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ORGANITZACIONS

Entitats i partits
donen suport
al jutge Garzón
Diverses entitats i partits polítics de
L’Hospitalet s’han mostrat a favor de
la investigació oberta pel jutge de
l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón,
per esclarir els crims contra la humanitat comesos durant el franquisme, i
per la qual ha estat acusat de prevaricació per Manos Limpias i Falange
Española, una denúncia que està
tramitant el Tribunal Suprem.
La diada de Sant Jordi, i sota el
simbòlic monument El pont de la
llibertat, membres d’ICV, EUiA, UGT,
CCOO, Centre d’Estudis, Memorial

Democràtic de Seat, L’Hospitalet An tifranquista, FAAVV, 3/4 per 5/4 i Espai de Debat es van concentrar per
llegir un manifest en suport al jutge Garzón. Segons el seu portaveu,
Jaume Valls, “la Falange i aquesta
gent no han paït que pugui haver
una democràcia normal en aquest
país”.
D’altra banda, el Consell de Federació del PSC de L’Hospitalet va apro var una resolució també en suport al
jutge de l’Audiència Nacional i es va
adherir a la declaració dels sindicats
CCOO i UGT. En la mateixa línia, les
Joventuts Socialistes van fer pública
la seva adhesió a la investigació
contra els crims dels franquisme.
Els actes a la ciutat van tenir

GABRIEL CAZADO

Partidaris d’investigar
les morts i desaparicions
durant el franquisme

Dipòsit de
cotxes clausurat
per falta de
condicions

Miralles i Jiménez Villarejo, en suport de Garzón

com a colofó la conferència de l’exfi scal anticorrupció Carlos Jiménez
Villarejo, acompanyat dels líders
a Catalunya d’ICV, Joan Herrera, i
d’EUiA, Jordi Miralles. Villarejo va afirmar que “va haver-hi 6.748 persones

condemnades per haver defensat les
llibertats o per tenir propaganda de
CCOO o de la UGT i, ara, el Tribunal
Suprem és hereu d’aquell franquisme
judicial que va participar al servei de
la dictadura”. # C . S ./M . S .

Els líders polítics catalans visiten L’Hospitalet
Per assistir a la fira Vive!
Latinoamérica i recórrer
el barri del Gornal
Els principals líders polítics catalans
–José Montilla (PSC), Felip Puig i Josep Antoni Duran Lleida (CiU), Alícia
Sánchez-Camacho (PP), Joan Herrera i Jordi Miralles (ICV-EUiA)– han
passat per L’Hospitalet per visitar a
La Farga la fira Vive! Latinoamérica,
on les formacions tenien estand. Sánchez Camacho i Felip Puig també van
visitar el Gornal i es van reunir amb
veïns i entitats del barri. # R .

José Montilla, Felip Puig, Alícia Sánchez-Camacho i Joan Herrera

El govern ha clausurat un dipòsit
de vehicles destinats al desballestament a la Feixa Llarga després que se’n robessin 112 cotxes. El dipòsit no tenia vigilància
perquè no reunia condicions de
salut laboral. La Guàrdia Urbana
ha detingut els autors del robatori. D’altra banda, el portaveu
del PP, Juan Carlos del Rio, ha
denunciat el fet i diu que l’alcaldessa “no és capaç de garantir
la seguretat”. El tinent d’alcalde
de Governació, Francesc Josep
Belver, afirma que “el PP aprofita
un fet puntual per criticar el govern”. # R .

CiU critica la
reforma del
carrer de Josep
Pla del Centre
La portaveu de CiU, Meritxell
Borràs, ha denunciat l’estat del
carrer de Josep Pla, al barri Centre, després de les obres de re forma realitzades. Segons Borràs, “l’arranjament dels carrers
ha estat una vella reivindicació dels veïns però, no només
s’ha fet tard, sinó malament”.
CiU afirma que hi ha desnivells
a les entrades a les cases i que
les obres han malmès les façanes. El govern municipal, per
la seva part, afirma que les obres
de reforma encara no han acabat. # R .

