus continguts”. També va dema-

nar que les decisions del Consell
de la Gent Gran tinguessin caràcter
vinculant, “una vegada contrastada
la seva viabilitat”. El primer punt
es va aprovar, però el segon no va
prosperar ja que no va comptar amb
el suport del govern i jurídicament
no és possible. # marga solé

Tots els grups van donar suport
a la moció d’ICV-EUiA de demanar a Renfe que adopti les
mesures necessàries per fer
accessibles a les persones amb
mobilitat reduïda les estacions
de L’Hospitalet i els vagons. El
Ple ja havia aprovat els anys
2003 i 2006 instar Renfe que
fes accessible el servei però, ara
per ara, trens i estacions continuen inaccessibles.

