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LA CIUTAT

7 de febrer del 2005

L’H vol que es mantingui l’acord
per al soterrament de les vies

 Estudi per adaptar

el Teatre Joventut
per als discapacitats

De les tres mocions presentades pel PP només es va aprovar
fer un estudi per adaptar la sala
municipal per als discapacitats.
No es va aprovar estudiar la viabilitat per implantar un sistema
hidráulic de recollida d’escombraries perquè ja és previst fer
una prova pilot a la plaça d’Europa. L’altra moció feia referència
als grups de rock que fan apologia del terrorisme a les cançons.

El Ple demana al Ministeri de Foment que respecti els protocols signats
“He demanat una entrevista
amb el secretari d’estat d’Infraestructures del Ministeri de Foment i esgotarem totes les vies
de negociació”, va manifestar
l’alcalde, Celestino Corbacho,
en el Ple del 26 de gener. El debat es produïa en un punt sobre els projectes del Ministeri
de Foment per a les línies fèrries de l’AVE i d’ample ibèric al
seu pas per L’Hospitalet que,
segons una resolució d’aquest
organisme han variat respecte
l’acord inicial.
El Consistori va decidir per
unanimitat reiterar al Ministeri
que els projectes i les obres que
s’han de fer a la ciutat perquè passi
l’AVE es realitzin d’acord amb els
protocols firmats entre ambdues institucions els anys 2001 i 2003. El
secretari de l’AAVV de Bellvitge,
Francisco Gago, va demanar la paraula per reivindicar que es mantingués el baixador del Gornal, i Corbacho va dir que els nous plans del
Ministeri no es manifesten en cap
sentit. També els veïns del carrer
Pedraforca van denunciar que als
locals del número 101-103 s’hi han
construït habitatges.
En un altre ordre de temes es
va aprovar inicialment el reglament
dels mercats municipals i es va decidir modificar el reglament del servei de préstec de la xarxa municipal de biblioteques. A partir d’ara
“els usuaris que no disposin de DNI
s’hauran d’acreditar mitjançant la
targeta de residència o el certificat
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 S’estudiarà implantar
el certificat digital
del ciutadà

GABRIEL CAZADO

Es va aprovar una moció d’ERC
que demanava un conveni amb
l’Agència Catalana de Certificació per a la implementació del
certificat digital a la ciutat. El regidor Francesc J. Belver va dir
que es faria si era operatiu per als
ciutadans. La creació d’un consell de joves a L’H, també presentat per ERC, va ser rebutjat
perquè primer s’analitzarà el Pla
de participació ciutadana.

 El parc de la Serp

crea polèmica entre
CiU i els veïns

El Ple vol que el soterrament de les vies del tren es faci tal com es va signar

d’empadronament i el passaport”.
També es van aprovar tres mocions conjuntes dels grups municipals. Una, de suport a les víctimes
del tsunami i per demanar la condonació del deute extern per als
països afectats per la catàstrofe. En
el debat, els portaveus municipals
van manifestar sentir-se molt orgullosos de la ciutadania de L’Hospitalet que havia tingut una resposta
solidària a l’alçada d’altres ocasions.

Els portaveus van
manifestar sentir-se
molt orgullosos de la
ciutadania de L’H que
davant del tsunami
havia estat a l’alçada,
com en altres ocasions

Els partits també van ser unànimes en sol·licitar un acte de reconeixement a les víctimes de la Llei
de perillositat social per raó de la
seva orientació sexual, i van proposar l’adhesió de l’Ajuntament a la
campanya Armes sense control. El
portaveu d’EUiA, Alfonso Salmerón,
va manifestar en aquest tema que
“des de l’11 de setembre de 2001 ha
crescut d’una forma incontrolada el
comerç d’armes al món ”. # M. SOLÉ

Una moció de CiU demanava la
remodelació del parc de la Serp.
Paqui Baena, de l’AAVV de Sant
Josep, va dir a CiU que no intervingués perquè la remodelació
s’estava fent d’acord amb el regidor de Districte i amb l’alcalde.
També es va rebutjar la moció de
CiU sobre la gratuïtat dels poliesportius municipals per als discapacitats ja que eren de franc
si no podien pagar.

Pla de residències
assistides per a
persones dependents
El creuament de dades entre
l’Àrea de Benestar i Família de
l’Ajuntament i la Conselleria del
mateix nom han permès conèixer quines són les necessitats
reals de residències de gent
gran que hi ha a la ciutat. A L’H
falten 1.050 places de residència assistida per a persones amb
dependència. Davant d’aquesta realitat l’Ajuntament ha posat en
marxa un Pla de residències que
permetrà crear 600 places fins al
2010. “Aquesta xifra, i les que ja tenim, permetrà arribar a prop de les
necessitats”, ha explicat el regidor
de Benestar i Família, José Vicente
Muñoz.
La primera residència del Pla serà inaugurada abans que acabi l’any
2005. Està ubicada a l’avinguda de
l’Electricitat, entre Pubilla Casas i Can
Serra i el Consell de la Gent Gran ha
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proposat que porti el nom del que
fou president de la Coordinadora
de Jubilats i Pensionistes, Francisco
Padilla.
L’objectiu del Pla és que n’hi hagi una per districte, i ja s’està treballant en les dues següents: la residència Provençana a Santa Eulàlia,
entre els carrers de l’Aprestadora i
de l’Amadeu Torner, i una altra a
Collblanc, entre els carrers de Benito Pérez Galdós i de Riera Blanca.
“La de Santa Eulàlia ja té plec de
condicions i amb l’altra es farà un
conveni de construcció i gestió amb
el Consorci Sanitari Integral”, ha explicat Muñoz.
Hi ha prevista la construcció de
tres equipaments més, a la Florida,
a Bellvitge-Gornal i al Centre-Sant
Josep i Sanfeliu per als quals abans
de l’estiu es firmaran els protocols
corresponents.
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Se’n construiran sis fins l’any 2010

La nova residència per a gent gran de l’avinguda Electricitat

”Volem vincular els serveis socials al territori i, així, on hi ha casals de gent gran, es construirà a
prop una residència per fomentar
el voluntariat entre els usuaris del
casal amb l’objectiu que les perso-

nes dependents de la residència no
perdin el vincle amb el seu barri”,
segons Muñoz.
El regidor ha explicat que al carrer de Santiago de Compostel·la hi
ha el Centre Municipal d’Atenció a

les Famílies que informa i gestiona
qualsevol ajut que necessitin, siguin residències o de qualsevol altre tipus. “És el primer d’aquestes
característiques que hi ha a Catalunya”, va dit. # MARGA SOLÉ

