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suat per tots els grups. La formació
discrepa en la modificació de la llei
d’empadronament defensada per
l’alcalde i en la iniciativa de posar
límits al reagrupament familiar dels
immigrants per tal que no puguin
viure en pisos petits més d’un màxim
de persones. Per això, ha demanat
que el PSC clarifiqui la seva postura
en una reunió de la Comissió de
Seguiment del Pacte de Govern.
Per la seva banda, en representació dels socialistes, la primera
tinenta d’alcalde, Núria Marín, ha
tret importància a allò que considera “diferència de matisos” i ha assegurat que el PSC està sent co-

CiU dóna per trencats
els acords subscrits
amb l’equip de govern
ICV-EUiA, soci de govern del PSC a
l’Ajuntament, s’ha desmarcat de les
manifestacions de l’alcalde sobre la
necessitat d’adoptar noves mesures
per regular l’empadronament d’immigrants i d’aquesta manera evitar la
massificació de persones en un mateix domicili. Segons un comunicat
d’ICV-EUiA, aquestes mesures s’allunyarien de les polítiques sobre immigració acordades en el Pla d’actuació
municipal i en el Pacte per a la integració de la nova ciutadania consen-

herent amb la política pactada.
Paral·lelament, CiU ha donat per
trencats els acords que havia subscrit en matèria d’immigració, patrimoni, mitjans de comunicació i participació, perquè considera que l’equip de govern no els ha respectat.
CiU diu que ha pres aquesta decisió després que l’alcalde hagués
dit a la premsa que “l’oposició veu
la immigració com un problema”.
En resposta, Núria Marín ha reiterat
que el Govern local no ha incomplert cap pacte i ha dit que l’Alcaldia
ha enviat una carta als grups per
aclarir malentesos, perquè no es
referia a l’oposició municipal.

Incrementar la comunicación con los ciudadanos
El PSC de L’Hospitalet fija
las líneas de actuación del
primer trimestre de 2006

ICV ha convocat una xerrada sota el títol Exili i repressió franquista a L’Hospitalet, a càrrec dels historiadors Joan Camós i
Josep Ribas. Ha estat el primer dels actes que aquesta formació
s’ha proposat organitzar al llarg
del 2006 per commemorar el 70è
aniversari de la constitució del
PSUC, formalitzada el 23 de juliol de 1936, i el 75è aniversari de la
Segona República. L’acte va tenir lloc a la Regidoria del Districte I
i el va presentar el president d’ICV i regidor de L’H, Lluís Esteve.

VIST A L’H

El Partit Popular pedirá la
‘Llei de barris’ para el Gornal
El portavoz del grupo
municipal se reúne con
vecinos y entidades

GABRIEL CAZADO

El Consell de Federació del PSC de
L’Hospitalet en la primera reunión
ordinaria de 2006 rindió un homenaje a la figura de Joan Reventós,
fundador del Partit dels Socialistes
de Catalunya, coincidiendo con el
segundo aniversario de su muerte.
El mismo órgano también aprobó
las líneas de actuación que seguirá
la formación socialista durante el
primer trimestre del año y que servirán de preludio para la Conferencia de Política Local que está prevista para antes del verano.
Según una nota emitida por el
PSC, los ejes de actuación estarán
centrados en incrementar la comu-

José Conde
durante su
intervención
ante el
Consell de
Federació
del PSC
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PSC i ICV-EUiA discrepen en la
política sobre immigració

nicación con los ciudadanos para
explicar su proyecto de ciudad. En
palabras del secretario de Organización, José Conde, se trata de “mantener un canal de comunicación
con nuestros militantes y simpati-

zantes para explicar nuestro proyecto político y a la vez recoger sus
propuestas y demandas”.
El PSC también conmemoró el
20 aniversario de la adhesión de
España a la Unión Europea. # R .

El Partit Popular de L’Hospitalet se
ha comprometido ante un grupo
de vecinos del Gornal y diferentes representantes de entidades a
solicitar que este barrio sea incluido en una próxima convocatoria de la Llei de Barris de la Generalitat. En una reciente reunión
con el colectivo vecinal, el porta-

voz del grupo municipal, Juan
Carlos del Rio, anunció que solicitará ante el Pleno que el Ayuntamiento apoye esta demanda con
el objetivo de disponer de más
fondos públicos para reformar el
barrio.
El grupo de vecinos allí presente enumeró como algunos de
los problemas que más les preocupa: la suciedad, la escasez de
papeleras, la inseguridad y la falta
de comercios # R.

