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LA CIUTAT

Meritxell Borràs repeteix com
a candidata de CiU a l’Alcaldia
En un acte celebrat a La Farga amb la presència de Jordi Pujol
Convergència i Unió va presentar Meritxell Borràs com a
candidata a l’alcaldia de L’Hospitalet en el decurs d’un soparmíting a La Farga, en el qual
va participar el president de
la Generalitat, Jordi Pujol.
Meritxell Borràs va anunciar que CiU realitzarà una
“oposició constructiva i ferma” i que garantirà la veu de
l’alternativa a L’Hospitalet. “Jo tinc
el somni que algun dia governarem aquesta ciutat”, i tot i que va
reconeixer que “no serà enguany”,
va demanar el suport als hospitalencs per millorar els resultats de
les passades municipals, que van
obtenir tres regidors. “Treballarem per fer oposició i us convido
a treballar amb mi”.
Borràs va dir que tot i que la
ciutat ha millorat en les darreres
dècades, “encara queden moltes
coses per fer” i va esmentar algunes: el conservatori de música,
llars d’infants públiques, més instal·lacions esportives... Va criticar
la gestió de l’equip de govern per
“les campanyes d’imatge i per la
informació que difonen els mitjans de comunicació municipals,
a través dels quals ens venen
una ciutat paradís”.
Jordi Pujol va qualificar de
“gran batalla” la pròxima campanya electoral a la ciutat i va animar els militants i simpatitzants
de CiU a realitzar una tasca porta
a porta per millorar resultats i per
reduir l’abstenció. Pujol va ser
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Plazo abierto para
solicitar plazas en el
párking Av. América
Hasta el 27 de febrero pueden solicitarse plazas del futuro párking municipal de la
avenida América, en el antiguo campo de fútbol de Bellvitge. Los interesados deben
dirigirse a la oficina de información situada en la Concejalía del barrio de lunes a jueves, de 16h a 19h. La sociedad municipal Aparcaments i
Serveis comercializa el aparcamiento.

ERC pide un nuevo
plan de actuación
urbanística para L’H

GABRIEL CAZADO

La formación solicitó en rueda
de prensa que la ciudad se
adapte a la nueva Ley de Urbanismo de Catalunya para
aumentar el porcentaje de vivienda pública que se construya en L’Hospitalet. La candidata a la alcaldía, Anna Simó, pidió que el Ayuntamiento encabece un movimiento
metropolitano para reformar
el obsoleto PGM de 1976.

Meritxell Borràs i Jordi Pujol en el sopar-míting de presentació de la candidata

Borràs anuncia una
oposició constructiva i
demana el suport dels
hospitalencs per millorar
els resultats de les
municipals del 1999, que
van obtenir tres regidors

contundent: “No us demano que
guanyeu les eleccions, però sí
que guanyeu posicions”.
Pujol va valorar la importància
d’aconseguir augmentar el nombre de regidors i de vots en una
ciutat on tradicionalment la victòria electoral és per al PSC. El
president de CiU va fer també referència a la seva trajectòria al
Govern. “No hi ha cap seguretat
que si guanyen els socialistes la

feina feta durant 23 anys per
aconseguir un país cohesionat es
mantingui”.
Pujol va afegir que en l’actualitat “a L’Hospitalet hi ha una veu
única a la qual es van sumant
uns i altres. A CiU no anem per
aquí. Anem a ser la veu de l’oposició constructiva. Hem de ser
l’altra veu. Hem de fer veure que
les coses es poden fer d’una altra
manera”. # ROSA SALGUERO

Ayuntamiento y CSIC
firman un convenio
de medio ambiente
El convenio con el Centro Sup e ri o r d e In ve sti gaci o n e s
Científicas permitirá realizar
un estudio sobre el control y
registro de emisiones de las
antenas de telefonía móvil, la
identificación de la contaminación atmosférica por partículas, el uso de insecticidas y
la reutilización de aguas del
freático, entre otros aspectos.

Els Verds-Esquerra Ecologista
en coalición con ICV-EUiA
Con este acuerdo completan la denominada izquierda plural
Els Verds-Esquerra Ecologista
han formalizado su incorporación a la coalición formada
por EUiA y ICV en L’Hospitalet y la comarca del Baix Llobregat.
Antoni García, coordinador de Els Verds-Esquerra
Ecologista en L’Hospitalet, ha
manifestado que con este
acuerdo se completa lo que ha
denominado izquierda plural, ya
que ahora incluye también la vertiente ecologista. En ese sentido,
García ha señalado que su formación contribuirá a conformar
una alternativa progresista fuerte
a la izquierda de los socialistas.
Antoni García también ha manifestado que el acuerdo con EUiA
y ICV pone fin a la dispersión de
siglas en el ecologismo, ya que
ahora representa la mayoría de
los verdes de España y el resto
de Europa.
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La coalición presenta los últimos acuerdos

Por su parte, Pep Ribas, presidente local de ICV, y Alfons Salmeron, coordinador local de EUiA,
han indicado que la incorporación de Els Verds-EE suma y mul-

tiplica, ya que conecta com los
movimientos ciudadanos que
quieren transformar la sociedad
desde una perspectiva de izquierdas. # REDACCIÓN

Els representants de les associacions dels mercats del Centre, Santa Eulàlia, Torrent Gornal i Merca-2 de Can Serra
han signat un conveni amb l’Ajuntament per iniciar les obres
de millora i reforma d’aquests equipaments. Les
obres que es faran depenen
de l’estat en què es troba cada mercat. Els convenis també
recullen el compromís municipal de finançar entre el 20 i
el 25 per cent del cost de les obres.
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