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L’H demana bonificacions
en el transport públic
L’ATM va aprovar l’1 de desembre la T-Infant que entrarà en vigor el setembre de 2009
L’Ajuntament va demanar a l’Au

formulació de la seva proposta
tarifària s’introdueixi un nou
m
títol de transport públic gratuït
u
per a infants de menys de 12
n
anys.
i
L’acord del Ple es va fer a
c
proposta d’una moció de CiU. La
i
portaveu d’aquest grup municip
pal, Meritxell Borràs, va explicar
a
que la petició també l’havia fet
l
CiU a l’Ajuntament de Barcelona
i que en els darrers dies l’anomenada T-Infant havia rebut el
suport públic de nombroses organitzacions de la societat civil.
Referent a aquest tema, el Consell d’Administració de l’ATM va
aprovar dies després la creació del
títol T-Infant, amb entrada en funcionament el setembre del proper
any 2009.
El Ple també va aprovar una
moció presentada per IC V-EUiA
que, a més de demanar el transport
gratuït per als menors de 12 anys,
reclamava a l’Autoritat del Transport Metropolità que “en el procés
d’elaboració de la proposta tarifaria
per a l’any 2009 incorporin dues
propostes més: la creació de la
T-Jove anual a 300 euros, per a menors de 25 anys, i la T-any anual al
preu de 400 euros. Ambdós casos
haurien de permetre viatjar per tota
l’àrea metropolitana i poder pagarse mensualment”. Aquestes dues

Aproven la Declaració
de principis sobre el
transport per a persones
amb discapacitat i
el suport al Dia Europeu
de les Persones
amb Discapacitat

Tots els grups polítics van aprovar que l’Ajuntament s‘adhereixi,
un any més, a la campanya que
proposen ONUSIDA i la Generalitat per commemorar el 21è Dia
Mundial de la Sida. L’objectiu
és implicar tota la comunitat en
la prevenció i sensibilització de
la malaltia, aspectes que s’han
de basar en l’educació per a la
salut incloent-hi aspectes físics,
emocionals i socials.

propostes no van ser tractades en
la passada reunió de l’ATM.
El Ple també va aprovar per unanimitat la Declaració de principis sobre el transport per a persones amb
discapacitat. La tinenta d’alcalde
de Benestar Social, Dolors Fernández, va agrair el suport de tots els
grups polítics perquè “es tracta de
normalitzar aquest transport amb
la intenció que aquesta normativa
s’ampliï no sols per als discapacitats
físics sinó pels psíquics”.

Suport a l’aniversari
de la Declaració
dels Drets Humans

n Barreres arquitectòniques
A la sessió es va donar suport al
Dia Europeu i Internacional de les
Persones amb Discapacitat, fent una
crida a la ciutadania perquè prengui
consciència de les barreres arquitectòniques i comunicatives que pateixen les persones amb discapacitat
i la necessitat de treballar per a la
seva plena integració. # marga solé

El Ple va aprovar la modificació
del PGM per reordenar la zona
entre les avingudes de Ventura
Gassol, de Vilafranca i de Josep
Tarradellas i el carrer del Canigó,
al barri de Sant Josep. Aquesta
modificació permetrà canviar la
ubicació dels 534 habitatges
que s’hi han de construir, dels
quals 156 seran de protecció
oficial, i augmentar la zona verda fins als 19.066 m2.

L’Ajuntament de
L’H s’adhereix a la
campanya ONUSIDA

gabriel cazado

p
toritat del Transport Metropolità
l
(ATM) que en el marc de la ree

Una zona verda
de 19.000 m2 per al
barri de Sant Josep

Els menors de 12 anys tindran una targeta a preu especial

Aquesta Declaració es va instau
rar fa 60 anys i l’acord per unani
mitat de l’Ajuntament es va fer
“tot desitjant que, amb la major
brevetat, a tots els països del planeta es respecti cadascun dels
seus articles”. L’Hospitalet també
treballarà perquè el desenvolupament polític, econòmic i
social dels països més pobres es
converteixi en una prioritat real a
l’agenda de tots els governs.

