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ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

El PP de L’H s’ha fet ressò de
les peticions d’un grup de veïns
de Can Serra que demanen
més zona verda a la nova plaça
de la Carpa, en fase de remodelació. Els populars han demanat més diàleg entre Ajuntament i veïnat, mentre que l’equip de govern recorda que s’ha
obert un procés participatiu per
consensuar el projecte i que faran tanta zona verda com tècnicament i econòmicament sigui
possible. # R.

EUiA obre un
espai de debat
amb activitats
periòdiques
El paper dels mitjans de comunicació com a quart poder ha
estat el tema escollit per Esquerra Unida i Alternativa per
obrir un nou espai de debat. La
iniciativa neix amb la voluntat
de presentar una agenda d’activitats periòdiques que convidin a la reflexió. L’acte inaugural, celebrat al Centre Cultural
Barradas, va consistir en un
cine-fòrum. # R.

Lluís Esteve encabezará la lista
de ICV para las municipales
El candidato ha sido
elegido en la asamblea
celebrada el 3 de mayo
Con la elección de Lluís Esteve, como candidato, la asamblea de Iniciativa per Catalunya-Verds ha cerrado el proceso participativo de
elecciones para las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2007.
El proceso de primarias empezó
hace un mes con la participación
de militantes, simpatizantes y adheridos de ICV y finalmente la única
candidatura presentada fue la de
Esteve que encabezará la lista electoral de su formación.
El candidato ha manifestado
que su objetivo es mejorar los resultados electorales para que ICV
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El PP recull les
reivindicacions
de veïns sobre la
pl. de la Carpa

Lluís Esteve, interviniendo ante la asamblea de ICV

se convierta en una fuerza más decisiva. “Queremos una ciudad más
sostenible y transmitir a la ciudadanía ideas de progreso y justicia so-

cial”. El actual socio de coalición de
ICV, EUiA iniciará su proceso de
elecciones primarias el próximo 10
de mayo. # R.

El Congrés insta el Govern a cedir la Remunta
A partir d’una proposta
del grup d’ERC pactada
amb el PSOE
El Congrés dels Diputats ha instat
el Govern a cedir a la ciutat els terrenys de l’antiga caserna de la Remunta, que actualment són propietat del Ministeri de Defensa. A pro-

posta d’ERC i amb el suport del
PSOE, la Comissió de Defensa ha
aprovat l’esmena que demana que
s’accelerin les negociacions entre
Ministeri i Ajuntament per acordar
la cessió l’abans possible.
Segons el portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Eduard Suàrez, el compromís de Defensa és que el tras-

pàs es faci com a molt tard l’any vinent. Tant Esquerra com el PSOE
proposen que els terrenys es destinin a usos socials i a habitatge. Els
republicans voldrien que tots els pisos que s’hi hagin de construir fossin protegits. La Remunta acull actualment l’Escola de Capacitació
Eqüestre. # REDACCIÓ

CiU demana
als infants que
opinin sobre el
parc de la Serp
El Grup Municipal de Convergència i Unió ha iniciat una campanya per recollir l’opinió dels
nens i les nenes sobre com els
agradaria que fos el parc de la
Serp. La formació considera
que la reforma que s’ha fet és
insuficient i que hi manquen
elements.
CiU ha volgut donar l’oportunitat als usuaris més petits del
parc per tal que diguin la seva i
ha organitzat una recollida de
dibuixos en els quals infants
han plasmat allò que els agradaria. El més comú han estat
tobogans, gronxadors i casetes.
La portaveu de CiU, Meritxell Borràs, ha manifestat que el
govern municipal sols s’interessa per les grans obres. “La reforma del parc s’ha fet sense
posar-hi interès i sense una reforma integral d’actuació”, ha
dit Borràs.
Per contra, segons el tinent
d’alcalde del Districte I, Mario
Sanz, la remodelació del parc
s’ha fet en estreta col·laboració
amb els veïns i estarà acabat
quan, a més del tobogan, les
escoles de Sant Josep decorin
una de les parets amb un mural. # R.

