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organitzacions polítiques

El portaveu del Partit Popular a l’A
juntament, Juan Carlos del Rio, s’ha
reunit aquest mes amb represen
tants de l’Asociación de Vecinos Si
glo XXI del Gornal per parlar de la si
tuació del barri. Durant la trobada, el
president de l’entitat veïnal, Joaquín
Cabello, va destacar la preocupació
que els provoca l’augment de pisos
desocupats a la zona, en especial

quan els joves tenen tantes dificul
tats per accedir a un habitatge. Per
la seva part, Del Rio va explicar que
ha traslladat aquesta qüestió al Par
lament de Catalunya i va avançar
que un diputat del PP es reunirà
amb els veïns del Gornal per conèi
xer les necessitats del barri.
D’altra banda, fons municipals
han explicat que l’Ajuntament ges
tiona 13 habitatges d’inclusió al barri,
fruit d’un conveni amb Adigsa, i que
estan tots ocupats. Les mateixes
fonts informen que Adigsa gestiona

El PSC pide a la banca
un esfuerzo adicional
para conceder créditos

Homs dóna a conèixer
la Casa Gran del
Catalanisme a la ciutat

La federación socialista de L’H
pide mayor responsabilidad so
cial a bancos y cajas para que
atiendan la demanda de crédito,
a la vista de “los resultados más
que aceptables de la banca es
pañola en 2008 y los avales del
Gobierno”. El PSC cree que los
créditos deben llegar a las pimes
y a las familias. “Si no –apunta–
el Gobierno deberá buscar otras
fórmulas”, como la ampliación de
las líneas de financiación del ICO
que considera positiva.

El diputat Francesc Homs va ex
posar al Centre Cultural Barradas
els conceptes bàsics del projecte
de Convergència, en un acte organitzat per CiU. Per Homs, és necessari “situar Catalunya com
una prioritat i sumar esforços
per sortir dels moments difícils
actuals”. El diputat va afegir que
“Convergència és el partit que
marca la diferència, el motor que
pot aglutinar totes les tendències
sota un element comú: el cata
lanisme”.

altres habitatges socials, dels quals
només n’hi ha tres buits a l’espera de
ser reformats per adjudicar-se.
Després de la visita al Gornal, el
portaveu del PP es va reunir amb
veïns del carrer del Dr. Martí Julià de
Collblanc-la Torrassa que recullen
signatures perquè no s’instal·li a la
zona una botiga de productes piro
tècnics. L’establiment encara no té
permís de la Delegació del Govern i,
per tant, tampoc llicència municipal.
L’Ajuntament manté reunions amb
els veïns per seguir el tema. # r .

Del Rio amb els veïns de l’entitat veïnal Siglo XXI

EUiA celebró el 12 de febrero una
asamblea abierta para debatir
estrategias que eviten que los tra-

Visto en L’H

gabriel cazado

Segons fonts municipals,
només hi ha 3 habitatges
pendents d’adjudicar�

gabriel cazado

El PP i l’AV Siglo XXI no volen
pisos buits al barri del Gornal

bajadores paguen la crisis y para
que no disminuya la calidad
de servicios como la sanidad y
la enseñanza. Participaron el
sindicalista de Seat y militante
local, Óscar Guardingo, y el coordinador local de EUiA, Alfonso
Salmerón. La formación también organizó este mes un acto
sobre el conflicto de Gaza.

